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پێشەکی

 2011 سااڵنی  لەنێوان  کتێبە  ئەم  لێکۆڵینەوەکانی  و  بابەت 
بۆ  هەوڵێکە  لێکۆڵینەوەکان  هەموو  نووسراون.   2014 هەتا 
خوێندنەوە و ناسینی هەلومەرجی هەرێمی کوردستان لە ڕوانگەی 
دەیانەوێت  بابەتەکانیش  هەموو  سیاسییەوە،  کۆمەڵناسیی 
هەلومەرجی سیاسەت و ڕەوشی دیموکراسی کوردی بناسن و 
ماهیەتی ئەم سیاسەت و "دیموکراسی"یە ئاناتۆمی بکەن هەر لەو 

ڕوانگە کۆمەڵناسییەوە.
ئەم  دەیەوێت  کوردستان،  لە  دیموکراسی  سنوورەکانی 
هەلومەرجە دیموکراسییە کوردستانییە وەکو خۆی بناسێت و لە 

ڕەهەندە جیاوازەکاندا باس و لێکۆڵینەوەیان بکات.
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قەیرانی ڕەوایی لە حزب و دەسەاڵتی کوردیدا، باسی ئەو ئاستەنگ 
و  بوون  تووشی  کوردی  دەسەاڵتی  و  حزب  کە  دەکات  قەیرانانە  و 

کۆمەڵیشییان تووش کردووە.
قەیرانی دیموکراسی کوردیی و سەرهەڵدانی فاشیزم و دیموکراسی 
ئەو هەوڵ  باسی  فاشیزم،  پۆپۆلیزم و  لە بۆسەی سەرهەڵدانی  الواز 
ئەم  ڕووبەڕووی  کە  دەکات  فاشیستیانە  و  پۆپۆلیستی  سیاسەتە  و 

دیموکراسییە کوردییە الواز و ناکامە بووەتەوە. 
ڕووناکبیران و سیاسەت، دەیەوێت باسی ئەو ڕوانگە و میکانیزمانە 
بکات کە ڕووناکبیرانی کورد تا ئێستا سیاسەتییان پێکردووە و هەتا 
ئێستا چەند توانیوویانە نەخشی ڕووناکبیری خۆیان لە سیاسەتدا ببینن. 
لەدوای  کە  دەکات  سەردەمە  ئەو  باسی  نوێ،  ناوەڕاستی  چینی 
لە کوردستان  ئابوورییەوە چینێک  بە هۆی گەشەی  و   2003 ساڵی 
نوێیە کە  بەڵکو چینێکی  نە کرێکار،  نەسەرمایەدارە و  پەیدادەبێت کە 
لە ڕێگای زانست و تەکنیک و ڕووناکبیرییەوە دێنە مەیدانی ژیان و 
بەرهەم هێنانەوە، بەاڵم قەیرانی سااڵنی 2014 هەتا ئێستا هەتا توانی 

ئەو چینەی الوازکرد و گورزی کاریگەری لێوەشاند. 
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سنورەکانی دیموکراسی
لە هەرێمی کوردستان

))ئایا هەر واڵتێك دەتوانێت  دیموكراتی بێت؟ ئایا هەموو دنیا دەتوانن 
پێشمەرجێك  هیچ  بە  پێویستی  دیموكراسی  هێنانەدی  بن؟  دیموكرات 
نییە، تەنها ویست  و خواستی نوخبەكان نەبێت بۆ حكومەت بە شێوەی 
دیموكراتیك، بەاڵم زەمینە  و مەرجەكان دەتوانن لە ناو كۆمەڵی مەدەنی 
فراوانكردنی ویستی  هێنانەدی  و  بۆ  لەالیەن كۆمەڵگەی جیهانیەوە   و 
سیاسی بۆ ڕیفۆرمە دیموكراتییەكان هێز و كاریگەریان هەبێت((. الری 

دیامۆند.
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پێشەكی:
كۆمەڵگەی باشوری كوردستان لەدوای ساڵی 1992  و لە ئەنجامی 
ڕاپەرینی بەهاری 1991 لەدژی دەسەاڵتی دیكتاتۆر  و داگیركاری بەعس، 
دەچێتە ناو قۆناغ  و سەردەمی دیموكراسییەوە. بڕیاری سەركردایەتی 
هێنانەدی  هەڵبژاردن  و  ئەنجامدانی  بۆ  كوردستان  ئەوسای  سیاسی 
بەرپرس  گرنگ،  بڕیاری  هەڵبژاردنەوە،  لەڕێگای  دیاریكراو  حكومەتی 
 و هۆشیارانە بوو كە ئەم هەرێمە لە زەریای واڵتانی نادیموكراسی  و 
داگیركاری كوردستانەوە بەرە و كەناری دیموكراسی  و ئازادی بچێت. 
یەكەمین سنوری ئەم هەرێمە بۆ تێپەڕبوون بەرەو دیموكراسی بێگومان 
لەوساوە  پێدەكات  و  دەست   1992 مایسی  مانگی  هەڵبژاردنی  لە 
دیموكراسییەوە.  ناو  پێدەنێتە  كوردستان  ئێمە،  واڵتی  بڵێین  دەتوانین 
ڕێگای  لە  دەسەاڵت  دیاریكردنی  یان  هەڵبژاردن،  كە  تێدانییە  گومانی 
كە  دیموكراسییە،  پەیدابوونی  ساتەكانی  بڕیار  و  یەكەمین  هەڵبژاردن 
دەسەاڵت  و  دامەزراندنی  بۆ  كار  دەبێتە سەرەتای  بڕیارە  ئەم  هێشتا 
سیستمی دیموكراسی. هەڵبژاردنیش ڕێگای گونجاو، یان شایستەیە بۆ 
دەستپێكی سیستمی دیموكراسی، چونكە مرۆڤایەتی لەم ڕێگایە باشتر  و 
شایستەتری نەدۆزیوەتەوە. هەڵبژاردن  و دەسەاڵتی هەڵبژێردراو وێڕای 
ئەوەی كە ڕێگا و سازوكارێكی گونجاوە بۆ بەشداری گشتی خەڵك لە 
دیاریكردنی دەسەاڵتدا، بەاڵم دەبێت لەوە دڵنیابین كە هێشتا سەرەتای 
كار  و كاروانی دیموكراسییە. هەروەها بۆیە هەڵبژاردن بۆ دیاریكردنی 
دەسەاڵت گرنگ  و شایستەیە، لەبەر ئەوەی كە ئەو دەسەاڵتە بتوانێت 
ببێتە نوێنەری خەڵك، ماف ، ئازادی، دادپەروەری، بەشداری  و سیستمی 
دەڵێت:  )لینكۆڵن(  هەروەكو  یان  بكات.  ئاوەدان  نیشتمان  بۆ  یاسایی 
دیموكراسیی دەسەاڵتی خەڵكە، لە ڕێگای خەڵكەوە  و لەپێناوی خەڵكدا.
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لێرەوە ساتی دووەم یان كار وبەرپرسیاریی دووەمی دیموكراسی 
ئازادی،  ماف،  بۆ  یاسایی  دەستووری،  سیستمی  هێنانەدی  دەبێتە 
بە  خۆی  دەسەاڵتێك  یان  سیستمێك،  هەر  بەشداری.  یەكسانی  و 
دیموكراسی دەزانێت،  یان پابەندە بە یاسا و ڕێساكانی دیموكراسی كە 
دەبێت ئامانجی سیستم  و دەسەاڵتەكەی بكاتە ماف ، ئازادی، یەكسانی 
)سەردەمی(  بڵێین  دەتوانین  یان  بێگومان ساتی سێیەم،  بەشداری.   و 
فەرهەنگ  و  لە  بێت  پێكهێنانی كۆمەڵگەیەك كە خودان  دەبێتە  سێیەم 
پەروەردە  و زهنیەتی دیموكراسی، كە ئەمەش دەبێتە بیر وڕای گشتی  و 
كۆمەاڵیەتی خەڵك بۆ پابەندبوون، پاراستنی دیموكراسی، هەوڵ وخەباتی 

بزاڤە دیموكراسییەكان بۆ ئەو پاراستن  و گەشەكردنە.
سەد  سێ   مێژووی  لە  وەرگرتن  بەسروش  یان  ڕوانگەیەوە،  لەم 
ساڵەی دیموكراسی لە ڕۆژئاوا )ئەوروپا  و ئەمریكا(، كاری بەردەوامی 
سیستمە.  ئەو  ڕەسەنی  سەرەكی  و  پرسی  سێ   دەبێتە  دیموكراسی 
پرسی یەكەم، پرسی درووستكردنی دەسەاڵت  و سیستمی دیموكراسی 
 و نوێبوونەوەی ئەو دەسەاڵت و سیستمەیە كە پیادەكردنی هەڵبژاردنە 
یەك لەدوای یەكەكان بۆ دیاریكردنی دەسەاڵتەكانی )سەرۆكایەتی واڵت، 
پەرلەمان، حكومەت، دەسەاڵت  و ئەنجومەنی شارەكان، یان ناوچەكان(، 
بێگومان ئەمەش دەبێت بە دەستور، یاسای ئاشكرا، راگەیەندراوبێت، 
هەروەكو  بێگومان  دووەم،  پرسی  بیپاڕێزن.  یاساكانیش  حكومەت  و 
باسمكرد پرسی )مافەكان، ئازادی، دادپەروەری  و یەكسانی، بەشداری(
سەرئەنجام  دیاریكراوبن  و  دەستوردا  لە  دەبێت  ئەمانەش  كە  یە، 
یان  كۆمەاڵیەتی(،  )پەیمانی  فەلسەفەی  ناوەڕۆكی  دەبێتە  دەستوور 
نیشتمانی. هەر لەم ڕوانگەیەشەوە دەبێت هەموو كایەكانی ژیان، ماف ، 
یاسا  دەبێت  دیاریكراووبن.  بەیاسا  بەشداری  دادپەروەری  و  ئازادی، 
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بۆ  یاسا هەبێت  دەبێت  بێكاری،  بیمەی  كار  و كاركردن  و  بۆ  هەبێت 
بیمەكۆمەاڵیەتییەكان، بۆ ماف  و ئازادییەكانی ژنان  و الوان  و مندااڵن، 
بۆ سیستماتیككردنی دەسەاڵتی سیكوالر  و عەلمانی  و هەروەها پرسی 
دابینكراوبێت...  دەبێت  سروشتی  مافێكی  وەكو  دینداری  سروشتی 
دەسەاڵتدار  و  یاسا  ژیان  كایەكانی  هەموو  بۆ  دەبێت  سەرئەنجام  و 

سەروەر بێت.
كە  دیموكراسییە،  كۆمەڵگەی  كۆمەڵگە و  پرسی  سێیەم،  پرسی 
ناسنامەكان  تەواوی  یان  فەرهەنگییەكان،  یان  كۆمەاڵیەتییەكان  هێزە 
)نەتەوەیی، ئایینی، كۆمەاڵیەتی، بیریاری(، دەبێت پابەندبن بە یاساكانی 
دیموكراسی  و پیادەكردنی سەروەری  و سەربەخۆیی یاسا. یان دەبێت 
خەباتكار  و تێكۆشەربن بۆ پاراستنی ماف و ئازادییەكان  و لەبەرامبەر 
دیموكراسی  دەیانەوێت  كە  ڕاوەستاوبن  هێزانە  هەوڵ  و  ئەو  هەموو 
الیەنانە  هێز  و  ئەو  ئەگەرچی  بكەن،  پێشێلی  یان  بكەن،  سنووردار 

حكومەت یان هێزە سیاسییەكانیش بن!
سەرئەنجام دەردەكەوێت كە كار ، بەرنامە، ناسنامەی بەردەوام  و 
هەمیشەیی دیموكراسی بریتی دەبێت لە ڕیفۆرم  و گۆڕان لە هەردوو 
بزووتنەوەی  فەرهەنگ  و  سیاسی،  دەسەاڵت  وسیستمی  ئاڕاستەی 
قۆناغی  دەبێتە  گۆڕان  ڕیفۆرم  و  یەكەمی  قۆناغی  كۆمەاڵیەتیدا، 
دامەزراندنی سیستمی دەستووری  و یاسایی بۆ دیموكراسی كە بتوانێت 
هەموو ئەو كار و بەرنامانە بهێنێتەدی كە باسمكردن. قۆناغی دووەمیش 
بە  بەرامبەر  كۆمەاڵیەتییەكان  هێزە  كاراكردنی  ڕزگاركردن  و  دەبێتە 
سیستمی سیاسی دەسەاڵتدار، كە بەم بزووتنەوانە دەڵێن )بزووتنەوەی 

كۆمەاڵیەتی نوێ (.
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بێگومان ئامانجی ئەم لێكۆڵینەوەیە بریتی نییە لە نمایشكردنی پرس 
ئامانجی  بەڵكو  دیموكراسی،  دەسەاڵتدارێتی  فەلسەفەی  الیەنەكانی   و 
لەوەدایە كە ڕەهەند  و سنوورەكانی دیموكراسی لە هەرێمی كوردستاندا 

باس  و شرۆڤە بكات!

یەكەم، ماهیەتی دیموكراسی لە هەرێمی كوردستان
كاروانی  بەسەرەتای   1992 ئایاری  مانگی  هەڵبژاردنی  ئەگەر 
نێوان  ناوخۆی  شەڕی  بێگومان  بزانرێت،  كوردستان  لە  دیموكراسی 
هەردوو باڵی دەسەاڵتی كوردی دژایەتی دیموكراسییە، یان هەوڵێكی 
توندوتیژ و شەڕخوازبوو بۆ پاشەكشە پێكردنی دیموكراسی. وتەیەكی 
بەناوبانگی نووسەر و زانای ئەمریكی )رۆبەرت داڵ( هەیە كە دەڵێت: 
)واڵتانی دیموكراسی یان هێزە دیموكراتەكان هەرگیز لەنێوان خۆیاندا 
شەڕیان نەكردووە. لەنێوان سااڵنی 1945 تا 1989 كە سی  و چوار 
جەنگ لە جیهاندا بەرپابوون، هیچكامیان لەنێوانی واڵتانی دیموكراتیدا 
نەبوون. لەوەش زیاتر ئەوەیە كە ئەگەری سەرهەڵدانی ئەو جەنگانە، 
یان خۆ ئامادەكردن بۆ جەنگ لەنێوان ئەواندا نابینرێت   و پەیدا نابێت (1. 
ئەم وتەیە هێندەی بەیانی راستەقینەی دیموكراسییە كە پەنا ناباتە بەر 
تووندوتیژی  و جەنگ، هێندەش ئەو مەترسیەمان پێدەڵێت كە سیاسەت 
 و دەسەاڵت  و فەرهەنگ لە ڕۆژهەاڵتدا، كە كوردستانی خۆمان بەشێكە 
لەو فەرهەنگە، هێشتا چاو  و دڵی لەالی تووندوتیژی  و جەنگە. شەڕی 
ئەو  بەڵكو  نەبووە،  ماڵوێرانكەر  خۆكوژی  و  جەنگێكی  تەنها  ناوخۆ 
دیموكراسی  لە  پاشگەزبوونەوە  كە  نیشاندەدات  بۆ  سەردەمەشمان 
دەسكەوتەكانی  دەتوانێت  تووند وتیژی  جەنگ  و  بۆ  پەنابردن   و 
دیموكراسی لەناوبەرێت، یان هیچ نەبێت دوای بخات، هەروەكو چۆن 



ئەکرەم میهرداد 14

كاروانی دیموكراسی لە ساڵی 1994 تا 2005 لە كوردستان دواخرا.
دیكە  جارێكی  دیسان   2009 2005  و  سااڵنی  هەڵبژاردنەكانی 
ڕەهەندی  یان  ژیانەوە،  هەرێمدا  لە  دیموكراسی  كاروانی  ڕەوت  و 
شانۆی  تەختی  سەر  هێنایەوە  كوردیدا  دیموكراسی  لە  هەڵبژاردنی 
ژیانی سیاسی. دەركەوتنی ئۆپۆزسیۆنی سیاسی لە هەرێمدا بەڵگەیەكی 
یان  هەرێم،  لە  دیموكراسییە  هاتنەوەی  بەخۆدا  ژیانەوە و  دیكەی 
ئۆپۆزسیۆنی  بەرەو  ناو دەسەاڵت  ئۆپۆزسیۆنی  نیمچە  وەرچەرخانی 
لە هاوسەنگی  دیكە  ئاماژەیەكی  دەبێتە  ئاشكڕای دەرەوەی دەسەاڵت 
كۆمەاڵیەتی  و سیاسی نێوان دەسەاڵت  و ئۆپۆزسیۆن. زاراوەی )نیمچە 
ئۆپۆزسیۆن( بۆ ئەو الیەنە سیاسیانە بەكاردێت كە بەشێكن یان باڵێكن 
لە دەسەاڵت، بەاڵم نەیارن یان ڕەخنەیان هەیە لە كارنامەی سەرەكی 
شاراوەیەی  ئۆپۆزسیۆنە  ئەم  كات  هەموو  نییە  مەرج  دەسەاڵت  و 
ڕوانگەی  بەرنامە و  ڕەخنەكارە  نەیار  و  ئەوەی  لەبەر  دەسەاڵت  ناو 
سیاسی  و فەلسەفی جیاوازی هەبێت لە دەسەاڵت، بەڵكو لەبەر ئەوەیە 
نەدراوەتێ   دڵخوازیان  پلە وپایەی  یان  دەزانن  مەغدور  بە  خۆیان  كە 
2. هەردوو حزبی یەكگرتووی ئیسالمی  و كۆمەڵی ئیسالمی كە پێش 
باڵی ڕیفۆرم  و گۆڕانی  لە حكومەتی هەرێم  و  2009 بەشێك بوون 
نیمچە  سیاسەتی  لە  بوون  بەشێك   2009 پێش  )ی.ن.ك(یش  ناو 
دەسەاڵتی  دەرەوەی  ئۆپۆزسیۆنی  دەركەوتنی  بەاڵم  ئۆپۆزسیۆن، 
هەرێم بۆ خۆی بەڵگەیەكی ئاشكراو زیندووە كە ئەم سیستمە سیاسییە 
دەتوانێت ڕەخنەی الیەنە بەرهەڵستكارەكانی پەسەندبكات، كە بێگومان 
ملمالنێكانی  یاسا و  ئۆپۆزسیۆنەكە  خودی  كە  ئەوەی  بەڵگەی  نابێتە 
دیموكراسی پەسەند دەكات. ڕەوشی خۆپیشاندانەكانی 17ی شوبات 
تا 19ی نیسانی 2011، بەڵگەی تەواون كە هێشتا ئۆپۆزسیۆنی هەرێم 
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نەگەیشتوونەتە ناو فەرهەنگ و سیاسەتی دیموكراسی  و بەڵگەی تەواو 
نەیاری  زەمیەی  لە  كوردی  دەسەاڵتی  كە  سەلمێنەریشن  ئاشكرا و 
سیاسیدا چووەتە ناو سنوورەكانی دیموكراسی. دەسەاڵتی كوردی بە 
هەر دوو باڵی )یەكێتی  و پارتی(، وەاڵمی شەڕ  و ئاژاوەكانی بزووتنەوەی 
كارنامەی  بەاڵم  دایەوە،  دیموكراسی  ئاشتی  و  بە  شووباتیان  17ی 
كارنامەی  كۆمەڵ(  یەكگرتوو  و  )گۆڕان،  ئۆپۆزسیۆن  باڵی  سێ   هەر 
پەالمار و ڕوخانی حكومەتی هەرێم بوو ئەگەر بۆیان بكڕایە. بەرنامەی 
پەرلەمان  و  )هەرێم  و  سەرۆكایەتییەكەی  هەرسێ   هەڵوەشانەوەی 
كە  تەواون  بەڵگەی  بوو،  ئۆپۆزسیۆنە  ئەو  كارنامەی  كە  حكومەت(، 
زۆرینە و  هەڵبژاردن  و  یاساكانی  بە  نابێت  پابەند  ئۆپۆزسیۆنە  ئەم 
كەمینە، ئەگەر بۆی بكرێت پەالمار دەدات یان ڕاپەرین سازدەكات  و 

دەسەاڵتەكان بەزۆر دەگرێتە دەست.
دەركەوتنی  لەدوای  تایبەتی  بە  سەردەمەدا،  لەم  سەرئەنجام 
ئۆپۆزسیۆن  و شكستی بزووتنەوەی توندڕەوی 17ی شوبات، دەبێت 

بگەینە ئەو ئەنجامەی كە:
دیاریكردنی دەسەاڵتەكان  واتە  لە كوردستان،  ژیانی سیاسی   -1
سیاسی  پرۆسەی  كردنی  دیموكراتیك  یان  هەڵبژاردنەوە،  ڕێگای  لە 
نێوان دەسەاڵت و نەیارانی خەریكە بەرەو ئاكامی باش یان )تەكامول( 
دەچێت. لەكوردستان هەموو شێوەكانی ئازادیی سیاسی  و راگەیاندن 
گەیاندنی  لە  ئازادن  هەیە، هەموو الیەنە سیاسییەكان   و ڕووناكبیری 
لەنەیاری  و  ئازادن  میدیاكان  بەرنامەكانیان،  بەیانكردنی  بیروڕا و 
ڕەخنەكانیاندا، ڕووناكبیران  و نووسەران ئازادن لە دەربڕینی بیروڕایان 
 و تەنانەت زۆر جاریش ئەو ئازادییانە لە سنووری یاسایی تێپەڕ دەكات 
ئازادییەكانی  پێشێلكردنی  دژایەتی  و  یان  كردن،  سنوردار  دەبێتە   و 
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)ژیانی سیاسی(  كە  باوەڕەی  ئەو  دەگەینە  پرسەدا  لەم  دیكە.  ئەوانی 
 و )دەسەاڵتی سیاسی( لە كوردستان دیموكراتیك كراوە  و نوێ ، هیچ 
كەس  و الیەنێك ناتوانێت پاشەكشەی پێبكات  و ئەمەش مەرجی یەكەم 

یان سنووری پەڕینەوەیە بۆ دیموكراسییەكی باشتر  و بەهرەمەند تر.
دیموكراسی سیاسی یان دیموكراتیك كردنی ژیان  و دەسەاڵتی   -2
نابێتە  یان  كۆمەاڵیەتی،  دیموكراسییەكی  نابێتە  بەخۆ  خۆ  سیاسی 
دیموكراسییەك كە خودان بێت لە )ماف، ئازادی، یەكسانی، بەشداری  و 
فەرهەنگی دیموكراسی(. ئەم ئاستە لە دیموكراسی، یان ئەم سەردەمەی 
لە  هێشتا  دیموكراسی  بااڵی  هیوای  ئامانج و  دەبێتە  كە  دیموكراسی 
دەسەاڵت،  بە  سەرەتایەش  ئەو  كارواندایە  و  سەرەتای  لە  كوردستان 
سەروەری، سەربەخۆیی دەستور  و یاسا دەستپێدەكات. هیچ واڵتێك یان 
سیستمێكی دیموكراسی ناتوانێت بە بێ  دەسەاڵت  و سەروەریی یاسایی 
بگاتە دیموكراسی كۆمەاڵیەتی خاوەن ماف  و ئازادی. ئەگەر هاوسەنگی 
بۆ دیموكراسی  یان سازوكارێك  بتوانێت شێوازێك،  هێزە سیاسییەكان 
كردنی ژیان  و دەسەاڵتی سیاسی بهێنێتەدی، وەكو ڕێكکەوتنی پارتی  و 
یەكێتی لەدوای شەڕی ناوخۆی 1994 تا 2005  و ڕاگەیاندنی ڕێكکەوتنی 
الیەنەكانی  لەگەڵ  هەرێم  حكومەتی  ڕێكکەوتنی  وەكو  یان  ستراتیژی، 
دیموكراسی  بگاتە  واڵتێك  سەختە  ئەستەم  و  زۆر  بەاڵم  ئۆپۆزسیۆن، 
كۆمەاڵیەتی بە بێ  دەسەاڵتی دەستور  و یاسا، یان خەڵك ناتوانن تەنها 
بەهێزی كۆمەاڵیەتی نەیار، یان هاوسەنگی سیاسی بگەنە كەناری ماف ، 
ئازادی، یەكسانی  و بەشداری تەنها دەسەاڵتی دەستور  و یاسا دەتوانێت 

بەشێوەی بەردەوام  و هەمیشەیی ئەو هیوایانە مسۆگەر بكات.
بەسەر  سەردەمەدا  یان  ڕەوشەدا،  لەم  ئێستا  ئێمە  كۆمەڵگەی 
سیاسی  ژیانی  سیاسی  و  دەسەاڵتی  ئایا  ئەوەیە،  ئەویش  كە  دەبات، 
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سیاسی  دیموكراسی  دەیەوێت  دەتوانێت   و  هەرێم  لە  دیموكراتیك 
كۆمەاڵیەتیەكان،  هێزە  ئایا  بەرێت؟  كۆمەاڵیەتی  دیموكراسی  بەرەو 
كە تارماییەكانیان دەركەوتووە، بەاڵم نەبوونەتە هێزی دیفاكتۆی ناو 
بكەنە  دیموكراسی كوردی  بەرژەوەندی خۆیان  لە  دەتوانن  كۆمەڵگە، 
لەم  سیاسییەكان  هێزە  نێوان  ملمالنێی  نەیاری  و  مافەكان؟  خاوەنی 
زەمینەیەدا چۆنە  و بە كوێ  دەگات؟ دەسەاڵتی كوردی، هەروەكو بەڵێنی 
داوە  و كارنامەی هاوپەیمانی كوردستانیش لە هەڵبژاردنی 2009 بەو 
شێوەیە ڕاگەیەنراوە كە دەسەاڵتی یاسایی لە هەرێمدا سەروەر بێت، 
ماف ، ئازادی  و یەكسانی بۆ خەڵكی كوردستان فەراهەم بكات، ئایا ئەم 

دەسەاڵتە ئەم بەڵێنانە جێبەجێ  دەكات؟
ئایندەی پەڕینەوەی دیموكراسی سیاسی لە هەرێم بۆ دیموكراسی 

كۆمەاڵیەتی لە گرەوی وەاڵمی ئەم پرسیارانەدایە!
و  هەیە  كوردستاندا  هەرێمی  لە  ئێستا  دیموكراسییەی  ئەم   -3
)بەشێكە لەو 120 دەوڵەتەی كە لە جیهاندا لە دیموكراسیدا ژیان بەسەر 
دەبەن، شێوەیەك نییە لە دیموكراسی دڵخواز، یان سیستمێك نییە كە 
ژیانی  زۆری(  )النی  چەمكی  بهێنێتەدی  و  خەڵك  ئامانجەكانی  هیواو 
دیموكراتیك لە هەموو بوارەكانی ژیاندا بەرهەم بهێنێت ، بەڵكو )جۆرێك 
لە  شێوەیەك  بەناونیشانی  )النیكەم(  و  بەمانای  سیاسییە  سیستمی 
حكومەت یان )تەكنۆلۆژیای سیاسی(یە كە لەوێدا دەسەاڵت و هەژموونی 
سیاسی لە ڕێگای ملمالنێ   و بەشداریی لە هەڵبژاردنەكاندا لەالیەن پارتە 
پەسەندكردنی زۆرینەی خەڵكەوە  دەنگ  و  بەهۆی  سیاسییەكانەوە  و 

دەستی گەیشتۆتە سەرچاوە سەرەكیەكەی ڕەوایی سیاسی(.3
لە دیموكراسی النیكەمدا دەسەاڵتی سیاسی یان الیەنێكی سیاسی 
كە لەالیەن خەڵكەوە زۆرینەی دەنگیان بەدەستهێناوە  و لە )هەڵبژاردنە 
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دەسەاڵت  و  ماوەیەك  بۆ  دەسەاڵتدار  الیەنی  بوونەتە  ئازادەكان(دا 
دەیانەوێت  دەگرن  و  دەستەوە  بە  دەوڵەت  حكومەت  و  هەژموونی 
دیموكراسی  لە  بێگومان  پیادەبكەن.  خۆیان  دڵخوازی  بەرنامەی 
ڕەوشی  لە  بەشێكن  هێشتا  كە  دیموكراسیانەدا  لەو  یان  النیكەمیشدا، 
تەكنولۆژیای سیاسی  و درووستكردنی دەسەاڵت بەشێوەی دیموكراسی، 
سیاسەت  و حكومەت پێویستیان بەدابینكردنی ئازادییە گشتییەكان  و 
بە تایبەتی ئازادی بەیان  و كۆبوونەوە  و حزبایەتی  و درووستكردنی 
ڕەخنە و  میدیا  و  ئازادی  دەبێت  هەروەها  دەبێت،  الیەنە سیاسییەكان 
ڕووناكبیرانیش فەراهەم بكرێت  و تەنانەت تەواوی پرۆسەی سیاسی 
لە  بەشێكن  هێشتا  ئەمانەش  كە  دەكرێت،  دابین  ڕەخنە  نەیاری  و  بۆ 
پێداویستییەكانی دیموكراسی النیكەم، یان بە هۆی ئەمانەشەوە هێشتا 

دیموكراسی نەچۆتە ناو دیموكراسی النی زۆرەوە.
)چەمكی سیاسی( النیكەم  دیموكراسی  كە چەمكی  بڵێین  دەتوانین 
سیاسەت و  مەیدانی  لە  تەنها  دیموكراسی  یان  دیموكراسی،  بۆ  یە 
لە كاتێكدا  پەیوەندییەكانی دەسەاڵت  و سیاسەتدا دیموكراتیك كراوە، 
دیموكراسی الیەنی زۆر )چەمكێكی فەرهەنگی  و كۆمەاڵیەتی و ئابوورییە( 
كە لەوێدا ئازادییەكان، مافە مەدەنییەكان و بەشداری  و بەهرەمەندییە 
گشتییەكان لە ڕەهەندی سیاسیدا بە دەسەاڵتداركردنی هاوسەنگییەك 
بە  كۆمەاڵیەتی،  دادپەروەری  دادپەروەرانە  و  دابینكردنی  لە  دەبێت 
بەهرەمەندبن  و  لێی  بتوانن  چینەكان  الیەنەكان  و  هەموو  شێوەیەك 
سیاسەتدا  دەوڵەت  و  دەسەاڵتی  لەبواری  یەكسان  بەشێوەی  بتوانن 
لە  دیموكراسی  فەرهەنگی  ئەنجامدا  لە  بكەن  و  بەشداری  ملمالنێ   و 
سیاسییەوە  ژیانی  نوخبە  و  لەودیوی  كۆمەڵگەدا  و  هەموو  ئاستی 
فراوان  و گەشەداربێت. )دیموكراسی النیكەم، یان دیموكراسی سیاسی 
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زیاتر پەیوەندی بەو واڵتانەوە هەیە كە تازە  چوونەتە، یان دەچنەناو 
لە  باس  زۆر  النی  دیموكراسی  بەاڵم چەمكی  دیموكراسییەوە،  ژیانی 
دیموكراسی  و  ژیانی  قووڵكردنەوەی  پایەڕێژی  و  كردن و  بەرقەرار 

بەدامەزراوەیی كردنی ئەو ژیان  و سیستمە دەكات(.4
لە دیموكراسی النی كەم دا، یان لە دیموكراسی سیاسیدا ئەو هێزانە 
دەسەاڵتیان هەیە كە بەشێكن لە ڕابردوو یان ئەو هێزانەن كە پێیاندەوترێت 
هێزەكانی دیفاكتۆ )قوات ااڵمر الواقع(، هەر بۆیەش بەم دیموكراسییە 
بۆ  خەڵك  و  بۆ  دیموكراسی  نەك  بەهێزەكان،  دیموكراسی  دەوترێت 
كۆمەڵ. لە دیموكراسی سیاسی  و النی كەم دا سیاسەت بەهرەمەندتر 
لە  بەهێزترن  پیاوان  تاك.  لە  یان  خەڵك  لە  دەبێت  دەسەاڵتدارتر   و 
ژنان  و الوان  و منااڵن، لەم شێوە دیموكراسییەدا بە تەمەنەكان زیاتر 
دەسەاڵت و  خێڵەكان  گەنجەكان،  لە  بەهرەمەندترن  دەسەاڵت  و  بە 
یان  دەوڵەمەندەكان  بازاڕ  و  هەیە،  تاكەكانەوە  بەسەر  هەژموونیان 
خاوەن سەرمایەكان دەتوانن بەهرەمەند  و سوودمەندبن لە دیموكراسی 
بۆ بەردەوامكردن، یان پاوانكردنی بەرژەوەندی  و هەژموونی خۆیان. 
دەكات،  بەهێزتر  بەهێزەكان  سیاسییە  دیموكراسییە  ئەم  كورتی  بە 
بە  كۆمەڵە سیاسییەكان  پارت  و  دەكات،  دەوڵەمەندەكان سوومەندتر 
دنیای  لە  پەراوێزكراوەكان  تاك  و الواز  و  بەاڵم  دەكات،  هەژموونتر 
یان  دەكات  فەرامۆشیان  یان  دەهێڵێتەوە،  ڕەشیدا  ڕۆژ  بەدبەختی  و 

ڕێگاكانی دەرباز بوونیان لەم ستەمانە بنبەست دەكات.
ئەو دیموكراسییەی كە ئێستا لە هەرێمدا هەیە توانیوویەتی ژیانی 
پەیوەندییەكانی  دەسەاڵت  و  دیاریكردنی  شێوازی  یان  سیاسی، 
)نایهەوێت!(  یان  نەیتوانیوە  بەاڵم  بكات،  دیموكراتیك  دەسەاڵتدارێتی 
ئابووری  و  كۆمەاڵیەتی  و  زۆری  النی  بەرەو  دیموكراسییە  ئەم 
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دەسەاڵتی  كە  دەبێت  بەوە  ئەمەش  بێگومان  كە  بەرێت  فەرهەنگی 
دەستوری  و یاسایی )مافەكان، ئازادییەكان، دادپەروەری كۆمەاڵیەتی 
 و بەشداریی سیاسی  و گشتی( فەراهەم بكات  و خەڵك  و )تاك( لەم 
بەرهەمانەی دیموكراسی بێبەش ناكات. زاراوەكانی دیموكراسی النی 
كەم، یان دیموكراسی سیاسی، دیموكراسی بە هێزەكان ئەو چەمك  و 

تێگەیشتنانەش كە دیموكراسی لە ڕەوشی )دیفاكتۆ(دا دەهێڵنەوە!
سیاسەت،  لەناو  هێزانە  ئەو  بێگومان  دیفاكتۆدا  دیموكراسیی  لە 
حوكم  یان  دەسەاڵتدارن  فەرهەنگدا  ئابووری  و  كۆمەڵگە،  دەسەاڵت، 
تایبەتی  بە  ڕۆژهەاڵت  و  واڵتانی  لە  دیفاكتۆن.  هێزی  كە  دەكەن 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست كە كوردستان لەو ڕۆژهەاڵتەشدا هێشتا واڵتێكی 
دواكەوتوو یان نوێ  پەرەدەسێنێت الیەنەكانی دەسەاڵتدراێتی دیفاكتۆ 
لەم مەیدانانەدا دەردەكەوون، لە كوردستان دەسەاڵتی یەكەم  و ڕەها 
بۆ هێز  و هەموو ئەو الیەنانەی كە هێزیان هەیە )سیاسەت، ئابووری، 
كۆمەاڵیەتی  و فەرهەنگی(، ئەوان دەتوانن لە هەموو مەیدانەكانی ژیانیشدا 
دەسەاڵتی  یان  دووەم  هێزی  بەرژەوەندی  دەسەاڵتداربن.  بەهێز  و 
دووەمە، بێگومان بەرژەوەندیی زیاتر  و بااڵتر بریتییە لە بەرژەوەندی 
لە  دیكە  دەسەاڵتێكی  هەمووان.  بەرژەوەندی  نەك  بەهێزەكان  الیەنە 
درۆ  و فریودا یان لە شاردنەوەی ڕاستییەكاندا خۆی دەنوێنێت   و هێز  
نەك  ئەم ڕەوشە  كە  دەكات  وا  دەسەاڵتدارەكان  الیەنە  بەرژەوەی  و 
تەنها دەسەاڵتدار بێت، بەڵكو ببێتە بەشێك لە فەرهەنگ یان هیچ نەبێت 
بیركردنەوە و  لە  چوارەم  الیەنی  یان  دەسەاڵت  وەربگیرێت.  ئاسایی 
فەرهەنگی كۆن  و نەریتیدا دەردەكەوێت  بیركردنەوەی عەقڵی، زانستی 
یان تیۆری لە ترسی بیركردنەوەی كۆن  و نەریتی تەنها لە سنوورە 

تەسكەكاندا هەن  و نەیانتوانیوە بەرەو ڕەهەندی گشتی بڕۆن.
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لەم باسەی سەرەوەدا مەبەست لەوەبوو كە النی كەمی دیموكراسی 
پەیوەندییە  دەسەاڵت  و  لە  تەنها  بەهێزەكان  سیاسەتی  دیفاكتۆ  و   و 
سیاسییەكاندا نەهێڵینەوە، بەڵكو دەبێت ڕەهەندی گشتی  و فەرهەنگی 
كۆمەڵگەشمان لە بیر بێت، نەك تەنها ئەو هێزە كۆنانە یان دیفاكتۆیانە 

كە تا ئێستا حوكم دەكەن  و دەسەاڵتدارن.

دووەم، لە دیموكراسیی هەژموونگەرەوە بەرە و دەسەاڵتی لیبراڵ- 
دیموكرات

پەرەدەستێنن  نوێ   واڵتانی  سەرچاوەكان  نووسەران  و  لە  هەندێك 
)لەم  ناودەبەن  و  دیموكراسی(  )نیمچە  بە  سیاسییەكەی  دەسەاڵتە   و 
بەتەواوی  نە  دیموكراتیكە  و  بەتەواوی  نە  سیاسی  ژیانی  سیستمانەدا، 
گەشە  و  نوێسازی  و  گیروگازی  لە  ڕاستیدا  لە  واڵتانە  ئەم  تۆتالیتارە. 
تێپەڕبووندان لە نەریتەوە بەرەو مۆدێرنێتی  و هەر بۆیەش لە ناكۆكی  و 
خەباتی نێوان هێزەكانی كۆن  و نوێدا جڵەوگیری دەكەن لە بەرقەراربوونی 
نەریتی  و  كۆمەاڵیەتی  بوونیادی  هەروەها  تۆتالیتاریزم،  دیموكراسی  و 
فەرهەنگی نەریتی بەجێماو  و پەراكەندە ڕێگا دەگرن لە هاتنە سەركاری 
سیستمی مۆدێرنی دیموكراسی(5. لەم شێوازە دیموكراسیانەدا دەسەاڵت، 
باوكساالری،  هەژموونگەرایی  و  نەریتی،  دەسەاڵتی  كۆنەكانی  بوونیادە 
دەسەاڵتی ئایین )تیۆكراسی(، شێخ ساالری، دەسەاڵتی ڕەهای سیاسەت، 
پارە  و دەوڵەمەندەكان ئاوێتە دەبن لەگەڵ دیموكراسی كردنی دەسەاڵت 
پەیوەندییە سیاسییەكان  و سەرئەنجام شێوازێكی غەریب  و عەجیب   و 
ڕەهەندی  لە  هەر  مەگەر  دەكەن،  درووست  هەژموون  دەسەاڵت  و  لە 

هەژموونگەراییدا لە یەك بچن.
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جێگیركردنی  پەرەستێندا،  نوێ   یان  دواكەوتوو  واڵتانی  لە 
دیموكراسی یان گەشەی دیموكراسی لەالنی كەمەوە بۆ دیموكراسی 
النی زۆر لەگەڵ زۆرێك ڕێگر  و كۆسپ بەرەوڕوو دەبێت: دەسەاڵت  و 
هەژموونی گروپە ئەرستۆكراتی  و كۆنەكان كە دیموكراسی بە نەیاری 
بەها  فراوانی  دەسەاڵتی  هەژموون  و  دەزانن،  بەرژەوەندییەكانیان 
كۆنەكان  و بوونیادە نەریتییەكان، بەردەوامبوونی دەسەاڵتە كۆنەكانی 
هەژموونی  دەسەاڵت  و  بەهێزەكان  و  ئایینییە  دامەزراوە  خێڵەكان  و 
هێزە چەكدارەكان، هەموو ئەمانەش دەیانەوێت هێز و بەرژەوەندی  و 
هەژموونی خۆیان لە دیموكراسی نوێ  دامەزراودا بەردەوام بكەن، یان 
یان زۆربەی  بەشێك  بخەنە ژێر ڕكێفی خۆیانەوە.  دیموكراسییە  ئەم 
لە دەسەاڵت  و  باس  لە هەرێمدا  بیست ساڵەی دیموكراسی  مێژووی 
حكومەت  لەناو  هێزانە  ئەم  فشاری  دەكەن.  هێزانە  ئەم  هەژموونی 
كە حكومەتێكی  هەیە  بەوە  پێویستیان  دامودەزگاكاندا  پەرلەمان  و   و 
بۆیە  بكەن،  درووست  سەربەخۆیان  تەواو  یان  خۆیان،  شێوازی  لە 
دەكەن.  درووست  هەژموونخواز  دەسەاڵتی  زەمینەكانی  هێزانە  ئەم 
ڕەوشەكە بەم حاڵەشەوە ناوەستێت بەڵكو ئاوێتەكردنی بەرژەوەندی 
كە  دیموكراسیدا  نیمچە  ڕەهەندی  لەگەڵ  هێزانە  ئەم  هەژموونی   و 
مەبەست  بكەن.  درووست  ناجێگیر  لەرزۆك  و  هێز و  بێ   دەسەاڵتی 
لە بێ  هێز و لەرزۆك  و ناجێگیر ئەوەنییە كە بەرامبەر تەواوی خەڵك 
هەژموون  و  بەرژەوەندی،  تەماع،  لەبەرامبەر  تەنها  بەڵكو  وەهان، 
الواز  حكومەت  دەسەاڵت  و  ناوبراوانە  هێزە  ئەم  )ابتزاز(  دۆشینی 
بە  دیموكراسی  بەناو  الوازی  ناجێگیر  و  دەسەاڵتی  دەبێت.  بێهێز   و 
شێوەیەك ڕووخسار  و ناسنامەی خۆی ڕێكدەخات كە ئاوێتەیەك بێت 
لە ئۆتۆكراسی، ئۆلیگارشی، پۆپۆلیزم  و دیموكراسی النی كەم، بەاڵم 
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ئەوەی كە ئەم دەسەاڵتە ئاوێتەیە دەپاڕێزێت وەكو سیستمێكی سیاسی 
دەسەاڵتداران  وێدا  لە  هەژموونخوازە  و  دەسەاڵتێكی  كە  ئەوەیە 
سیاسیدا  یاسای  بڕیار  و  چێوەی  چوار  لە  خۆیان  خواستەكانی 
بڕیاردانی  هەژموونخوازدا،  سیستمی  لە  دەسەپێنن.  خەڵكدا  بەسەر 
دەسەاڵتدارەكانەوە  شاندە  لەالیەن  تەنها  زۆر  تاڕادەیەكی  سیاسی 
 و بە بێ  گەڕانەوە بۆ بیروڕای گشتی  و خواستەكانی خەڵك ساز  و 
پیادە دەكرێن. سنوورداركردنی واقعی  و یاسایی بەسەر دەسەاڵتی 
بڕیارەكانیان  دەسەاڵت  و  ناكرێت  و سەرچاوەی  جێبەجێ   سیاسیدا 
دەسەاڵتەدا  لەم  دیموكراسی.  نەریتی  لە  دوورە  زۆر  تاڕادەیەكی 
ڕابەرانی كارێزماتیك  و مێژوویی  و شۆڕشگێڕ یان هێزە كۆنەپاڕێز و 
نەریتییەكان زۆربەی بڕیار  و كارەكانیان بەدەستە و واش لە پەیڕەوان  
و الیەنگرانی خۆیان دەڕوانن كە دەبێت  بە تەواوی پاشكۆی ئەوان 
نایاب  شایستە  و  بە  حكومدارەكەیان  سیستمە  دەسەاڵت  و  بن  و 

بزانن.
ڕژێمە  لەنێوان  نووسەران  سەرچاوەكان  و  لە  هەندێك 
)ڕژێمی  و  دەبینن   جیاوازی  دا  تۆتالیتارەكان  هەژموونخواز  و 
لە  دەست  گشتیدا  تایبەتی  و  ژیانی  بوارەكانی  هەموو  لە  تۆتالیتار 
ژیانی خەڵك وەردەدەن  و هەوڵدەدەن ژیانی سیاسی  و كۆمەاڵیەتی 
بكەن  و  یەكڕەنگ  خۆیان  ئایدۆلۆژیای  پێی  بە  خەڵك  فەرهەنگی   و 
دەسەاڵتی سەركوتگەر  و پۆلیسی بەسەر كۆمەڵگەدا زاڵبكەن. لەكاتێكدا 
ڕژێمی هەژموونخواز تەنها نەیاری سیاسی خۆی سەركوت دەكات 
بووە(،  ڕزگاری  ڕەوشە  لەم  كوردستان  هەرێمی  خۆشبەختانە  )كە 
ڕێگا دەگرێت لە هاتنە سەركاری حكومەتی یاسا  و ژیانی خەڵك بە 
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ماف  و ئازادییەكان شاد ناكاتەوە، بەاڵم بە بێ  ئەوەی ژیانی تایبەتی 
خەڵك بخاتە مەترسی هێرشی ئایدۆلۆژی  و سەركوتەوە((6

هەژموونخوازی بەشێكە لە تایبەتمەندییەكانی شێوازە جیاوازەكانی 
ڕژێمی سیاسی كۆنەپاڕێز، فاشیست، دیكتاتۆری نەریتی و مۆدێرن  و 
بەرە و  هەژموونخواز  دەسەاڵتێكی  هەموو  نییە  مەرج  بەاڵم  تۆتالیتار، 
پیادەكردنی  لە  تەنها  ڕژێمانە  لەو  هەندێك  بچێت  و  سنوورانە  ئەو 
هەژموونخوازی دەسەاڵتەكاندا دەمێنێتەوە. بۆیە هەندێك لەو نووسەر 
ناودەبەن،  فاشیست  بە  كوردستان  دەسەاڵتی  كە  میدیاكارانەی   و 
تووشی هەڵەی مەعریفی  و سیاسی بوون  و دەسەاڵت لە كوردستان لە 
ماوەی بیست ساڵی ڕابردوودا بە شێوەی هەژموونخواز كاری كردووە 
 و خۆشبەختانە نەگەیشتۆتە ناو دیكتاتۆری  و فاشیزم  و تۆلیتاریزمەوە.

بەرەو دەسەاڵت  و حكومەتی لیبراڵ – دیموكرات
نەریتی  و  هەژموونخوازی  لە  كە  دەسەاڵتانەی  ئەو  زۆربەی 
فاشیزمەوە،  تۆتالیتاریزم  و  دیكتاتۆری،  ناو  نەچوونەتە  مۆدێرنەوە 
ئەوە  بەرەوڕووی  ئایندەشدا  لە  بووە  و  پێشدا  لە  ئەوەیان  ئاسۆی 
بەرەو  یان  لیبراڵ – دیموكرات،  بەرەو دەسەاڵتی  دەبنەوە كە دەبێت 
دەسەاڵتی یاسایی  و مافدانی بڕۆن، یان دەبێت سیستمێكی دەستووری 
لە  دیموكراسی  بكەن.  فەراهەم  ژیان  كایەكانی  هەموو  بۆ  یاسایی   و 
لە  دیموكراسییەی  ئایندە  ئاسۆ  و  ئەم  هێندەی  كوردستاندا  هەرێمی 
ناگەڕێتە  هەژموونخوازی  لە  خراپتر  دەسەاڵتی  بەرەو  هەرگیز  پێشە 

دواوە.
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ئەم دەسەاڵتانە چۆن دەتوانن )دیموكراتیك(بن؟
فەرمییەكانی  دامەزراوە  و  ڕەهەند   دەبێت  دەسەاڵتانە  )ئەم 
)هەڵبژاردن(، دەستوور و یاسا  و هەرسێ  باڵەكەی حكومەت: دەسەاڵتی 
یاسادانان، جێبەجێكردن  و دادوەری دیموكراتیك بكەن. دامەزراوەكانی 
خەڵك لە سیستمێكی پەیوەنداری نێوان دەسەاڵت  و خەڵك لە ڕێگای 
هێزە كۆمەاڵیەتییەكان، گروپە هاوبەرژەوەندەكان، پارتە سیاسییەكان، 
یاسایی  و  میدیا  كەناڵەكانی  جەماوەرییەكان،  ڕێكخراوە  سەندیكا، 

دیموكراتی بكرێن(7
یەكێك لە ڕوانگە باشەكان بۆ ئەوەی دەسەاڵتێك، یان دەوڵەتێك بكرێتە 
دیموكراتی وتاری سەرۆك )ئەبراهام لینكۆڵن(ی ئەمریكایە لە شاری 
)دیموكراسی  ئەمریكا كە دەڵێت:  ناوخۆی  لە كاتی جەنگی  گیتزبۆرگ 
حكومەتی خەڵكە، لەالیەن خەڵك  و لەپێناوی خەڵكدا. سەرۆك لینكۆڵن 
سێ  ڕەهەندی گشتی دیموكراسی دەناسێنێت : حكومەتی )خەڵك( بەو 
مانایەی كە حكومەت )لەسەرووی( خەڵكەوە نییە، بەڵكو دەبێت ڕەوایی 
خۆی لە پابەندبوونی خەڵك بەخۆیەوە بەدەست بهێنێت  )یان دەبێت لە 
سەربنەمای متمانە  و پەسەندكردنی خەڵكەوە بێت(، )لەالیەن( خەڵكەوە 
و  كار   لە  فراوانی  قووڵی  و  بە  دەبێت  هاواڵتیان  كە  دێت  مانایە  بەو 
مەبەستەیە  ئەو  بۆ  خەڵك(  )لەپێناو  بەشداربن،  حكومەتدا  بڕیارەكانی 
كە دەوڵەت بۆ هێنانەدی خۆشگوزەرانی گشتی  و پاراستنی مافەكانی 

ئەوان كار  و تێكۆشان بكات(.8
دیموكراسییە سەرەتاییەكان، یان ئەو واڵتانەی هەنگاو دەنێن بەرەو 
دەسەاڵت  هەژموونخوازی  ڕەهەندی  لە  دەیانەوێت  یان  دیموكراسی، 
كە  ئەوەدابن  بیری  لە  سەرەتا  دەبێت  بێت،  ڕزگاریان  ڕژێمەكان   و 
القانون  )حكومە  مافخواز  یاسایی  و  حكومەتی  بكەنە  دەسەاڵتەكەیان 
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لە  ئێستا  تا  ناسنامە مێژوویی  و سیاسییەی كە  ئەو  یان  الحقوق(،  و 
فەلسەفە  و زانستی سیاسیدا پێیدراوە كە بە دەوڵەتی لیبراڵ – دیموكرات 
قۆناغی  ڕێوانەدا  لەم  كوردستان  لە  سیاسی  ڕژێمی  ناوهێنراوە. 
سەرەتای دەست پێكردووە، كە ئەویش دیموكراسی كردنی دەسەاڵت  و 
پەیوەندییەكانی نێوان دەسەاڵت  و سیاسەتە یان پەیوەندییەكانی نێوان 
حكومەت  و هێزە سیاسییەكانە. لەمەش زیاتر مەیدانی ئازادی سیاسی، 
یاسایی هەنگاو  ئازادیی  راگەیاندن  و ڕێكخراو بوون هەتادێت بەرەو 

دەنێت.
هەندێك لە بیروڕاكان باس لەوەدەكەن كە دەسەاڵتی هەژمونخوازی 
ڕەوشێكی سیاسی ئۆتۆكراسییە یان شێوازێكە لە دەسەاڵتی )مۆناركی( 
كە دەسەاڵتی تاك الیەن  و تاك ڕەهەندە. ئەگەرچی لە كوردستان لە 
ساڵی 1992 هەتا ئێستا دەسەاڵتی دووالیەنە )دوالیزم(ی نێوان یەكێتی 
بە  ناسراو  ئۆپۆزسیۆنی  نیمچە  لەگەڵ هەندێك الیەنی  بووە  پارتی   و 
یان  بەخەڵك،  بەرامبەر  دەسەاڵتەش  ئەم  خودی  بەاڵم  )هاوپەیمان(، 
لەبواری ماف و ئازادی  و دەسەاڵتی یاساییدا هەر بەشێوەی )ئۆلیگارشی( 
حكومەتی  ڕاستە  بردووە.  بەڕێوە  حكومەتی  كەمینەیە  دەسەاڵتی  كە 
هەرێم دەسەاڵتی دوو حزبی سەرەكی بووە لە كوردستان، بەاڵم خودی 
ئەو دەسەاڵتەش بە شێوەی هەژموونگەرا، یان دیموكراسی النی كەم  و 

سیاسی واڵتیان بەڕێوەبردووە.
دەرەوەی  ئۆپۆزسیۆنی  پەیدابوونی  دەڵێن  دەیانوت  و  هەندێك 
حكومەت پەراوێز یان سنوری دیموكراسی فراوانتر دەكات، بەاڵم من 
هەرێم  حكومەتی  سەرەكییەی  هێزە  دوو  لەو  یەكێك  هەتا  بڕواموایە 
دەسەاڵتی  بەرەو  كوردستان  ئەستەمە  یاسایی،  ئۆپۆزسیۆنی  نەبێتە 
ئەمریكای  ئەوروپا و  لە  بڕوات.  دەستوری  یان  دیموكرات،   – لیبراڵ 
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باكور، لەدوای هێنانەدی دەوڵەتی یاسا و مافەكان  و دەسەاڵتی لیبرال – 
دیموكراتەوە، هێزە سیاسییەكانیش باشتر توانییان ناسنامە  و بەرنامەی 
سیاسی  و ئایدیۆلۆژی خۆیان درووست  و بژار بكەن. دەسەاڵتی یاسا  و 
مافەكان لە هەردوو مەیدانی سیاسی  و كۆمەاڵیەتیدا دەبێتە سەرەتایەك 
كە: )پارتی دیموكراتی كوردستان( لە حزبی كۆنەپاڕێز  و دامەزراوەی 
بنەماكانی  بچێت  و  دیموكرات   – لیبرال  پارتێكی  بەرەو  بنەماڵەوە 
لیبرالیزمی دیموكراتی بكاتە ناسنامەی خۆی، كە ئەمەش بێگومان لەدوای 
ئەوە دەبێت كە حكومەتی هەرێم لە دەسەاڵتی هەژموونخوازەوە بەرەو 
دەسەاڵتی یاسا و مافەكان بچێت. )یەكێتی نیشتمانی كوردستان(، كە لە 
كۆنگرەی )1(ی ساڵی 1992 بەدواوە خۆی وەكو سۆسیال دیموكرات 
ناساندووە  و هەتا ئێستاش وادەكات، هەتا ئەركەكانی دەوڵەتی یاسا و 
ماف  و دیموكراتی نەهێنێتەدی ناتوانێت بەرەو )دیموكراسی كۆمەاڵیەتی( 
بچێت كە هەمان مانای سۆسیال دیموكراسی دەدات. بێگومان بەرنامە و 
دیموكراسی  لیبرال-  سیاسەتی  لە  دیموكراسی  سۆسیال  ناسنامەی 
فراوانترە بەرەو دادپەروەری كۆمەاڵیەتی  و دەوڵەتی ڕەفا دەچێت  و 
هەندێكیش بڕوایانوایە كە )سۆسیال دیموكراسی سیاسەتی یەكسانی 
خوازییە، كە بڕوای پتەوی بە دەوڵەتی خۆشگوزەرانی نوێ   و ئەركی 
دەوڵەت هەیە لە سەرلەنوێ  دابەشكردنەوەی سامانەكان(.9 ئەم حزبە 
بێگومان لەدوای ئەركەكانی ئەم قۆناغە دەبێت بەرەو پیادەكردنی ئەو 

ناسنامەیە بچێت.
كۆمەڵ  )گۆڕان،  ئۆپۆزسیۆن  هێزەكانی  قۆناغە  ئەم  لەدوای 
یاسایی  دەوڵەتی  ڕێساكانی  یاسا و  كە  ناچاردەبن  یەكگرتوو(   و 
دیموكراتیك پەسەند بكەن  و ئەوانیش چیدی درێژە نەدەن بە ڕەهەندی 
هەژموونخوازی سیاسی، یان ناڕۆشنی لەنێوان سێ  بواری ئۆپۆزسیۆن 
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بووندا كە ئەوانیش )ئۆپۆزسیۆنی هەژموونخوازی، نیمچە ئۆپۆزسیۆن  و 
ئۆپۆزسیۆنی نایاسایی(  و بپەڕنەوە بۆ ڕەوشی )ئۆپۆزسیۆنی یاسایی(. 
لەوانەیە هەندێك بڵێن كە ئەم بڕوایانە تەنها هیوا یان ڕامانی خەیاڵین 
بۆ هێزە سیاسییەكانی كوردستان، بەاڵم ڕاستیەكەی ئەوەیە كە هەتا 
كوردستان نەچێتە قۆناغی دەسەاڵتی یاسایی  و دیموكراتی فراوانەوە، 
لە  بەهرەمەندبن  تەواوی  بە  بتوانن  زۆر زەحمەتە هێزە سیاسییەكان 
ناسنامەی تایبەتی خۆیان، یان دیسانەوە وەكو جاران بەهانەی مێژوویی 
 و )واقعی( نەك )حەقیقی(یان دەبێت بۆ مانەوە لەناڕۆشنیدا، یان مانەوە 
لە سیاسەت  و فەرهەنگی هەژموونخوازی  و دیموكراسی النی كەم دا.

سێ  یەم، زەمینەكانی گەشەكردنی دیموكراسی لە كوردستان
هەرچەندە پرەنسیپ  و یاساكانی گەشە و بەهێزبوونی دیموكراسی 
لەزۆربەی واڵتان  و لەزۆربەی سەردەمەكاندا لەچەند بنەمایەكی گرنگدا 
بنەماكانی هەڵبژاردن  و سیستمەكانی هەڵبژاردن،  كۆدەبێتەوە، وەكو 
دادپەروەری(،  كردن  و  جێبەجێ   )یاسادانان،  یاساییەكان  دەسەاڵتە 
ئازادی  دەسەاڵتی دەستور  و پرەنسیپی پەیمانی كۆمەاڵیەتی، ماف و 
سیاسی  پەیوەندی  سیاسی  و  درووستكردنی سیستمی  یەكسانی،   و 
دیموكراتیك، سەرئەنجام نەخش  و كاریگەری هێزە كۆمەاڵیەتییەكانی 
تێپەڕبوون  بەاڵم شێوە جیاوازەكانی  لەو سیستمەدا،  بەشدارییان  لە 
دیموكراسی سەرەتایی  دامەزراندنی  چۆنیەتی  دیموكراسی  و  بەرەو 
لەسەر  كاریگەربن  دەتوانن  هەر سەردەمێك  لە  یان  واڵتێك  هەر  لە 
دیموكراسییە.  ئەو  گەشەی  یان  بەرەوپێشبردن  چۆنیەتی  ئاڕاستە و 
لەم زەمینەدا شارەزایان  و بیریارانی ئەزموونی دیموكراسی سەرەتا 
تێور  كۆمەڵ  سێ   باسی  دیموكراسییانە  ئەو  گەشەی  زەمینەكانی   و 
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هەلومەرجی  بە  پەیوەندار  تیۆرەكانی  یەكەم،  پرسەدا.  لەم  دەكەن 
دووەم  تیۆری  كۆمەڵە  دیموكراسی  و  بكەرەكانی  هێز و  پەیدابوونی 
تێپەڕبوون بەرەو دیموكراسی  و قۆناغەكانی  بە قۆناغەكانی  تایبەتن 
باس  كە  تیۆرانەن  ئەو  سێیەم،  سیستمە.  ئەو  جێگركردنی  گەشە و 
دیموكراسی  بەرەو  دەكەن  سیاسی  دیموكراسی  تێپەڕبوونی  لە 

كۆمەاڵیەتی.
تیۆری یەكەم، باسی ئەو هەلومەرجە مێژووییە دەكات كە دەتوانێت  
پەیدابوون  و  بۆ  ئەزموونی  چوارچێوەیەكی  ڕۆشنكردنەوەی  باس  و 
جێگیربوونی دیموكراسی بكات كە ئەوانیش ئەم الیەنانە لە خۆدەگرن: 
دیموكراسییە  بەرەو  جوواڵن  سەرچاوەی  یان  بزووێنەر  هێزی 
لە  یان  كۆمەڵگەوە،  بااڵی  لە  بێت  دەسەاڵتەوە  لەالیەن  لەوانەیە  كە 
كۆمەاڵیەتی،  بزاڤەكانی  خەڵك  و  لەالیەن  بێت  كۆمەڵگەوە  خوارەوەی 
یان لە دەرەوەی كۆمەڵگە بێت، وەكو كاریگەری ئەمەریكا  و هاپەیمانان 
لەناو  یان  بەدواوە(،   1992 )لە  كوردی  دیموكراسی  ڕەوشی  لەسەر 

دیموكراسی عێراقدا )لە 2003 بەدواوە(.
تیۆرەكانی دووەم، ئەو تیۆرانەن كە باس لە چۆنیەتی  و شێوازی 
بێت  ئاشتیخوازانە  لەوانەیە  بەرەو دیموكراسی دەكەن كە  تێپەڕبوون 
وەكو ڕێگای ڕێكەوتن و ڕیفۆرمی سیاسی، توندوتیژ  و نائاشتیانە بێت 
وەكو كودێتای دیموكراتیك  و شۆڕشی دیموكراتیك، یان بەرئەنجامی 
جەنگ  و شكستی الیەنی دیكتاتۆری بێت كە كوردستان لەدوای ساڵی 

1991 بەخۆیەوە بینی.
بەشی سێیەمی تیۆرەكان باس لە فراوانی  و قووڵی چوون بەرەو 
دیموكراسی دەكەن، یان گرنگی دەدەن بە پلە و قۆناغەكانی دیموكراسی 

لە دیموكراسی النی كەمەوە بۆ دیموكراسی النی زۆر. 10
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دیموكراسی لە هەرێمی كوردستان بەرهەمی جەنگی دووەمی كەنداو 
 و شكستی دەسەاڵتی بەعسە لەدوای ڕاپەرینی 1991  و سەرەتای ئەم 
ڕاپەڕینی  عێراق  و  دەوڵەتی  لەدژی  هاوپەیمانان  جەنگی  بە  ڕاپەڕینە 
بەهاری كوردستان بوو لە ساڵی 1991. بێگومان ئەم زەمینەیە دوو 
هۆكار  و ئاڕاستەی بەهێز نەخشی تێدا دەبینێت، یەك، دەسەاڵتی هێزە 
)بەرەی  بە  ناسراوبوون  ئەوكاتە  كە  بوو  كوردستان  سیاسییەكانی 
مەیدانەدا  لەم  سەرەكییان  نەخشی  پارتی  یەكێتی  و  كوردستانی(  و 
ڕاپەریوو  جەماوەری  شۆڕشگێڕانەی  تووندوتیژی  دووەم،  بینی  و 
بوون. ئەم دوو هۆكارەش لە ژینگە  و چەتری هاتنی هاوپەیمانان بۆ 
ببەنەوە.  كوردستان  قازانجی خەڵكی  بە  توانیان جەنگەكە  كوردستان 
سیاسەت  و  الیەنی  كوردیدا  دیموكراسی  لە  ئێستا  هەتا  كاتەوە  لەو 
لە  دیموكراسی  ئەزموونی  تەواوی  دەبینن  و  سەرەكی  نەخشی  هێز 
هەرێم كاریگەری سیاسەت  و هێزی پێوە دیارە. مەبەست لەم بڕوایە 
ئەوەیە كە لە دیموكراسی كوردیدا هەر لەسەرەتاوە الیەنی پەیوەندار 
نەبووە  و  مەیداندا  لە  یەكسانی  ئازادی  و  ماف  و  لە  بەهرەمەند  یان 
هێندەی  بووە  و  سیاسی  هێندەی  كوردی  دیموكراسی  هەربۆیەش 
ماف  و  الیەنی  ئامادەبوونی  هێندە  بەهێزە سیاسییەكانەوە،  گرێدراوە 

ئازادی بە قازانجی خەڵك تیایدا بەشدار، یان ئامادە نەبووە.
لەم دیموكراسییەدا پەیوەندی هێزە سیاسییەكان لە شەڕ، ئاشتیدا 
كاریگەری قووڵ، فراوانی لەسەر ڕەوت  و گەشەی دیموكراسی داناوە، 
یان هەروەكو لە كوردستاندا باوە تەواوی پرۆسەی سیاسی بەندە بە 
پەیوەندی نێوان هێزە سیاسییەكانەوە. ڕێكکەوتنی پارتی  و یەكێتی لە 
دیموكراسی  بۆ  ئومێدەوار  سەرەتایەكی  توانی   1992-1994 ساڵی 
بوونی حكومەتی هەرێم درووست بكات، بەاڵم شەڕی ناوخۆی -1994
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1997  و دۆخی نە شەڕ نە ئاشتی 2003-1997 تەواوی پرۆسەی 
بە  بێگومان  ئەمەش  كە  پەكخست،  كوردستان  لە  ئاشتی  سیاسی  و 
پەیوەندی  بوون.  دیموكراسی  كردنی  ئاوێزان  یان  پاشەكشە  بەهای 
بێگومان  دیكە،  الیەنەكانی  لەگەڵ  دەسەاڵتیش  باڵی  دوو  هەر  نێوان 
هەر بەو شێوازە كاریگەر دەبێت لەسەر بوون یان نەبوونی پرۆسەی 
كۆمەاڵیەتی  و  دیدگای  الوازبوونی  یان  نەبوون  ئاشتی.  سیاسی  و 
مرۆڤدۆستانە بۆ پرسی ماف  و ئازادی  و یەكسانی، تەنانەت وایكردووە 
ئەگەر هەوڵێكی خەڵك، یان چەند هەوڵێك هەبێت بۆ داواكردنی ماف و 
ئاڕاستەی  بە  ڕاستیدا  لە  یان  ئاڕاستەی سیاسی،  بە  یەكسەر  ئازادی 
ئەمەش  نموونەی  دەڕوات.  هێزە سیاسییەكاندا  نێوان  ئاشتی  شەڕ  و 
 2006 ساڵی  لە  بەرچاوە  و  دواییدا  ساڵەی  چەند  ئەم  مێژووی  لە 
لەدژی  مستەفا  نەوشیروان  الیەنگری  یەكێتی  ناو  ئۆپۆزسیۆنی  باڵی 
لە مانگرتن  و خۆپشاندانە پەراكەندەكانی  باڵی دەسەاڵتدار الیەنگیری 
هەتا  شوبات  بزووتنەوەی17ی  یان  دەكرد.  گەرمیان  سلێمانی  و 
كۆمەڵ(،  یەكگرتوو،  )گۆڕان،  ئۆپۆزسیۆنەكانی  هێزە  كە  نیسان  19ی 
حكومەتی  خەڵكەوە  خۆپیشاندانی  داواكاری  و  ڕێگای  لە  دەیانویست 
هەرێم  و سەرۆكایەتی  و پەرلەمانەكەی بڕوخێنن. ئەم هەلومەرجە بەو 
ئەندازەیەی كە بەیانكردنی ڕاستینەی هەژموونخوازی سیاسی حزبەكان 
بێت، بەو ڕادەیەش ئەو ڕاستییە دەخاتەڕوو كە خەڵكی كوردستانیش 

هەموو پرسێكی خۆیان داوەتە دەست هێزە سیاسییەكان.
هەژموونی سیاسی و پەیوەندی نێوان هێزە سیاسییەكان تەنها لەو 
خۆپیشاندانەكانی  داواكاری  و  مانگرتن  و  كە  ناوەستێت   سنوورەدا 
تەواوی  بەڵكو  سیاسییانە،  هێزە  ئەو  ویستی  لە  بێت  بەشێك  خەڵك 
ڕووناكبیران، میدیاكاران، نوخبە زانستی  و زانكۆییەكانیشی گرتۆتەوە، 
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لەو  بەشێكن  ئیدارییەكانیش  بیرۆكراتی  و  دامودەزگا  تەواوی  یان 
تەواوی  حزبەكان  نێوان  پەیوەندییەكانی  یان  سیاسییە،  هەژموونە 
كۆمەڵگەی خستۆتە ژێر سایەی خۆیەوە. بەم مانایە كۆمەڵگەی هەرێمی 
كوردستان لەالیەن هەژموونی سیاسی جۆراوجۆرەوە بەڕێوە دەبرێت و 
یان تەواوی ڕەهەندەكانی كۆمەڵگە خراوەتە ژێر سێبەری سیاسەتەوە. 
ئەگەر لەم سێبەرە سیاسییەدا تەنها یەك الیەنی سیاسی دەسەاڵتدار 
بووایە، بێگومان كۆمەڵگەی كوردستانی دەبووە كۆمەڵكایەكی تۆتالیتاری 
بەاڵم  دیاریكراو،  ئایدیۆلۆژیایەكی  یان  سیاسەتێك  بە  كراو  یەكڕەنگ 
كۆمەڵگەیەدا  لەم  بیروڕایەك  سیاسەت و  لە  زیاتر  ئەوەی  لەبەر 
بە  تەنها  نابەین  و  ناوی  تۆتالیتار  بۆیە  بەسەر خەڵكدا،  دەسەاڵتدارن 

)كۆمەڵگەی سیاسی( دەیناسین.
لەم كۆمەڵگە سیاسی  و تاكڕەهەند و پاوانكراوە لەالیەن سیاسەتەوە، 
بێگومان  هەژموونخوازن،  سیاسییەكانیش  الیەنە  تەواوی  كە 
كۆمەڵگەكەش هەژموونخواز ئەبێت ئەگەرچی لەدوای ساڵی 2003 لە 
كوردستان نەشەڕ سازكراوە  و نەهیچ لەالیەن و كەسێك خۆیان بۆ شەڕ 
ئامادەكردووە، بەاڵم ڕوانگەی سیاسی  و پاوانخوازی  و هەژموونگەڕای 
لێ   ئەوەی  ئەگەری  دابەشبووە،  بەسەریاندا  خەڵكیش  كە  حزبەكان 
پەیدا دەبێت كە جارێكی دیكە )خوانەخواستە( بەرەو شەڕ بچێت. لەم 
زەمینەیەدا هەردوو الیەنی پارتی  و یەكێتی لە سااڵنی 2009-2011 
بەرپرسیارانە ڕەفتاریان كردووە  و ئۆپۆزسیۆن بە تایبەتی )گۆڕان(، لەم 
سێ  ساڵەی دواییدا زۆرجار بەرە و سنوورەكانی پاوانخوازی  و شەڕ 
هەنگاوی ناوە، بەاڵم خۆشبەختانە هەروەكو كورد دەڵێت كەس شەڕی 
لێ  نەكڕین. باس  و لێكۆلینەوەی كۆمەڵگەی تاك ڕەهەند و پاوانخوازی 
سیاسی، بێگومان پرسێكی فیكری  و سیاسی فراوانە  و من نیازم نییە لەم 
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وتارەدا زیاتر لەوە بەدواییدا بڕۆم، بەاڵم بۆیە ئەم باسەم هێنایە ئاراوە، 
بۆ ئەوەی بەو ئەنجامە بگەین كە هەموو شتێك لە كوردستاندا خراوەتە 
الیەنە  نێوان  پەیوەندی  ڕەوشی  سیاسی  و  هەژموونی  سایەی  ژێر 
سیاسییەكانەوە  و سەرئەنجام زۆر بە ئاسانی دەگەینە ئەو كەنارەی 
كە تەواوی دیموكراسی كوردی كە ئێستا لەالیەن سیاسەتەوە بەڕێوە 
یەكالیی  لەم زەمینەیەدا  تەكلیفی خۆی  دەبێت سیاسەتیش  دەبرێت  و 
بكاتەوە، یان سیاسەت و حزبە سیاسییەكان بە تایبەتی )پارتی، یەكێتی، 
گۆڕان  و یەكگرتوو( دیموكراسی كوردی لەسەرووی كۆمەڵگەوە بەرەو 
ئاستی فراوانتر دەبەن، یان بەرەو چوارگۆشەی یەكەمی دەبەنەوە كە 
لەوێدا  كە  سیاسییە  ئاشتی  سیاسی  و  پرۆسەی  پێش  چوارگۆشەی 
بڕوای من،  بە  ئەگەری دووەم،  لەناو دەچێت.  دیموكراسی سیاسیش 
گەشەی  جێگیربوون  و  كە  وادەزانم  من  الوازە  و  زۆر  ئەگەرێكی 

دیموكراسی ئەگەری بەهێزی هەیە.
دەسەاڵتدارێتی  سیاسەت  و  پەیوەندی  دەسەاڵت و  كوردستان  لە 
لەكوردستان  سیاسی  دیموكراسی  كە  كاریگەرە  یەكەم  و  بكەری 
بەهۆی  یان  بچێت  سەندوو  گەشە  جێگیر و  دیموكراسییەكی  بەرەو 
دامەزراندنی حكومەتی یاسا  و مافەكان لە قۆناغی یەكەم ڕزگاری بێت 
سەرەتای  ئەدەبیاتی  )لە  لیبراڵ-دیموكرات.  دەوڵەتی  قۆناغی  بگاتە   و 
تێپەڕبوون بەرەو دیموكراسی  و پاراستنی ئەم دیموكراسیانە دڵنیایی 
كۆمەڵگەوە  لەسەرووی  دیموكراسی  دەستپێكی  پێویستبوونی  لەسەر 
كراوە. )سامۆیل هانتینگتۆن(، لە كتێبی ناوداری خۆی بەناوی )شەپۆلی 
سێیەم، دیموكراتیزەكردن لە درەنگانی سەدەی بیستدا( باس لە نەخشی 
الواز  و نەبوونی جەماوەر دەكات بۆ چوونە ناو دیموكراسی  و ئەوەش 
حەفتای  سااڵنی  لەدوای  دیموكراسی  پرسی   33 لە  كە  نیشاندەدات 
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و  نەخش   هەندێك  جەماوەر  واڵتدا  شەش  لە  تەنها  بیست  سەدەی 
كاریگەرییان هەبووە. لەم ڕوانگەیەدا لەوانەیە خەڵك شۆڕش  و ڕاپەرین 
بكەن )وەكو بەهاری كوردستان لە 1991(  و ڕژێمەكان سەرنگون بكەن، 
پیادەكردنی  بە  دەتوانن  دەسەاڵتدارانی سیاسی  نوخبە  و  تەنها  بەاڵم 
ڕژێمی  سەرەڕۆكان،  ڕژێمە  لەجیاتی  خۆیان  پەیمانەكانی  ڕەوش و 
دیموكراتی بوونیاد بنێن. بە وتەی هانتینگتۆن )سازشی نێوان نوخبە  و 
تێپەڕبوونە بەرەو دیموكراسی(.11  الیەنە سیاسییەكان، دڵی زیندووی 
ڕێسا و  ناساندنی  لە:  بریتییە  ڕێكەوتنەش  سازش  و  ئەم  ئامانجی 
یاساكانی دەسەاڵتدارێتی بەسەر شێوازی كار و پیادەكردنی حكومەت 
ڕەچاوكردن  و  الیەنەی  دوو  دابینكردنی  بناغەی  لەسەر  دەسەاڵت   و 

پاراستنی بەرژەوەندییەكانی حكومەت  و الیەنە سیاسییەكانی دیكە.

دەسەاڵت  و پەیوەندییەكانی سیاسەت  و دەسەاڵتدارێتی
نەخش  و كاریگەریی نوخبە و شاندی دەسەاڵتدار لەگەڵ پەیوەندییەكانی 
پرۆسەی  تەواوی  كە  نییە  ئەندازەیە  بەو  دەسەاڵتدارێتی  سیاسەت  و 
دیموكراسی یان گەشەكردنی دیموكراسی سیاسی بەرەو دیموكراسی 
تەنها  بەڵكو  ئەوانەوە،  نەخشی  بە دەسەاڵت  و  پابەندبێت  كۆمەاڵیەتی 
لەوەدا كۆدەبێتەوە كە هەلومەرجی پێویستی سیاسی  و ئاشتی سیاسی 
ساز دەكات كە پرۆسەی سیاسی بە ئاراستەی دیموكراتی  و یاساییدا 
بڕوات. لەم دیگایەدا جێگیری  و گەشەی دیموكراسی یان هیچ نەبێت 
دەسەاڵت و  لە  بەشێكە  سیاسی  یاسایی  و  دیموكراسییەكی  مانەوەی 
دەسەاڵتداری  هێزی  تایبەتیش  بە  سیاسەتمەداران  و  بیركردنەوەی 
حكومەت. نەخش  و كاریگەری نوخبە سیاسییەكانی دیكەی دەرەوەی 
حكومەت یان بەشداری الیەنە سیاسییەكانی دیكە، سەرئەنجام بەرەو 
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ئەوە دەچێت كە ژینگەیەكی سیاسی دیموكراتیك )یان پێچەوانەكەی(، 
لەو واڵتدا دەسەاڵتدار بێت، بەاڵم كە دەچینە مەیدانی پراکتیكی نەخش و 
یان  پرس  سەرەتاییدا،  دیموكراسی  لە  سیاسی  نوخبەی  كاریگەریی 
دەسەاڵتدارە،  سیاسی  و  نوخبە  ئەو  پێكهاتەی  چۆنیەتی  و  )ڕەوشی( 
كاریگەری دەبێت لەسەر ڕەوت یان ئایندەی جێگیربوون  و بەهێزبوونی 
چۆنیەتی  فیبەر(  )ماكس  مۆدێرن  سیاسی  كۆمەڵناسی  دیموكراسی. 
نموونەدا  سێ   لە  دەسەاڵتدارە  سیاسی  و  نوخبە  ئەم  پێكهاتەی   و 
كۆدەكاتەوە، یەكەم نوخبەی سیاسی  و دەسەاڵتداری نەریتی  و مێژووییە 
بەجێماوە  و  بۆ  ئەم پرسەیان  بنەماڵە  و دەسەاڵتە كۆنەكانەوە  لە  كە 
پشتاوپشت دەسەاڵتیان هەبووە یان سیاسەت و شۆڕشەكانیان بە میرات 
بۆ بەجێماوە. دووەم، نوخبەی سیاسی  و دەسەاڵتداری كارێزماتیك  و 
ڕەهبەری كە نەخش  و كاریگەری ئەو كەسانە لە شۆڕش، سیاسەت 
سێیەم،  سیاسەتەكانیان.  دەسەاڵت  و  زەمینەی  دەبنە  ڕووناكبیریدا   و 
نوخبەی سیاسی  و دەسەاڵتداری بیرۆكراسی یان عەقڵی  و قانونی كە 
ئەمەیان زیاتر بەرهەمی دیموكراسی  و سیستم  و دەسەاڵتی دیموكراتییە 
كە لەوێدا كەسانی شارەزا  و خوێندەوار  و پسپۆڕ لەبوارە جیاوازەكانی 
دەسەاڵتی  سیاسەت  و  دەسەاڵتەوە.12  سیاسەت  و  ناو  دەچنە  ژیاندا 
نەریتی مێژوویی یان كارێزماتیك  و ڕەهبەری كەمتر بەرەو دیموكراسی 
 و دەسەاڵتی یاسایی دەچن  و كەمتر بەرەو یاسایی  و ئاشتی سازی 
پەیوەندییە سیاسییەكان دەچن، مەگەر بە ناچاری. بەاڵم سیاسەت  و 
دەسەاڵتی عەقڵی – یاسایی، چونكە خۆیان زادەی سەردەم  و فەرهەنگ 
دیموكراسیدایە،  لە  بەرژەوەندییان  یان  دیموكراسین،  نەریتەكانی   و 
نیاز  و پێویستیان بەوەیە كە دیموكراسی، یاسایی بوونی سیاسەت  و 

دەسەاڵت  و پەیوەندییەكانی ئەم دوانە بەرەو بەهێزبوون بچێت.
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واڵتانێك كە تەمەن  و پێشینەی دیموكراسییان كەم بێت، بێگومان 
بەشێكی زۆر لە سیاسەت  و دەسەاڵتدارێتی لە بەشی یەكەم  و دووەمی 
تیۆرەكەی ماكس ڤیبەردان  و گومانی تێدانییە كە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی  و 
كوردستانی خۆشمان هەرلەو ڕەوشەدا ژیان بەسەردەبەن. سیاسەت و 
نەریتی  و  بە دەستی كەسانی مێژوویی  یان  لە كوردستان  دەسەاڵت 
كەسانی كارێزمایی  و ڕابەرییەوە، یان بە دەستی كەسانێكەوەیە كە ئەم 
دوو الیەنە پشتیوانیان بكەن و بیانپاڕێزن. لە سنوور  و مێژووییەكی زۆر 
كەمدا الیەنی سێیەمی سیاسەت  و دەسەاڵتدارێتی كە )عەقڵی- یاسایی(
هەبێت،  كاریگەرییەكی  نەخش و  نەوەیە  لەم  كەسانێكیش  ئەگەر  ن، 
بێگومان ئەم نەخش  و كاریگەرییە تەنها بە ڕەزامەندی و بەرژەوەندی 

ڕابەرانی نەریتی  و كارێزمایی دەبێت.
نوخبە دەسەاڵتدارەكان یان سیاسییەكان ئەو كەسانەن كە بڕیار 
بەدەستن لە بااڵترین  و بەهێزترین  و گرنگترین پرسەكانی كۆمەڵگە و 
واڵتی  )كە  جەماوەرییانەدا  گشتی  و  دامودەزگا  لەو  یان  حكومەت 
كە  دەسەاڵتن(  سیاسەت  و  پاشكۆی  هەموویان  یان  زۆربەیان  ئێمە 
نوخبە  ئەم  خودی  بەاڵم  بەهێزبن،  كۆمەڵگەیەكدا  لەهەر  دەتوانن 
پێكهاتە  و  دەتوانن  پێوەردا  لەدوو  دەسەاڵتدارانەش  سیاسی  و 
شێوازی بوون و كاریگەرییان پیادەبكەن، یەكەم، پێوەری هاوسەنگی 
پێكهاتەی  بوونیاد  و  زیاتر  پێوەرە  ئەم  كە  بوونیادی،  پشتیوانی   و 
پشتیوانی  ڕوانگە و  دەكاتە  كۆمەاڵیەتی  فەرهەنگی  و  ئابووری  و 
سیاسی. بەرژەوەندی هاوبەشی ئابووری  و كۆمەاڵیەتی ئەو نوخبانە 
ئایدیۆلۆژی  یان  فەرهەنگی  بوونیادی  زۆرجار وادەكات كە ڕوانگە و 
لەم  كوردستان  حزبەكانی  زۆربەی  بكەن.  درووست  هاوبەشیش 
دەهێنن  و  بەرهەم  خۆیان  سیاسی  هاوپشتی  هاوبەشی و  دا  پێوەرە 
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دەیپاڕێزن. پێوەری دووەم، ڕادەی هاوپشتی بەهاییە یان شێوەیەكە لە 
تێگەشتنی دیموكراسی  و عەقڵی كە ڕێكکەوتنی ڕێژەیی نێوان ڕوانگە، 
ڕێساكانی  ناو  دەخاتە  دەسەاڵت  باڵەكانی سیاسەت  و  بەرژەوەندی، 
بەیانی كۆبوونەوەی  یەك گوتاری هاوبەشدا  لەناو  ئەو دەسەاڵتە  و 
دیموكراتەكانی  سۆسیال  دیموكراسی  و  حزبە  دەكات.  بەهایانە  ئەو 
بوونیاد  و  بوون  و  بنەمایەی دووەم درووست  ئەم  لەسەر  ڕۆژئاوا 

هاوپشتی خۆیان دەپاڕێزن.
لەم دوو ڕوانگەوە ئەم دوو پێوەرە سێ  جۆر پێكهاتە  و شێوازی 

سیاسەت و دەسەاڵت )بە تایبەتی شاندی حكومەتی( بە دەستدەهێنن:
چین یان دەستەی دەسەاڵتداری ناكۆك  و لێكترازاو كە هەم لە   -1
ڕوانگەی هاوپشتی بوونیادی  و هەم لە ڕوانگەی ڕێكکەوتنی بەهاییدا 
سیاسەت و  پیادەكردنی  بۆ  گونجاو  پێوەرێكی  بگەنە  نەیانتوانیوە 
دەسەاڵتیان. بەشەكانی ئەم شێوازە لە شاندی دەسەاڵتدار بە تەواوی 
بەرامبەر بە یەك بێمتمانەن  و بە زمانی سیاسی جۆراوجۆر قسەدەكەن 
نەمان چاولێدەكەن  و هەمیشە   و ژیانی سیاسی وەكو پرسی مان  و 
لەبەرامبەر یەك لە كێشە و ناكۆكی تووند و تیژدان )ئاشكرا یان نهێنی(. 
حزبەكانی )ی.ن.ك(  و )گۆڕان( لەم پێكهاتە  و شێوازەدا سیاسەتدارێتیان 

كردووە.
ڕوانگەی  لە  یەكپارچە  دەسەاڵتداری  سیاسەت  و  شاندی   -2
هاوپشتی بوونیادی  و رێكەوتنی بەهاییدا، بەاڵم بە بوونی ئەندازەیەك 
ئەم چینە  بەشەكانی  باڵەكاندا.  لەنێوان كەسان  و  بیروڕا  لە جیاوازی 
ئاشتیانەیان  كێبەركێی  یەكتردا  لەبەرامبەر  دەسەاڵتدارە  سیاسی  و 
هەیە و ژیانی سیاسی وەكو دانوستانی ڕێژەیی سەیر دەكەن نەك وەكو 



ئەکرەم میهرداد 38

نەبەردی مان  و نەمان. لەنێوان ئەم بەشانەی سیاسەت و دەسەاڵتدا هیچ 
كەسێك یان الیەنێك هەلومەرج  و دەسەاڵتی ئایدیۆلۆژی  و بوونیادییان 
حزب و  هیچ  ئێستا  تا  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  كوردستان  و  )لە  نییە. 
دروست  شێوازەدا  بوونیاد  و  لەم  دەسەاڵتدار  سیاسی  و  الیەنێكی 

نەبوون(.
ڕوانگەی  لە  یەكپارچە  دەسەاڵتداری  سیاسی  و  شاندی   -3
ئایدیۆلۆژی  و بوونیادی دا. لەمجۆرە سیاسەت  و دەسەاڵتەدا هەموو 
پێكهاتە و شێوازە سیاسییەكە بەهۆی الیەنێك یان كەسێكی دەسەاڵتی 
ستراتیژیكە  ڕەوشی  خاوەنی  دەسەاڵتدا  لەسەرچاوەكانی  كە  ڕەهاوە 
دەكرێن.  دەسەاڵتدار  سازدەكرێن  و  بەهایی  بوونیادی  و  پێوەرەكانی 
هەمان  لەڕێگای  بیروباوەڕەكانیش  بەهایی  و  هاوپشتی  هەروەها 
بنەمای  یان  ئایدیۆلۆژی  دەزگایەكی  دەبێتە  دەسەاڵتدارەوە  باڵی 
لەگەڵ  پێویستە  دەبێت و  دیكە  باڵەكانی  نەریتی(.  )مێژوویی-  ڕەوایی 
لە كوردستان  بن.13  بێدەنگ  یان  ڕێكبخەن  باڵی دەسەاڵتداردا خۆیان 
سیاسی  ژیانی  ڕەوشەدا  لەم  كۆمەڵ(  یەكگرتوو،  )پارتی،  حزبەكانی 

دەسەاڵتدارێتی خۆیان بەسەردەبەن.
ئەم پێكهاتە  و شێوازە سیاسی  و دەسەاڵتدارانە چۆن دەتوانن لەگەڵ 

دیموكراسیدا بسازێن؟
هەروەكو لە ئاماژە  و ئاسۆی ئەم باسانەدا چەند جارێك ئاماژەمان 
كرد، ئایندەی ئەم پێكهاتە  و شێوازە سیاسی  و دەسەاڵتدارانەی هەرێم 
یان سیاسەتی  پرۆسەی سیاسی  یەكەم،  دەبێت،  ڕێگاوە  لەدوو  تەنها 
ئاشتیانەی دیموكراسی دەبێت پێوەر و ناوەڕۆكی یەكەم بێت لە ژیانی 
پرۆسە  ئەم  سەرەتای  باوەڕموایە  من  دەسەاڵتدارێتیدا.  سیاسی  و 
سیاسییە لە كوردستان لە پەیدابووندایە، یان بەرژەوەندی  و سازانی 
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بوونی  دووەم،  دەچێت!  ئاڕاستەیە  ئەو  بەرەو  سیاسییەكان  الیەنە 
دەسەاڵتێكی دەستووری یان هیچ نەبێت )یاسایی( كە هەموو پێوەر  و 
پەیوەندییە سیاسی  و دەسەاڵتدارێتییەكان بخاتە سنوورەكانی یاساوە  
و هیچ الیەن  و دەسەاڵتێك نەتوانێت ئەم پرۆسە یاساییە یان )ڕێكەوتنە 
یاساییە( بەرەو نەمان یان پاشەكشە بەرێت. پڕۆژەی هاوبەشی نێوان 
پارتی  و یەكێتی لە هاوینی 2011 بە سەرەتای ئەم پرۆسە یان كاروانە 
سیاسیی  و یاساییە دادەنرێت . بۆیەش هەردوو وشەی پرۆسە  و كاروانم 
پرۆسەیەك  وەكو  كورتدا  ماوەیەكی  لە  لەوانەیە  چونكە  بەكارهێناوە، 

جێبەجێ  بكرێت، یان لەدرێژخایەندا وەكو كاروان بكەوێتەڕێ .
لە  نە  دیموكراسی  گەوهەری  سیاسی  تیۆری  و  الیەن   )هەندێك 
لە  بەڵكو  دەبینن،  )زۆرینە(دا  ڕەهای  دەسەاڵتی  لە  نە  حكومەتدا و 
دەسەاڵت  و حكومەتی یاسادا بە ئەنجام دەگات. لەم دیگایەدا دەسەاڵت 
لە بنەمادا مەترسیدار دەبینن، بۆیە دەبێت بە یاسا سنوردار بكرێت، 
ئەژمار  بەاڵم ویستی زۆرینە وەكو سنوردارییەك بەسەر حكومەتدا 
ناكرێت، بەڵكو لەوانەیە كار و بڕیارەكان بەرەو ڕەهایی  و سەرەڕۆیی 
كەمینە  دیكتاتۆری  لە  زۆرینە  دیكتاتۆری  بچێت.  زۆرینەیە  ئەو 
زۆرینەی  دەسەاڵتی  كە  ڕەوشەیە  ئەو  )ئەمە  بەهێزترە  ترسناكتر  و 
لە كوردستان بەرەو شەڕی ناوخۆ برد(. پرسی سەرەكی لە دیگای 
حكومەتی یاسادا لەپێناوی پاراستن و بەردەوامی ماف  و ئازادییەكانی 
ڕەها و  دەسەاڵتی  لە  هەرشێوەیەك  لەبەرامبەر  دەكات  خەبات  تاكدا 
ویستی توندڕەو  و سەرەڕۆی دەسەاڵتەكان. هەربۆیە دەبێت زۆرینەش 
لەالیەن دەزگا یاساییەكانەوە كۆنترۆڵ بكرێت. وێڕای ئەمانەش یاسا 
یاسا  چونكە  ڕەها،  دەسەاڵتی  لە  ڕێگرە  ماهیەتدا  لە  لەدیموكراسیدا 
یاسا  نییە.  ناچاركەر  فەرماندەر  و  حكومەت  بە  بەرامبەر  بەتایبەتی 
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ئەوان  بەڵكو  بكەن،  ژیان  دەبێت  كە خەڵك چۆن  ناكات  دیاری  ئەوە 
یان سزایان  دووردەخاتەوە  ناشایستە  خراپ و  كاری  ئەنجامدانی  لە 
دیموكراسی  كە  ئەوەیە  یاساییە  دەسەاڵتە  ئەم  زۆری  النی  دەدات. 
حكومەتی ڕاستە وخۆی جەماوەری یان زۆرینە نییە، بەڵكو ڕێگایەكە 
بەرژەوەندییەكانی  پاراستنی  مەبەستی  بە  لەگەڵ زۆرینەدا  ڕاوێژ  بۆ 
تاك  و كەمایەتییەكان. یاسا خەڵك  و تاك بەرامبەر دەسەاڵتی ڕەهای 

خودی دیموكراسیش دەپاڕێزێت (.14
لە  ڕێگرە  كە  ڕادەیەی  بەو  هەر  یاسایی  حكومەتی  یان  دەسەاڵت 
ڕەهابوونی خودی دەسەاڵتی سیاسی  و حكومەت، بە هەمان ئەندازەش 
یان  ئۆپۆزسیۆن  كە  كارانەی  هەوڵ  و  ئەو  بەردەمی  دەخاتە  كۆسپ 
بەرن.  ڕاپەرینی  یان  ئاشوب  بەرەو  دەیانەوێت  سیاسییەكان  كەمینە 
ئەگەر مەبەستی یەكەم لە كوردستان ڕوانگەی ڕێگری بێت لە دەسەاڵتی 
نیمچە ڕەهای حكومەت )یەكێتی  و پارتی(، بێگومان ئامانجی دووەم بۆ 
سازكراو  شوباتی   17 هەلومەرجی  دیكە  جارێكی  دیسان  كە  ئەوەیە 
لەالیەن ئۆپۆزسیۆنی هەرێمەوە ڕوونەداتەوە. بەرژەوەندی هاوبەشی 
كە  ئەوەبێت  بۆ  ئەگەر  سازانیان،  حكومییەكان  و  سیاسی  و  الیەنە 
بەرەو دیموكراسی بچێت،  یاسایی  بە  ئاشتی  و  بە  پرۆسەی سیاسی 
ئەم پرۆسە  دەتوانێت  یاسایی چاكتر  بێگومان دەسەاڵت  و حكومەتی 
سیاسی  و ئاشتیانە بەرەو كەناری دیموكراسییەكی فروانتر و بەهێزتر 
پرسێك  هیچ  هەرێمدا  سیاسی  دیموكراسی  لە  سەرئەنجام  بەرێت. 
هێندەی ڕێكکەوتنی سیاسی  و دەسەاڵتی یاسایی گرنگ  و كاریگەر نییە، 
ئەمەش وێڕای ئەوەی كە دەبێت بە زووترین كات بەرەو ڕێكکەوتنی 

تەواو  و بەردەوام بچێت.
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دیموكراسی سیاسی چۆن دەتوانێت  كۆمەڵگە ڕێكبخات؟
لەسەرچاوەكانی  یەكێكە  كە  ئەمەریكی  بیرمەندی  دال،  ڕۆبەرت 
تیۆری دیموكراسی بۆ سوود  و بەهرەمەندی كۆمەڵگە  و بوونیادنانی 
ژیان و جیهانێكی باشتر لە كتێبە ناودارەكەی خۆی بەناوی )دەربارەی 
دیموكراسی(، ئەم ئامانجەنە لە دیموكراسی یاسایی یان هەروەكو خۆی 

دەڵێت لە )دیموكراسی ئامانجدار(دا دەبینێت "
حكومەت و  لە  ڕێگربێت  كە  دەدات  یارمەتیمان  دیموكراسی   -1
دەسەاڵتی سەرەڕۆ، یان جڵە وگیربێت لە هەموو هەوڵ  و سیاسەتێكی 
پرسی  بەردەوامترین  گرنگترین  و  لەوانەیە  بەزەیی.  بێ   توند وتیژ  و 
لە حوكمڕانی كەس و الیەنە زۆردارەكان.  بێت  سیاسەت دەربازبوون 
خۆمان،  لەسەردەمی  تایبەتی  بە  نوسراودا،  مێژووی  لەسەرانسەری 
ڕابەران  و دەسەاڵتدارانێك پەیدابوون كە هۆكاری خۆ بە گەورەزانی، 
دین  نەتەوەپەرستی،  ئایدیۆلۆژی،  تایبەتی،  بەرژەوەندی  بەدگومانی، 
هەست  و  هۆی  بە  یان  خۆیان  بااڵتربوونی  بە  بوون  بڕوا  باوەڕی، 
هەڵچوونی خۆیانەوە وابیردەكەنەوە كە دەبێت بە هۆی پیادەكردنی هێز  
و تووندوتیژی دەسەاڵت  و سیاسەت بگرنە دەست بۆ ئەوەی دەستیان 
كە  سەلماندویەتی  مرۆڤایەتی  مێژووی  ئامانجەكانیان.  مەرام و  بگاتە 
قوربانییەكانی دەستی ئەم سەرۆك  و ئەو ڕابەرە خۆپەرستانە كەمتر 

نەبووە لە قوربانیانی نەخۆشی، برسێتی  و جەنگ.
كە  دەكات  دابین  هاوواڵتیان  بنەڕەتیەكانی  مافە  دیموكراسی   -2
ڕژێمە نادیموكراتیەكان نایانەوێت، یان ناتوانن ئەو مافانە بە ڕەسمی 
دەبێت  بەڵكو  نییە،  حوكمداری  ڕەوتێكی  تەنها  دیموكراسی  بناسن. 
گرنگ   دەزگا  سەرەكیەكانی  توخمە  كە  بكات  زەمانەت  مافانەش  ئەو 
تەنها  دیموكراسی  كە  ئەوەشە  لەبەر  دیموكراسین.  پێویستیەكانی  و 
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دەسەاڵتی زۆرینە، یان نوێنەرانی خەڵك نییە، بەڵكو سیستمێكی مافدانی 
تاكەكانەوە  خەڵك  و  هەموو  ڕوانگەی  لە  مافەكان  پاڕێزیشە.  ماف   و 
ژینگەی ڕوان  و پێگەیشتنی ڕەوتی دیموكراتیك كردنی حكومەتەكانە. 

3- دیموكراسی دابینكەر  و پاڕێزەری ئازادییەكانی تاكەكانە. وێڕای 
سیستمی سیاسی ڕێگر لە هێز  و تودوتیژی  و پاراستنی مافەكان، ئازادی و 
هەلەكانی ژیان  و دیاریكردنی چارەنووس و سەربەخۆیی مرۆڤەكان بە 
ڕەسمی دەناسێت   و لە دەستور  و یاساكاندا بنەمای پەیمانی كۆمەاڵیەتی 
بۆ دەسازێنێت . بڕوا بوونی خەڵك بە دیموكراسی  و الیەنی یاسایی بوونی 
دیموكراسی تەنها لەبەر ئەوە نییە كە دەسەاڵتی یاسایی بەرقەرابێت، بەڵكو 
دەتوانێت  ماف و ئازادی  و دادپەروەرییان بۆ زەمانەت بكات. ئازادییەكانی 
تاك لە زەمینەكانی ژیان  و سەربەخۆیی  و بیروڕا و سیاسەت  و ناسنامەدا 
لەگەڵ مافەكاندا بەردی بناغەی ڕەوایین بۆ دیموكراسی  و سەرەتایەكیشن 

بۆ بەشداری خەڵك لەدیاریكردنی چارەنووسدا.
لە  پاڕێزگاری  تا  دەكات  خەڵك  كۆمەكی  دیموكراسی   -4
بەدوای  كەسان  هەموو  یان  هەركەسێك  بكەن.  بەرژەوەندییەكانیان 
ژیانیان  تەواوی  ئەوان  ژیانەوەن،  مافەكانی  پرس و  بەدەستهێنانی 
خەریكی هەوڵ  و تێكۆشانن بۆ بەدەستهێنان  و پاراستنی مافی مانەوە، 
خواردن، نیشتەجێ بوون ، تەندروستی، خۆشەویستی، ڕێز، ئاسایش، 
خێزان، دۆستان  و كاری مەبەست  و ژیانی خۆش و ئاسودە. لەوانەیە 
ئەم  تەواوی  بەاڵم  بێت،  گرنگتر  هەندێك  لەالی  پرسانە  لەم  یەكێك 
بەرژەوەندی  و مافانە دەبنە ڕوانگەی خەڵك بۆ پشتیوانی  لە ڕەوایی 
دەسەاڵتێك. لەسەردەمی داگیركاری  و دیكتاتۆریدا هەوڵ، یان غەریزەی 
)هەروەكو  زۆرینە  پرسی  ڕوانگە  و  دەبێتە  تیانەچوون  و  مانەوە  
داواكاری كورد لەسەردەمی داگیركاری و دەسەاڵتی فاشیزمدا(، بەاڵم 
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لەدوای دەستپێكردنی دیموكراسی، پرسی ژیانی گونجاو یان شایستە 
دەبێتە ڕوانگەی گشت بۆ ناسینی پەیوەندی خۆیان لەگەڵ دیموكراسیدا.
دەتوانێت   یاسایی  دیموكراسی  دەسەاڵتی  دیموكراسی  و  تەنها   -5
النی زۆری هەلەكانی ژیان بۆ خەڵك بسازێنێت  بۆ ئەوەی بە ئازادی 
چارەنووسی خۆیان دیاری بكەن – واتا بە پێی ئەو یاسایانەی كە خۆیان 
هەڵیانبژاردووە دەبێت ژیان بەڕێوەبچێت. هیچ مرۆڤێك ناتوانێت ژیانێكی 
گونجاو پەیدابكات، مەگەر ئەوەی كە دەبێت لەگەڵ خەڵكی دیكە بژیت، 
بەاڵم ژیانی لەگەڵ ئەوانی دیكەشدا بۆ خۆی دەبێت نرخ  و بەهایەكی بۆ 
بدرێت . دیموكراسی یاسایی دەبێت ژیانی تاك  و كۆمەاڵیەتی زەمانەت 
باری  ژیان،  بیمەكانی  تەندروستی،  كار،  یاساكانی  ڕێگای  لە  بكات  و 
بنەخشێنێت   و  هەمووان  بۆ  ژیان  هەلەكانی  زۆرترین  هتد.  كەسێتی... 

هەمووان بەهرەمەند بكات لە سامانی واڵت و شایستەییەكانی.
هەموومان  مەدەنی.  ئەخالقی  بەرپرسیاریی  دیموكراسی  و   -6
بەرپرسیارین بەرامبەر خۆمان  و بەرامبەر بە گشت. بیروباوەڕەكان، 
كارەكان، بەرپرسیارێتی گشتی  و تایبەتی، پاراستنی ڕەوشی گشتی  و 
یاسایی، پەنابردن بۆ زۆر  و تووندوتیژی، پاراستنی ئاشتی یاسایی... 
هتد، تەنها لە دیموكراسیدا بە پێی یاسا دەپاڕێزێت، بەڵكو بەرپرسیاری 
دەبێتە(  )یان  دەكرێتە  گشتی  هەلومەرجی  یاسا و  پەسەندكردنی   و 

فەرهەنگ  و داب و نەریتی كۆمەاڵیەتی.
7- دیموكراسی  و گەشەی مرۆڤایەتی: زەمانەتی یاسایی مافەكان، 
بەرژەوەندییەكان  پاراستنی  ژیان و  هەلەكانی  یەكسانی،  ئازادییەكان و 
دەبنە سەرەتا و زەمینەكانی گەشە و پێشكەوتنی مرۆڤایەتی، هەروەها 
هۆكارانەش  ئەم  كۆمەڵگەش،  پێشكەوتنی  گەشە و  هێزەكانی  دەبنە 
دەبنە بنەماكانی هاوكاری  و پەیمانی كۆمەاڵیەتی كە مرۆڤایەتی بەرەو 

سەردەم  و ئایندەیەكی گەشتر و بەهرەمەندتر دەبەن.
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8- تەنها دیموكراسی دەتوانێت  یەكسانی سیاسی بەرهەم بهێنێت  
 و بیپاڕێزێت . یەكێك لە گرنگترین بەڵگەكانی پێویستبوونی دیموكراسی 
دەتوانێت   یاسایی  حكومەتی  كە  ئەوەیە  سیستمە  ئەم  بااڵتربوونی   و 
بەرەو  زیاتر  دیكە  ڕژێمەكانی  هەموو  لە  سیاسی  یەكسانی  دەبێت    و 
یەكسانی  سیاسییەكاندا،  دامەزراوە  لە  یەكسانی  ببات.  پێشكەوتن 
یاسایی بۆ هەڵبژاردن  و خۆهەڵبژاردن، زەمانەت كردنی مافی سیاسی، 
گرنگتر  هەمووشیان  لە  سیاسی  و  بوونی  ڕێكخراو  سیاسی،  بەیانی 
ئەوەیە كە بە دەستور  و یاسا هەموو كەس یەكسانن لەناو یاسا  و لە 

بەردەمی یاسادا  و هەمووكەس هاوواڵتی پلەیەكە.
9- دیموكراسی ڕێگرە لە جەنگە ناوخۆیی  و دەرەكییەكان. یان هێز 
بۆ  خۆشیان  ناكەن  و  شەڕ  یەكتر  لەگەڵ  دیموكراتەكان  دەسەاڵتە   و 
جەنگ ئامادە ناكەن. هەموو پرس و هاوسەنگییە سیاسییەكان بە یاسا 

ڕێكدەخرێت.15
كوردستان  لە  سیاسی  دیموكراسی  سەرەتاكانی  سەرئەنجام 
زەمینەكانی  بچێت  و  یاسایی  دەسەاڵتی  ڕێكخستن  و  بەرەو  دەبێت 
دیموكراسییەكی فراوانتر و مرۆڤانەتر بنەخشێنێت  یان ڕێگای گشتی  و 
یاساییەكانی دیاری بكات. ئەزمونی واڵتانی ئەوروپا  و ئەمەریكا، یان 
واڵتانی نوێ  شادبوو بە دیموكراسی )لەدوای دەیەی 1970( دەتوانن 
ڕێنمای دیاریكەر  و كاریگەربن بۆ ئێمە. سەرەتا و زەمینەكانی سیاسی 
 و كۆمەاڵیەتی  و ڕووناكبیری لە كوردستاندا بۆ ئەم ئامانجە ڕەنگیان 
سیستم  و  كە  ئەوەیە  كاریگەرتر  گرنگتر و  سەرەتای  بەاڵم  ڕشتووە، 
جێگیربكات،  یاساكاندا  دەستور ،  لە  پرسانە  ئەم  دەسەاڵتدار  یاسای 
دەسەاڵت  و حكومەتی بەرپرس جێبەجێیان بكات و سەرئەنجامیش ببێتە 

بەشێك لە فەرهەنگ و ئیرادەی كۆمەاڵیەتی.
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چوارەم، ژینگەی كۆمەاڵیەتی بۆ دیموكراسی )پەیوەندی دیموكراسی 
 و خەڵك(:

ژینگەی  دەربارەی  كۆمەاڵیەتی  فەیلەسوفی  توكفیل  دی  ئەلكسی 
ڕژێمێكی  تەنها  )دیموكراسی  دەڵێت  دیموكراسی  بۆ  كۆمەاڵیەتی 
پەیوەندییە  كە  كۆمەاڵیەتیشە(  )هەلومەرجێكی  بەڵكو  نییە،  سیاسی 
كۆمەاڵیەتییەكانی نێوان هاواڵتیان دیاری دەكات، بۆ ئامانجی گەشتن 
بە جۆرێك لە یەكسانی، كە ئەویش یەكسانییە لە هەلومەرج و دۆخی 
ژیاندا. ئەم یەكسانییە جیاوازە لە یەكسانی مافەكان كە فەیلەسوفانی 
سەردەمی ڕۆشنگەری بیریان لێدەكردەوە، ئەم یەكسانییە كۆمەاڵیەتییە 
یەكسانی  شایستەیی  و  بۆ  یەكسانی  لە  سیاسی  یەكسانی  دەتوانێت  
دیموكراسی،  هەروەها  بكاتەوە.  نزیك  ژیان  فرسەتەكانی  هەل  و  لە 
هاوواڵتیانی سەردەمە  كە  كۆمەاڵیەتییەی  پێوەرە  لەو  بریتییە  دیسان 
یەك  چوون  یەكسان  و  دیموكراسی  سیستمی  ناو  جیاوازەكانی 
دەكات(16. وەكو بەرئەنجامێكی لۆجیكی بۆ ئەم دیگایەی تۆكفیل دەبێت 
دوو پرسی گرنگ لەم ڕستانە پەیدا بكەین: یەكەم، دیموكراسی بۆخۆی 
بێ   بە  دیموكراسی  دووەم،  و  كۆمەاڵیەتییە   واقعی  هەلومەرجێكی 
گۆڕینی هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی ناتوانێت ژینگەی گونجاو یان شایستە 
بۆخۆی پەیدابكات. ڕەهەندەكانی گۆڕان لە كۆمەڵگەی نەریتی، یان پێش 
دیموكراسی، بۆ كۆمەڵگەی مۆدێرنی دوای دیموكراسی، دەبێتە شێوازێك 
لە گۆڕان لە كۆمەڵگەیەكی ئەرستۆكراتی )وەكو ئێستای كوردستان(، 
بێگومان  گۆڕانەدا  لەم  سەرەكی  پرسی  دیموكراتی  و  كۆمەڵگەی  بۆ 
لە هەلومەرجی  یەكسانی  بەرەو  پرسی چوونەپێشەوە  و گەشەكردنە 
كۆمەاڵیەتی  و ژیاندا، كە ئەمەش دەبێتە ژینگە  و هاندەری نوێبوونەوە. 
بۆ  كاردەكات  خەڵك  بوونی  ژیان  و  هەلومەرجەكانی  لە  یەكسانی 
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یەكسانبوون  یان  هەلومەرجەكاندا،  لە  یەكسانی  سیاسی  و  یەكسانی 
چینی  سەرهەڵدانی  بەرەو  ئەمانەش  كە  شایستەییدا  پایە  و  پلەو  لە 
ناوەڕاستی نوێ  دەچن  و ئەم چینەش دەبێتە ژینگە و بكەری سەرەكی 
بۆ دیموكراسییەكی چاكتر  و باشتر، بەاڵم ئاستەنگی گەورە  و بەهێز لە 
بەردەمی ئەم هەلومەرجەدا، واتە هەوڵدان بۆ درووستكردنی ژینگەیەكی 
هێزی  هەم  دیموكراسی  لەوێدا  ئەوەی  بۆ  كۆمەاڵیەتی  یەكسانی 
كۆمەاڵیەتی لەخۆی كۆبكاتەوە  و هەم بتوانێت گۆڕانێك لە هەلومەرجی 
ژیانی خەڵكدا بە قازانجی خەڵك  و بە قازانجی دیموكراسیش بسازێنێت ، 
تائێستا  كۆمەاڵیەتیدا  ژیانی  هەلومەرجی  لە  نایەكسانی  كە  ئەوەیە 
بێگومان  كە  دیموكراتییەكان،  كۆمەڵگە  لە  بەشێكن  دەسەاڵتدارن و 
كۆمەڵگەكانی نوێ  شادبوو بە دیموكراسی لەم زەمینەیەدا لە كۆمەڵگە 
دیموكراسییەكۆنەكان هەلومەرجی ژیانی كۆمەاڵیەتی تیایاندا خراپترە. 
هەژار و  چینە  ئیجباری  دوورخستنەوەی  جۆرێك  هەلومەرجە  ئەم 
نەدارەكان، یان چینە میللییەكان  و شێوازێك لە نەگۆڕانی كۆمەاڵیەتی لە 
ئاستی فراواندا و لەماوەی دێژخایاندا درووستدەكات. واتە لە هەردوو 
خەڵك  دوورخستنەوەی  نادیموكراسییەكاندا،  و  دیموكراسی   كۆمەڵگە 
لە یەكسانبوونی هەلومەرجەكان یان لە یەكسانیی سیاسی وا دەكات 
كە هێزی كۆمەاڵیەتی دیموكراسی الواز بێت یان دوور بێت لە شانۆی 
هێزە  یان  سیاسییەكان  هێزە  سەردەمەدا  لەم  ئاڵوگۆڕەكان.  كار  و 
دەسەاڵتدارەكان دەبنە بكەر و هێزە بێ  ئەمالوالی ناو دیموكراسی )كۆن 
یان نوێ (  و خەڵكیش سەرەڕای ئەوەی كە بكەرنین، تەنانەت ناتوانن یان 
نایەنەوێت بینەریش بن. لە هەندێك لە دیموكراسییەكاندا  و بە تایبەتی 
لە دیموكراسییە سەرەتاكان  و دیفاكتۆكاندا بە پێچەوانەی ئامانجەكانی 
تۆكفیل، بەربەست  و ڕێگرە كۆمەاڵیەتییەكان تائێستاش هەن  و بەهێزن، 
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 بزاف  و جوواڵنەوەی نێوان چین و توێژەكان بەرەو دیموكراسی تائێستا 
سنووردارن. ئەم هەلومەرجە وا لە دیموكراسی دەكات لە بزووتنەوە 
بریتییە  بزووتنەوەیە  ئەو  ماهیەتی  كە  بێت،  دوور  كۆمەاڵیەتییەكەی 
هێزە  بەردەستی  بكەوێتە  یەكسانیخوازی،  ڕەوایی  و  بزووتنەوەی  لە 
هەژموونخوازەكان  و لە ماهیەتە مرۆڤانەكەی بەتاڵ بكرێتەوە. ئەگەر 
واتا  كۆمەاڵیەتی(،  )هەلومەرجی  ڕەهەندی  دوو  هەر  دیموكراسیدا  لە 
دیموكراسی،  لە  پشتیوانی  بۆ  كۆمەاڵیەتییەكان  هێزە  ئامادەبوونی 
)پرۆسەی یەكسانی سازی(، واتا بوونی یاساكان بۆ یەكسانیی سیاسی 
 و یاسایی، یەكسانیی كۆمەاڵیەتی  و ئابووری،  و یەكسانیی فەرهەنگی 
هەبێت، بێگومان لەو كاتەدا دەتوانین بڵێین كە )كۆمەڵگەی دیموكراسی(
بوونیادی  سازشی  نەرمی  و  جۆرێك  كۆمەڵگەیەش  ئەم  هەیە و  مان 
 و كۆمەاڵیەتی دەسازێنێت  بۆ پرسی ڕیفۆرم و گۆڕان  و گواستنەوەی 
واقعی  )لەڕاستیدا،  بەهرەمەندتر.  هەلومەرجێكی  ڕەوش و  بۆ  كۆمەڵگە 
دەتوانێت  دیموكراسی  كۆمەڵگەی  یان  دیموكراسی  بۆ  كۆمەاڵیەتی 
بهێنێت ،  بەدی  كۆمەاڵیەتی  جووڵەی  گۆڕان  و  هەلەكانی  ئاسۆكان و 
لە  یان  ئەرستۆكراتی،  كۆمەڵگەی  لە  الوازە  زۆر  هەلێكی  ئەمەش  كە 
دیكتاتۆریدا.  كۆمەڵگەی  لە  یان  دا،  كەم  النی  دیموكراسی  كۆمەڵگەی 
كۆمەڵگەی نادیموكراتی ئەو كۆمەڵگەیانەن كە جیاوازی  و هەاڵواردنی 
میراتی  و بەجێماو یان نەریت و بیروڕای دەسەاڵتخوازی  و پاوانخوازی 

بااڵدەستن(.17
دیفاكتۆكاندا،  ئەستۆكراتی  و  دیكتاتۆری  و  كۆمەڵگە  لە 
ڕەهەندەكانی هێز، بەرژەوەندی، فریو  و درۆ،  بیروڕای نەریتی كۆن 
حوكم دەكەن  و تەواوی كۆمەڵگەیان خستۆتە ژێر دەسەاڵتی خۆیان. 
بوونی  دەسەاڵتدارێتی،  بۆ  الیە  یەكەمی  پێوەری  مەرج  و  هێز  واتا 
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دەسەاڵتدارن  و  دەدەن  و  بڕیار  هێزەكان  ماهیەتی  نەك  هێزەكان، 
بەرژەوەندییەكانی  ماف و  لەسەرووی  هەمیشە  بەرژەوەندییەكانیان 
كۆمەڵگەیە  و ئەم هێزانە یان بەرژەوەندییانە ڕاستیەكان دەشارنەوە، 
دەست و  كۆمەڵگە و  لە  وایان  دەدەن.  فریو  خەڵك  دەكەن و  درۆ 
ئەمان  مانەوەی  دەسەاڵت  و  بوون و  كە  گەیاندووە  پێوەندەكانیان 
ئەوان  هەر  كۆمەڵگەكاندا  تەواوی  لە  ئەبەدییە و  حەقیقەتێكی  نوێ  
هەژمووندا  زەمینەی  لەم  واتە  زەمینەیەدا،  لەم  بوون.  هەژمووندار 
خەڵكیان قەناعەت پێكردووە كە دەسەاڵت و بەرژەوەندی  و ڕوانگە  و 
نەریتەكانی ئەوان پرسەكانی كۆمەڵگەی بەدەستەوەیە  و لە دەسەاڵتدا 
سەركردە،  خۆیان  هەر  لەئۆپۆزسیۆندا  و  دەكەن   حوكم  ئەوان  هەر 
كاربەدەستن، لەبازاڕ  و ئابووریشدا هەر ئەوان بەهرەمەندن. ئەمە ئەو 
دیموكراسییەكانی  دیكتاتۆری  و  كۆمەڵگە  تەواوی  كە  هەلومەرجەیە 
ڕۆژهەاڵت  و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی خستۆتە ژێر سایە و دەسەاڵتی 
هێزە  ئەم  یان  نادیموكراتیانە،  كۆمەڵگە  ئەم  بەدیلی  بەاڵم  خۆیەوە، 
نادیموكراتیانە كە دیموكراسییان بە بارمتە داگیركردووە یان خۆیان 
بەسەر  نادیموكراتیەكەیان  ئامانجە  كار  و  دیموكراسییەوە،  بەناوی 
كۆمەڵگەدا سەردار كردووە، دەبێت لەم ئاڕاستە پێچەوانەیەی ئەواندا 
)سیاسەت و  مەیدانەكانی  لە  یەكسانی  بنەمای  كە  بكەین  سۆراخی 
وەكو  گشتی(دا  )فەرهەنگی  و  ئابووری(  و  )كۆمەاڵیەتی  و  یاسا( و 
بنەما یاساییەكان حوكم بكەن  و بنەما كۆنەكانی )هێز، بەرژەوەندی، 

فریو، نەریت( پاشەكشەیان پێ  بكرێت.
گۆڕان  و گواستنەوەی كۆمەڵگەی كۆن )دیكتاتۆری، ئەرستۆكراتی، 
دیموكراسی النی كەم( بەرەو كۆمەڵگەی مۆدێرن، بەرەو ئاڵوگۆڕێكی 



49سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی لە كوردستان

بوونیادی  ڕێكخستنی  دەستكاری  و  بۆ  دەچێت  فراوان  قووڵ و 
هەلومەرجی  یان  دەبات،  مۆدێرن  كۆمەڵگەی  بەرەو  كۆن  كۆمەڵگەی 
نەریتی بەرەو هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی دیموكراتی دەبات، پرۆسەیەكی 
مۆنتسكیۆ  هەلومەرجەكاندا(  و  لە  )یەكسانییە  ناوی  كە  دینامیكییە 
دەكاتەوە:  پرۆسەیە  لەم  دڵنیایی  شێوەیە  بەم  نۆزدەدا  سەدەی  لە 
لە  مانەوەم  لەكاتی  ڕاكێشا  منی  سەرنجی  كە  ئەوشتانەدا  )لەنێوان 
ویالیەتەیەكگرتووەكان، ئەوەبوو كە یەكسانیی لە هەلومەرجەكاندا بە 
توكفیل،  بە  سەبارەت  خۆیەوە(.  كاریگەری  ژێر  خستە  منی  تەواوی 
دیموكراسی  و یەكسانی دوو مەرجن بۆ یەكتر ئەم پرۆسەیەش لەم 

ڕەهەندانەدا بە ئاكام دەگات:
1- یەكسانیی سیاسی  و یاسایی: واتە هەموو دانیشتوان هاوواڵتیانی 
یان  جیابكرێنەوە،  یەكتر  لە  ئیمتیازاتەكان  پێی  بە  نابێت  یەكن  پلە 
نابێت  كۆمەاڵیەتییەكان  چینە  یان  سەرمایەداران  بكرێن.  هەاڵواردن 
بەڵكو  یاسایی،  سیاسی  و  ئیمتیازاتی  و  سەاڵحیات   لە  بەهرەمەندبن 
مافەسیاسی  و  دەبێت:  هەربۆیەش  بێت  و  هەموان  بۆ  یاسا  دەبێت 
ئازادییە گشتییەكان ئەو مەرج  و زەمینانەن كە دەبنە  مەدەنییەكان  و 

ژینگەی سەوزبوونی دیموكراسی.
پێیدەوترێت  ئەمڕۆ  كە  ئابووری  كۆمەاڵیەتی  و  یەكسانیی   -2
هەردوو  لەالیەن  بنەمایە  ئەم  ژیاندا(.  هەلومەرجەكانی  لە  )یەكسانی 
لەوانە  پێدراوە كە  لیبرالییەوە گرنگییان  بیروباوەڕی سۆسیالیستی  و 
بۆ  خۆیان  بیری  نووسین  و  زۆری  بەشێكی  گەورە  بیرمەندی  دوو 
 1971 چییە(  )دادپەروەری  كتێبی  لە  راولز(  )جۆن  تەرخانكردووە، 
بڕوای  راولز  دادپەروەری(.  )مەیدانەكانی  كتێبی  لە  والزەر(  )مایكل   و 
كەس  ژیاندا  و  مافی  لە  بن  یەكسان  كەس  هەموو  دەبێت  كە  بەوەیە 
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ئەم  دەوڵەتیش  دەبێت  نەبێت  و  ژیانی  پێداویستییەكانی  نیاز و  نەبێت 
كارە بە یاسا چارەسەربكات. بنەمای دووەم، دەبێتە بنەمای جیاوازی 
الواز  و  و  هەژار   بەرژەوەندی  لە  دەبێت  هەاڵواردن  جیاوازی  و  كە 
پەراوێزەكاندا بێت  و یاسا  و حكومەت فریای ژیانیان بكەوێت18، بەاڵم 
مایكل والزەر وابیر دەكاتەوە كە مەیدانەكانی دادپەروەری دەبێت لەم 
پرسانەدا جێبەجێ  بكرێت  و گومانیشی تێدانییە كە دەسەاڵتی یاسایی  و 
سیاسی دەبێت بەم ئەركە هەستێت : مەیدانەكانی ژیان بۆ دادپەروەری 
ئابووری،  ژیانی  ئاسودەیی،  یان  خۆشگوزەرانی  ئاسایش  و  )ژینگە، 
فێركردن،  پەروەردە  و  بەخۆداهاتنەوە،  پشوو،  كاتی  كار،  پایە،  پلە و 
سۆزداری  و عەشق  و ژیانی ئیرۆسی، بەخشندەیی كۆمەڵگە  و فەرهەنگ 

 و بیروڕاكان، دووبارە خۆناساندن و خۆ بژاركردن(19.
3- یەكسانیی فەرهەنگی: كە ئەمەش وەكو یەكسانی لە بیر وڕا  و 
شایستەیی كەسەكان  و نەستی دیموكراسیدا ڕەنگدەداتەوە. كەسەكان 
خۆیان بەرامبەر ئەوانی دیكە بە یەكسان  و هاوشان دەبینن كە ئەمەش 
جۆرێكە )لە یەكسانیی خەیاڵی، سەرەڕای بوونی نایەكسانیی واقعی(. 
ئەگەرچی كەسەكان بەشێوەیەكی سروشتی یان غەریزی بڕوایان بە 
یەكسانیی هەیە، بەاڵم كۆمەڵگە  و دەسەاڵتی درێژخایان  و ڕابردووی 
نایەكسان  و فەرهەنگ  و بیروڕا كۆنەكانی ئەو سەردەمە وا لە مرۆڤەكان 
دەكەن یان خۆیان كەمتر لە كەسانی دیكە ببینن، یان لە بااڵ و سەرووی 
ئاشتی  بوونی  دیموكرات  و  كۆمەڵگەی  پێوەری  دەنازن.  خەڵكانەوە 
كۆمەاڵیەتی ئەوەیە كە دانیشتوان بڕوای بە هێزیان هەبێت بە یەكسانی 

 و هاوشانی نێوان كەسەكان.
واقعیەتی  هێنانەدی  بۆ  دیموكراسی  دڵخوازی  هیوای  لەنێوان 
كۆندا  كۆمەڵگەی  دەسەاڵتی  هێز و  هەلومەرجەكان(  و  لە  )یەكسانیی 
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پرسێك پەیدادەبێت )كە بیرمەندان ناویان ناوە )قەیرانی ڕەوایی(، یان 
)قەیرانی گۆڕان  و گواستنەوە(ی كۆمەڵگە لە ڕەوش  و هەلومەرجێكەوە 
گۆڕان  ئەم  ڕەگوڕیشەی  یان  توخم  دەبێت  دیكە.  ئایندەیەكی  بەرەو 
نوێ،   ئاڵوگۆڕی  بەرەو  كۆمەڵگەكان  تایبەتمەندی  لە  گواستنەوەیە   و 
لەناو  ڕەوایی  قەیرانەكانی  بناسین.  نوێ   كۆمەڵی  ئاسۆی  بەرەو  یان 
سەردەمی  لە  دەسەاڵتدا،  سیاسەت  و  لە  تەنها  نەك  كۆمەڵگەدا، 
كۆمەاڵیەتی  نوێی  ژینگەیەكی  یان  پێكهاتە،  بەرەو  گواستنەوە 
-1 جێگا  و هەلومەرجی گروپ و دەزگا  دەردەكەون كە بەمجۆرەیە: 
گەورە،  سەرمایەدارانی  ئایین،  )حزب،  گەورەكان  موحافەزەكارە 
دەمی  بەر  دەكەونە  گۆڕاندا  سەردەمی  لە  كۆن(  نەریتی  بوونیاد  و 
هەڕەشەی الوازبوون یان نەمان. -2 تەواوی ئەم گروپ  و بوونیادە 
یان  تێپەڕبووندا،  سەردەمی  لە  كۆمەڵگەدا  و  لەناو  كۆنانە  گەورە  و 
گۆڕان  بۆ  داواكاری  نەرمی  و  ئەوان  كە  كاتەی  ئەو  تا  كەم  النی 
نیشاندەدەن، ناتوانن دەستیان بگاتە بوونیاد یان سیستمێكی سیاسی 
ئێستا تەواوی هێزە سیاسی،  )ئەمەش ئەو هەلومەرجەیە كە  نوێ20. 
ئایینییە بااڵ دەستەكان لە كوردستان تیایدا  ئابووری، كۆمەاڵیەتی  و 
بەسەر دەبەن  و هەموویان كەوتونەتە بەردەمی هەڕەشە یان ئەگەری 
لەخۆیاندا  چاكسازی  یان  نوێبوونەوە  ئاسۆی  هیچیشیان  ئاڵوگۆڕ  و 

بەدی ناكەن(.
بەم شێوەیە ناكۆكی  و ناسازگاری نێوان ڕەهەندی مۆدێرن سازی 
ناچاری  و بەرگری بوونیادە كۆنەكان لەدژی ئەو ڕەهەندە دەبێتە )یان 
نوێ  بووەتە( بەشێك لە ژیانی سیاسی لە كوردستان یان سنورێك لە 
سنورەكانی دیموكراسی كوردی یان بەشێوەی ئەلكسی دی توكفویل 

كە دەڵێت:
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)سەردەمێك لە پرەنسیپی مێژوویی لە ژیانی نەتەوەیەكدا ڕوودەدات 
كە لەناویاندا داب  و نەریتە كۆنەكان دەكەونە بەردەمی گەشە و ئاڵوگۆڕی، 
ئەخالقی گشتی پەرتەوازە، بیروڕای ئایینی لەرزۆك  و دیدگا كۆنەكان 
بە  دەستیان  بەاڵم خەڵك  دەخۆن،  ڕابردو و شكست  تەلیسمەكانی   و 
بە  سەبارەت  جاران  نەوەكو  ئەوان  بۆیە  نەگەیشتووە،  نوێكان  پرسە 
دەسەاڵت  و ئەرستۆكراتی كۆن وەفادارن  و نە پەیوەندییەكی ئاشكرا 
 و دیاریشیان لەگەڵ كۆماری )دیموكراسی(دا هەیە، ئەوان لەنێوان دوو 

الیەندا، لەنێوان شپرزەیی  و پەرێشانیدا ڕاوەستاوون(.21
چاوەڕوانییەكانی خەڵكی كوردستان یان دیگای ناڕۆشنی ژینگەی 
دیموكراسی  النیكەمی  یان  الواز،  هەلومەرجی  بەرامبەر  كۆمەاڵیەتی 
دیموكراتی  ڕیفۆرمی  سیاسی  دەسەاڵتی  كە  لەوەی  گومان  كوردی. 
بەرزەخی  حاڵەتی  ڕیفۆرمانە  بەو  ئەوانیش  زۆری  ئومێدی  دەكات  و 
هەل  و  هەژموونخوازیدا.  بوون و  دیموكراسی  لەنێوان  ئۆپۆزسیۆن 
سیاسییەكان  هێزە  لە  دوور  بەجیا و  خۆیان  خەڵك  ئەوەی  ئەگەری 
بتوانن، ژینگەیەكی ماف ، ئازادی، بەشداری  و دادپەروەری درووست 
بكەن  و لەم زەمینەیەدا مانگرتن  و خۆپیشاندان  و بەرخۆدان سازبكەن، 
هەڵوێستی  هێزەسیاسییەكان.  پاڵ  بچنەوە  دیكە  جارێكی  دیسان  یان 
فیكری  سیاسی،  نوخبەی  ڕووناكبیران،  میدیا و  زۆرینەی  ناڕۆشنی 
یان  ناو خەڵك،  لە دیموكراسی  بەرامبەر الیەنگیری كردن   و زانستی 
دیسان مارەكردنەوەی ئەو دیموكراسییە لە هێزە سیاسییەكان. ئەمانە 
ئەو ژینگە  و هەلومەرجانەن كە قەیرانی خستۆتە بناغەی كۆمەاڵیەتی 
 و فەرهەنگی گشتی، كە وا لە كوردستان دەكەن لە سەردەمی قەیرانی 
كۆمەڵگەشدا  لە  بەڵكو  دەسەاڵتدا،  سیاسەت  و  لە  تەنها  نەك  ڕەوایی 

ڕووبدات  و گاریگەر بێت!
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هاوواڵتیان دیموكراسی چۆن دەبینن؟
هەڵوێستی خەڵك بەرامبەر بە دیموكراسی  و متمانەیان بەو ڕژێمە 
دیموكراتییەی كە لە واڵتی خۆیاندا هەیە  و چۆنیەتی مامەڵەیان بەرامبەر 
ئەم  فەرهەنگەدا  لەم  مەدەنی(.  )فەرهەنگی  پێیدەوترێت   سیستمە،  ئەو 

پرسانە لەالیەن خەڵكەوە بیریان لێدەكرێتەوە:
1- خەڵك سیستمی سیاسی واڵتی خۆیان چۆن هەڵدەسەنگێنن.

2- لەگەڵ ئەو سیستمەدا چۆن پەیوەندی درووست دەكەن و تیایدا 
بەشدار دەبن.

3- پێوەر یان بارۆمەتری جەماوەری خەڵك بۆ چۆنییەتی كارایی 
دیموكراسی واڵتی خۆیان چۆنە  و تا چ ڕادەیەك ئامادەن داكۆكی لە 

دیموكراسی بكەن، وەكو شێوازێك لە حكومەت  و دەسەاڵتداری.
 4- ئەم پرسانە لەناو بیروڕای گشتی، یان فەرهەنگی سیاسی  و 

مەدەنی باودا چۆن جێگایان دەبێتەوە.22
ناوەڕۆكی ئەم پرسانە یان ماهیەتی دڵخوازی خەڵك بۆ ئەم پرسانە 

لەم ئامانجەی خوارەوەدا كۆدەبێتەوە:
أ - ڕەوایی  و داكۆكی لە دیموكراسی: بنەماكانی ڕەوایی دەسەاڵتێك 
لە ڕوانگەی فەرهەنگ و جیهانبینی دیموكراسی، ئەوەیە كە ئەو ڕژێمە 
بە شێوەی دەستوری  و یاسایی بتوانێت نوێنەری خەڵك بێت بە هۆی 
بتوانێت  نوێنەرایەتی  بەردەوامەكانەوە. دەسەاڵتی  ئازاد  و  هەڵبژاردنە 
بۆ خەڵك  پێشكەوتن  بەشداری  و  ئازادی،  عەدالەت،  ماف ،  بیەوێت   و 
دابین بكات. لەم كاتەدا داكۆكی خەڵك لە دیموكراسی دەبێتە كاردانەوە، 
تەنها  دیموكراسی  گشتی.  فەرهەنگی  بیروباوەڕ  و  ڕەنگدانەوەی  یان 
دەسەاڵتدارێتی  شێوازی  باشترین  وەكو  دەتوانێت  ڕەهەندانەدا  لەم 
هەبێت   و بمێنێتەوە. هەڵوێست  و بڕیاری خەڵك بەرامبەر دیموكراسی 
كوردی )كە ئەم هەڵوێست  و بڕیارانە تا ئێستا نەبوونەتە پێوەر، یان 
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پرسی  لەدوو  هەرێم(  حكومەتی  هەڵسەنگاندنی  بۆ  گشتی  ڕوانگەی 
سەرەكیدا دەردەكەوێتت: یەكەمیان ئەوەیە كە بەشێكی زۆری خەڵك 
خاوەن، یان بەهرەمەندنین لە دیدگا و فەرهەنگی دیموكراسی بەرامبەر 
حكومەتەكان  و زۆرینەی خەڵك، دەسەاڵت وەكو بەشێك لە ناسنامەی 
وەكو  یان  دەكەن،  تەماشا  بنەماڵەیی  ئایینی  و  یان  نەتەوەیی  حزبی، 
لەو  پشتگیری  كوردایەتی  سیاسەتی  خەبات  و  ڕابردووی  لە  بەشێك 
زۆرینەی  كە  ئەوەیە  خراپتر  لەمەش  دەكەن.  سیاسەتە  دەسەاڵت  و 
ئەندامانی حزبەكان  و كەسانی خاوەن پیشە  و دیدگای سیاسی لەناو 
بڕیاردەدەن.  خۆیان  داكۆكی  پشتگیری  و  تەكەتوالتەكاندا  باڵبەند  و 
دووەمیش، ئەوەیە مادام تا ئێستا سیستمی یاسایی بۆ ماف، ئازادی، 
عەدالەت  و بەشداری پەیدانەبووە، یان كاری پێنەكراوە، بۆیە زۆرینەی 
خەڵك )یان جەماوەری نا حزبی  و ناسیاسی( هەڵوێستی چاوەڕوانی  و 
بینەریان هەیە، یان هەڵوێستی كاردانەوەی كاتییان هەیە بۆ پشتگیری 
لە دەسەاڵت  و سیاسەتێك لەبەرامبەر دەسەاڵت و سیاسەتەكانی دیكەدا.
ناو سیاسەت  و حكومەتداری  لەم هەلومەرجەدا هێزە چاالكەكانی 
كاریگەری  پەیوەندی  و  كۆبۆتەوە  و  لەال  پرسەكانیان  كار و  زۆربەی 
نێوان ئەو الیەن  و بااڵنە دەتوانێت بڕیاری ئایندەی نزیك بۆ چۆنیەتی 

ڕەوایی  و پشتیوانی لەو ڕەواییە ساغبكاتەوە.
متمانە بە كارایی  و سوودمەندی دامودەزگاكان: ب - 

لە هەرجێگایەك كە جەماوەی خەڵك كەمتر ڕەزامەندبن لە كاركردی 
شێوازی  باشترین  وەكو  دیموكراسی  دیسان  بەاڵم  دیموكراسی، 
لە  دەردەكەوێتت.  كەمتر(،  خراپەی  خاوەن  حكومەتی  )یان  حكومەت 
واڵتانی ڕۆژئاوای ئەوروپا  و ئەمریكای باكور متمانە و پشتیوانی خەڵك 
بەشێك  بووەتە  دامودەزگاكان  سوودمەندی  كارایی و  بە  بەرامبەر 
دیموكراتی.  ئایینی  نەریت و  لە  شێوازێك  یان  مەدەنی،  فەرهەنگی  لە 
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جگە لەم نموونانە لە زۆبەری واڵتانی دنیا هێشتا خەڵك ناڕۆشن یان 
بەدبینن بەرامبەر بە دیموكراسی  و ئەم ڕەوشەش لەوانەیە سەبارەت 
ئەمەش  بەاڵم  هەبێت ،  كاریگەری  دیموكراسی  كاركردی  چۆنیەتی  بە 
بە مانای ئەوە نییە كە دەبێت وەكو سیستم  و فەرهەنگ بخرێتە ژێر 
دیموكراتیكی  ڕژێمی  هەندێك  كە  دێت  مانایە  بەو  بەڵكو  پرسیارەوە، 
تایبەت )وەكو كوردستان( دەبێت ڕیفۆرم بكرێت، نەك ڕەت بكرێتەوە!

ئەو  یان  پەیدابووەكاندا،  نوێ   الوەكان  و  دیموكراتە  ڕژێمە  لە 
هەیە، چەند  هەڵوەشانەوەیان  ئەگەری شكست  و  كە  دیموكراسیانەی 
دیموكراسیانە  بەم  ئازار  دەتوانێ   خەڵك  ناو  ڕەوشی  یان  هەڵوێست 
دەسەاڵتداران  و  بەرپرسان  و  لە  بەشێك  چاوچنۆكی  بگەیەنێت ، 
نوخبەكان بۆ بردنی زۆرترین سوود  و قازانج یان بۆ دۆشینی )ابتزاز( 
ناكارایی خەڵك  ئەو دەسەاڵت  و ڕژێمانە. بێالیەنی یان بێمتمانەیی  و 
تووندی  ناڕەزایەتی  یان  الوانە،  دیموكراسییە  لەو  داكۆكیكردن  بۆ 
پۆپۆلیستی  یان  تۆڵەساز،  هەندێك سیاسەت و خەڵك كە هەڵوێستێكی 
توندیان هەیە بەرامبەر بەخراپ بەكارهێنانی دیموكراسی  و دەسەاڵت 
بەشێك  تۆڵەكردنەوەی  هەڵوێستی  یان  هەست  هەندێكەوە.  لەالیەن 
داڵنی سیاسی  و  لە  داخ  یان  هەژاران  بێبەشان  و  پەراوێزكراوان،  لە 
هەموویان  ئەمانە  بوونیادگەراكان،  الیەنە  جیهادی  یان  ئایدیۆلۆجی، 
دیكە  جارێكی  خەڵك  دیموكراسی  و  كە  ئاستەنگ  یان  زیان  دەبنە 
پەیمانی كۆمەاڵیەتی دوو الیەنە ببەستن، كە بێگومان بە زیانی خەڵك  و 
دیموكراسی  و نیشتمان تەواو دەبێت. سەرئەنجام بێمتمانەیی، بەدبینی، 
بێگانەبوون بەرامبەر بە دیموكراسی ڕێگردەبن لە جێگیربوون  و گەشەی 
دیموكراسی یان ناكارایی دامودەزگاكان )كە خۆیان سەرچاوەن بۆ ئەو 

كاردانەوانە( دەبنە هۆكاری بەهێز بۆ پێشنەكەوتنی دیموكراسی.
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نەیارانی دیموكراسی كوردی
نەیارانی دیموكراسی كوردی دەكرێن بە سێ  بەشەوە:

1- ئەو هێز  و دەسەاڵتانەی كە لە مێژوودا  و ئێستاش خۆیان بە 
لە كوردستاندا  نایانەوێت  دەزانن  و  نەیاری كوردستان  یان  دووژمن 
دیموكراسی  كەناری  بەرەو  كۆمەاڵیەتی  ئاشتی  سیاسی  و  پرۆسەی 
سیاسی  و كۆمەاڵیەتی بچێت. ئەمانە ئەو هێز و الیەن  و دەسەاڵتانەن 
لە  كوردستان  بوونی  دیموكراتیك  كوردایەتین  و  سەرجەم  دژی  كە 

بەرژەوەندی خۆیان نابینن.
دەیانەوێت  كە  كەسانەی  الیەن  و  دەسەاڵت  و  هێز  و  ئەو   -2
دەسەاڵت  و دیموكراسی هەرێم بارمتەی هێز، دەسەاڵت، بەرژەوەندی 
حكومەتی  دەسەاڵت  و  دەخوازن  یان  بێت،  خۆیان  ئایدیۆلۆژیای   و 
لەمەش  دیموكراسیدا  حكومەتداری  و  ڕەهەندی  هەردوو  لە  هەرێم 
یان  بیدۆشن  زیاتر  لە جاران  بكەوێتە ژێر دەستی خۆیان  و  الوازتر 
سیاسییەكان  حزبە  هێز  و  تەنها  الیانانە  هێز  و  ئەم  بكەن.  )ابتزازی( 
نین، بەڵكو هەندێك سەرمایەدار، خێڵ، ڕوانگەی ئایدیۆلۆژی  و فیكریش 
)وەكو كورد دەڵێت( خەونی گولی بە دیموكراسی كوردستانەوە دەبینن.
تووند  كاردانەوەی  هەڵوێستی  كە  خەڵكانەی  سیاسەت  و  ئەو   -3
یان تۆڵە و لەناوبردنیان بەرامبەر بە دیموكراسیی كوردی هەیە، یان بە 
بەهانەی سیاسی  و لە ڕوانگەی فیكریدا لەبەربوونی ڕەخنە خراپترین 
وەسف  و گومان بۆ دیموكراسی كوردی ناودەنێن  و لەبەر ئەو باس  و 
گومانانە دەیانەوێت بیڕوخێنن یان هەروەكو خۆیان دەڵێن دەسەاڵتەكانی 
هەڵوەشێننەوە بۆ ئەوەی خۆیان بچنە سەر دەسەاڵت. ئەمانە لە بیری 
خۆیان دەبەنەوە كە هەر الیەنێك بە شێوەی نادیموكراتی بچێتە سەر 
دەسەاڵت، تەنانەت ئەگەر دەسەاڵتی نا دیموكراتیش لەناو بەرێت، هێشتا 

هەر خۆیان نابن بە دیموكراسی  و الیەنگرانی ماف  و ئازادی!
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پێنجەم: ڕێگا و هەلەكانی پەرەپێدانی سیاسی
زاراوەیەكی  بەرامبەر  سیاسی  گەشەی  یان  سیاسی  )پەرەپێدانی 
زاراوەیەش  ئەو  ئەوانە،  هاوتای  زۆر  تاڕادەیەكی  كە  بەكاردێن  دیكە 
پێیدەوترێت )مۆدێرن سازی سیاسی(.... ئەو هەوڵ  و كارانە دەگرێتەوە 
كە دەسەاڵتێك یان سیستمێك دەیەوێت ئەنجامیان بدات بە مەبەستی:

وەكو  تایبەت  ئامانجێكی  بە  گەیشتن  بۆ  سیاسی  ئاڵوگۆڕی   -1
دەوڵەتی لیبرال – دیموكرات.

2- ئاڵوگۆڕی گشتی لە قەڵەمڕەوی سیاسەت  و پەیوەندی نزیكی ئەو 
سیاسەتە لەگەڵ بوارەكانی دیكەی كۆمەڵگە وەكو فراوانبوون  و ناوەندی 
سیاسییەكان  پێكهاتە  كار  و  كردنی  تایبەتمەندی  دەسەاڵت  و  بوونی 
لە خزمەتی گەشەی  پێكهاتانە  ئەو كار و  یەكگرتنەوەی   و سەرئەنجام 
بەهێزكردنی  لە سیاسەتدا.  بەشداری خەڵك  زیادكردنی  سیستمەكەدا. 

هەستی پەیوەندی  و نزیكایەتی نێوان خەڵك  و دەسەاڵت.
3- توانایی ئەو دەسەاڵتە بۆ چارەسەركردنی كێشەكانی پەیدابوو لە 
گەشەی كۆمەڵگە  و داواكارییەكان، هێنادی سیاسەتی نوێ  بۆ كۆمەڵگە و 

پرسە نوێ كان و دۆزینەوەی ڕێگاكانی ڕیفۆرم.
4- نەخشەدانان  و پیادەكردنی ئەو ڕێگا و ڕژێمانەی كە دەتوانێت  

كارە سیاسییەكان ئەنجام بدات  و ڕێگا نوێكانیش بدۆزێتەوە(.23
بێگومان كۆمەڵگەی كوردستان  و ڕەوشی سیاسی حكومەتی هەرێم  و 
تەواوی ژیانی سیاسی لە كوردستان، لە بەردەم هەلومەرجێكدایە، كە چیدی 
هەژموونی سیاسەت بەسەر كۆمەڵگەدا لە هەردوو ئاڕاستەی دەسەاڵت 
 و ئۆپۆزسیۆن ناتوانێت  تەنها لە ڕوانگەی دەسەاڵت، یان بەرژەوەندی 
وێڕای  كوردستان  كۆمەڵگەی  واتا  بكات.  ڕازی  كۆمەڵگە  سیاسەتەوە 
پابەندی بەشێك بە دەسەاڵت، یان پەیڕەوی هەندێك بۆ ئۆپۆزسیۆن، یان 
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بێالیەنی  و سەربەخۆیی بەشێكی دیكەی كۆمەڵگە، بەاڵم خەڵك زۆربەیان 
دەیانەوێت هەلومەرجی سیاسی، یان كاراكتەری سیاسی بەرەو هێنانەدی 
هەروەكو  واتە  هەنگاوبنێن،  دیموكراسیی  لەناو  كۆمەاڵیەتی  ڕەهەندی 
چەندجارێك باسمانكرد، خەڵك دەیەوێت حكومەتی هەرێم  و سیاسەت 
بهێنێتەدی.  بۆ  بەشدارییان  عەدالەت  و  ئازدای،  ماف ،  كوردستان  لە 
هەروەكو مێژووی واڵتانی دیموكراسیش سەلماندویانە دەبێت سیاسەت 
 و دەسەاڵتی هەژموونگەرا بەرەو سیستمی لیبراڵ – دیموكرات بچێت بۆ 
ئەوەی ئەو ماف و داخوازییانە بە خەڵك شادبكاتەوە. خواستی كۆمەڵگە 
نەهێنانەدی  هەمبەر  لە  ناڕەزایی  نەیاری  و  یان  بەردەوام  داواكاری   و 
ئەم پرسانەدا، كۆمەڵگە  و سیاسەت دەخاتە بەردەمی هەلومەرجێك، كە 
ئەرك  و  یەكەمین  واتا  پەرەپێدانی سیاسی.  گەشە و  زەمینەی  پێیدەڵێن 
قۆناغی گەشەپێدانی سیاسی لە كوردستان ئەوەیە كە دەسەاڵت بەرەو 
بنێت  و  هەنگاو  ماف  یاسا  و  دەوڵەتی  یان  ئازادی  و  ماف   سیستمی 

تەنهاش بەمە دەتوانێت  دەستی بگاتە گەشەپێدانی سیاسی.
هەموو كارەكانی دیكە، یان نەخشە و سیستم دانان بۆ هەنگاوەكانی 
بۆ  دامودەزگاكان  سیاسەت  و  دەسەاڵت  و  )كاركردنی  وەكو  دیكە، 
نزیككردنەوەی  خەڵك  و  بەشداریی  كردنی  زیاتر  ناوبراو،  مەبەستی 
نوێكان،  كێشە  چارەسەری  بۆ  دەسەاڵت  توانای  سیاسەت.  خەڵك  و 
پێكهاتەی نوێ  بۆ چارەسەری كێشە  و پرسی نوێ .  هێنانەدی ڕێگا و 
سوودمەندی  بە  تایبەتی  بە  پەیگیرەكان  و  زانستی  و  نەخشە  دانانی 
لە ئەزموونی واڵتانی دیكە( هەموو ئەمانە هەروەكو چۆن بەشێكن لە 
بوونیادەكانی  ڕێگاو  دەتوانن  بەوشێوەیەش  پەرەپێدانی سیاسی، هەر 
كۆمەڵگەی نوێش درووست بكەن. یان پرۆسەی مۆدێرن سازی تەنها 

لەم ڕێگا و ئامانجانەدا بە ئاكام دەگەن.
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ڕەهەندی گشتی گەشەپێدانی سیاسی، یان مۆدێرن سازی سیاسی 
)بە تایبەتی لە ڕۆژئاوا( لە سێ  ڕەهەندی گشتیدا توانیویەتی كۆمەڵگە 
ڕەهەندەش  ئەوسێ   بەرێت،  نوێ   قۆناغی  بەرەو  مۆدێرن  دەوڵەتی   و 
دەتوانین  خەڵك.  بەشداری  سازی،  نەتەوە  سازی،  دەوڵەت  ئەمانەن: 
سێ   لە  سیاسی،  گەشەی  یەكەكانی  لەدوای  یەك  بەردەوام  و  كارە 
كردن  سیستماتیك  نەتەوەیی،  یەكێتی  بدۆزینەوە:  دیكەدا  ڕەهەندی 
ئەمەریكایی  بیرمەندی  بەاڵم  یەكسانی،  سەرئەنجام  دەسەاڵت  و 
دەسەاڵت  هەلومەرجی  دەبێت  كە  بڕوایوایە  هانتینگتۆن(  )سامۆیل 
مۆدێرن بكرێت )دەوڵەت سازی(، پاشان ناسنامە  و یەكێتی نیشتمانی  و 
لەدوای ئەوانیش یەكسانی یان بەشداری بكرێتە ئامانج. بە بڕوای ئەم 
هەرچەند دامودەزگا سیاسییەكان زیاتر بتوانن بمێننەوە  و كــــــاراتربن 
 و زیاتر لە خەڵك نزیك بن، سەر ئەنجام دەتوانن ئاڕاستەكان بەرەو 
یەكێتی نەتەوەیی خێراتر  وكاریگەرتر بكەن  و لە زەمینەی نەتەوەیی  و 
نیشتمانیش دا بێگومان، )بەاڵم دوای پرسی ماف و ئازادی( ڕەهەندی 

بەشداری  و یەكسانی پێدەگات24.

زەمینەكانی پەرەپێدانی سیاسی  
)كارلز بوا( مامۆستای زانستی سیاسی لە زاكۆی شیكاگۆ لە كتێبی 
)دیموكراسی  و دووبارە دابەش بوون(دا زەمینەكان یان پێشمەرجەكانی 

گەشەپێدانی سیاسی لەم خاڵنەی خوارەوەدا دەناسێنێت :25
گرنگ  ئازادەكان:  هەڵبژاردنە  نەخشی  یان  دیموكراسی  یاری   -1
لەوەدا نییە كێ  دەیباتەوە، گرنگ ئەوەیە كە دۆڕاو ئەنجامەكە پەسەند 
ئەم  گەشەی سیاسی  پێشمەرجی  ترین  باشترین  و سەرەتایی  بكات. 
پەسەندكردنی  )ئازادەكان(  و  )هەڵبژاردنە  یارییەن  یان  هۆكارە  دوو 
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هەڵبژاردنەكانەوە(.  یاسای  بە  پابەندبوون  دۆڕاندن  و  پرەنسیپی 
بارەكردنەوە  چەند  دووبارە  و  كردن،  یاسایی  پرسە،  لەم  پشتیوانی 
 و بوونی بە بەشێكی گرنگ لە فەرهەنگی خەڵكدا، دەتوانێت  زەمینەی 
لە  بەشێك  كوردستان  هەرێمی  لە  بسازێنێت.  دیموكراسی  بۆ  گرنگ 
خەڵك یان زۆرینەی خەڵك بڕوایانوایە، بەاڵم هێزە سیاسییەكان هێشتا 

هەڵوێستیان ڕۆشن نییە!
دیموكراسی  گشتی  شێوەیەکی  بە  هەلومەرجەكان:  یەكسانیی   -2
یان   – دۆڕاوەكان  براوە  و  كە  هەبێت  دەتوانێت   مەرجێك  بە  تەنها 
خەڵك  و دەسەاڵت – لەژێر سایەی هەلومەرجێكی یەكسانی ڕێژەییدا 
بێگومان  جێبەجێكردن،  شایانی  مومكین  و  زەمینەی  باشترین  بژین. 
هەلومەرجی  كە  دادپەروەرییە  بەشداری  و  ئازادی،  ماف،  سیستمی 
یاسایی  و  بەشێوەی  خەڵك  فەرهەنگی  ئابووری  و  سیاسەت،  ژیان، 

دەستوری دەخاتە باری یەكسانی )سیاسی(یەوە.
3- ژیان  و هەلومەرجی ئابووری: لەم پرسەدا دوو هۆكاری گرنگ 
ئابووری  كە  واڵتانەدا  لەو  یەكەم،  ببینێت   كاریگەر  نەخشی  دەتوانێت  
دەوڵەت لە ئەنجامی ئەو كارانەوە پەیدا دەبێت كە خەڵك پێوەی ماندو 
دەبن،  پەیدا  باجەكان  لە  گشتی  سامانی  لە  زۆر  بەشێكی  دەبێت  و 
ئەگەر  بەاڵم  دەڕۆن،  زیاتر  دیموكراسی  بەرەو  دەوڵەت  دەسەاڵت  و 
سەرچاوە  نەوت  و  زەمین  و  سەرچاوەكانی  لەسەر  واڵت  سامانی 
سروشتیەكان بێت كە سامانێكی ئامادە  و مۆڵن  و خەڵك پێوەیان ماندو 
نەبووە  و ئەم سامانە )بێگومان( دەكەوێتە دەستی حكومەت. لەم كاتەدا 
بەخێر،  دەبێت  بێگومان  بێت،  دیموكرات  دەسەاڵتە  ئەو  پێشتر  ئەگەر 
بەاڵم  نەرویج(،  )نموونەی  واڵت  خەڵكی  بۆ  ئازادی  ماف  و  خۆشی، 
ئەگەر دەسەاڵتەكە نادیموكرات )هەژموونخواز، دیكتاتۆر یان فاشیست( 
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بێت، بێگومان ئەم سامانە مفتە زیاتر لە دیموكراسی دووریدەخاتەوە. 
سروشتی  سامانی  نەوت  و  بەرامبەر  هەرێم  دەسەاڵتدارانی  ڕەوشی 
هێشتا  دیموكراسی،  واڵت  و  خزمەتی  لە  سامانە  ئەو  بەكارهێنانی   و 
هەروەكو چۆن دەسەاڵتە سیاسییەكە هەژموونگەڕایە، هەر بەو شێوەیە 
ئابوورییەكەشیان هەژموونگەرانەیە. واتا لە خزمەتی دەسەاڵتی سیاسی 

 و ئەرستۆكراتی ماڵی )و سیاسی( كوردستاندایە.
دووەم، بێگومان پرسی ماف و ئازادی  و دادپەروەرییە لە ئابووریدا 
)كە دەبێتە دەوڵەت  و دەسەاڵتی خۆشگوزەرانی بۆ خەڵك(، كە لە بەشی 

شەشەمی ئەم باسەدا دەیخەنەڕوو.
4- تووندوتیژی سیاسی، ئەگەر هەژموونگەرایی بەرەو دەسەاڵتی 
لیبرال – دیموكرات نەچێت، یان دەسەاڵتی كۆن ئامادەی هەڵبژاردنی 
هیچ  بە  نەبێت  ئامادە  نەكات  و  خۆی  دۆڕانی  پێشبینی  یان  ئازاد، 
سیاسی  نەیارانی  بێگومان  بەربدات،  دەسەاڵت  لە  دەست  شێوەیەك 
تەنها یەك ڕێگایان لەبەردەمدا دەبێت بۆ بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت، 
كە ئەویش تووندوتیژی سیاسییە. ئەم تووندوتیژییە سیاسییەش تەنها 
نامێنێتەوە،  ئۆپۆزسیۆن  بۆ  تەنها  یان  نەیارانی سیاسی،  لە سنووری 
بەڵكو دەچێتەناو خەڵك  و تەشەنا دەكات  و دەبێتە سیاسەتی پۆیۆلیستی 
تۆڵەكردنەوە یان هەوڵدان بۆ ڕووخانی دەسەاڵتی كۆن بە هەر نرخێك 
یان شێوازێك بێت. لە هەرێمی كوردستان  و لە ڕەوتی ڕووداوەكانی 
17ی شوباتەوە هەتا 19ی نیسان، دەسەاڵتی كوردی شێوازێك یان 
)مانۆڕ  و گەمەیەكی سیاسی( نیشاندا بۆ ئاڕایشتكردن یان سەرلەنوێ  
خەڵكیش  زۆرینەی  دەسەاڵت  و  كردنی  دەستكاری  سازكردن  و 
بەرەو  پەیڕەوانی  ئۆپۆزسیۆن  و  بەاڵم  كرد،  هەوڵە  لەو  الیەنگیریان 

تووندوتیژی  و تۆڵەكردنەوە بیریان كردەوە.
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5- نەخش  و كاریگەری فەرهەنگی سیاسی دیموكراتی: ئەگەر بزانین 
هەلومەرجی  هەندێك  كە  دەگەشێتەوە  كاتێك  تەنها  دیموكراسی  كە 
زاڵ(  )یان  باو  سیاسی  فەرهەنگی  یان  بكەوون،  دەست  كۆمەاڵیەتی 
ئامادەی سازكردنی ئەو پێشمەرجانە بێت. ئەگەر وانەبوو، چی دەكرێت؟ 
ئایا دەتوانرێت بۆ گەشە و پەرەپێدانی دیموكراسی، بچینە ناو دەستكاری 
كردنی ئەو هەلومەرجە؟ یان دەتوانین هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی واڵت 
بێت  تێپەڕبوون  نیازەكانی  وەاڵمدەری  كە  بكەینەوە  نوێ   جۆرێك  بە 

بەرەو دیموكراسی.
وەاڵمی ئەم پرسیارانە سادە نییە، بێگومان دەرگایەك پەیدا دەبێت  
لەوە  زۆر  بەاڵم  لیبرال،  دیموكراتی  سیستمی  بەرەو  تێپەڕبوون  بۆ 
دژوارترە  لەوەش  زۆر  بیردەكەنەوە  و  خەڵك  زۆربەی  كە  تەنگترە 
سیاسەتمەداران  دەبینن.  پێوە  خەونی  ڕووناكبیران  نووسەران  و  كە 
دەبێت بزانن لە دوو ڕییانێكدا وەستاون  و چاوەڕوانی هەڵبژاردنێكی 
دژوارن: یان چارەسەرە كورتخایەنەكان یان چارەسەری درێژخایەن، 
یان تووندوتیژی یان كرانەوەی دیموكراتی، یان ڕیفۆرمی سیاسی  و 
ئابووری یان درێژەدان بە سیاسەتی هەژموونگەرایی  و پشتیوانی لە 
ئەرستۆكراتی مالی  و چەوسانەوەی چینایەتی. ئەمانە ئەو دووڕێیانە 
بوون كە ئێستا دیموكراسی واڵتانی ڕۆژهەاڵتی لە بەردەمدا وەستاوە 

)بێگومان كوردستانی خۆشمان لەو دوو ڕیانەدایە(.
سیاسی  و  فەرهەنگی  شێوازی  ئێستا سێ   تا  كوردستان  هەرێمی 
 1992 ساڵی  ڕێكکەوتنی  بینیوە.  دیموكراسی!(  )و  سیاسی  ملمالنێی 
هەتا 1994 بۆ دابەشكردنی نیوە بە نیوەی دەسەاڵت لەنێوان پارتی 
حكومەتی  لەناو  كوردستانی  ئەحزابی  ڕازیكردنی  لەگەڵ  یەكێتی،   و 
هەرێم. شەڕی ناوخۆی ساڵی 1994 – 1997  و دابەشبوونی الیەنە 
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سیاسییەكان بەسەر دوو بەرەی شەڕدا. لەگەڵ بەشێك لە سوودمەندانی 
ئیسالمی سیاسی لە هەردووال. قۆناغی سێیەم لەساڵی 2009 دەست 
كۆمەڵ(  یەكگرتوو،  )گۆڕان،  دەسەاڵت  ناو  ئۆپۆزسیۆنی  كە  پێدەكات 
بیروخێنن  دەیانەوێت  هەندێكجار  جیادەبنەوە  و  هەرێم  دەسەاڵتی  لە 
دیسان  دەیانەوێت  شەرمنانە  یان  )ناڕاستەوخۆ(  هەندێكجار   و 
مالی  و  ئەرستۆكراتی  دەسەاڵت  و  ئیمتیازەكانی  لە  بەهرەمەندبن 
بە  )بەرامبەر  لێڵە  سیاسییە  فەرهەنگە  ئەم  چارەسەری  بەاڵم  دارایی، 
دیموكراسی(، تەنها بەدوو شێواز دەبێت: یەكەم، پرۆسەی سیاسی  و 
چۆنیەتی درووستكردنی دەسەاڵت دەبێت بە یاسا  و هەڵبژاردن بێت. 
بەاڵم  خۆشییەوە،  دەكەوێتە  قسەناكات  و  براوە  دەزانین  هەموومان 
دەبێت دۆڕاو ئەم هەڵبژاردنە ئازاد  و یاساییە پەسەند بكات  و ڕازیبێت 
بە ئەنجامەكانی. دووەم، دەوڵەتی یاسا و دەسەاڵتی سیاسی یاسا بەرەو 

دەوڵەتی مافەكان بچێت.

پەرەپێدانی سیاسی وەكو ڕیفۆرم
چاكسازی یان ڕیفۆرمە سیاسییەكان یەكێكن لە هۆكارە بەهێزەكانی 
پەرەپێدانی سیاسی یان ئاڵوگۆڕی سیاسی بەشێوەی گشتی. چاكسازی 
 و ڕیفۆرم لەسەرەتادا سنوردار دەبێت بە مەیدانێكی دیاریكراو، وەكو 
ڕیفۆرمی یاسایی لە دەسەاڵتدا، بەاڵم پاشان سنوری فراوانتر بەخۆیەوە 
خوارەوەی  لە  شۆڕش  ڕوودانی  ئەگەری  كە  واڵتانەدا  لەو  دەگرێت. 
كۆمەڵگە پەیدا نەبووە، ئەنجامدانی ریفۆرم لەسەرەوەی كۆمەڵگە یان 
لە دەسەاڵتدا جێگای شۆڕش دەگرێتەوە. ڕیفۆرمی میجی لە ژاپۆن لە 
ئەڵمانیا  و سەرئەنجام  لە  بسمارك  ناوداری  ڕیفۆرمی   ،1868 ساڵی 
ریفۆرمەكانی گۆرباتچۆف لە یەكێتی سۆڤیەتی جاران، دەتوانن پەیامی 
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مەزنی ئاڵوگۆڕ  و گەشەپێدانی سیاسیان هەبێت، یان دەتوانن لەجیاتی 
لە  هەندێك  بەرن.26  نوێ   هەلومەرجێكی  بەرەو  كۆمەڵگە  شۆڕش 

ریفۆرمەكان لەوانەیە لە شۆڕشەكان كاریگەرتر  و بەهێزتربن.
ریفۆرم  سەرهەڵدانی  زەمینەكانی  یان  هەلومەرج  بە  سەبارەت 
دەبێت بڵێین كە ئەنجامدانیان دەبێتە درووست بوونی كەلێنێك لەنێوان 
شاندی دەسەاڵتدار و ئەوانەی كە ڕیفۆرمیان پێباشە  و ئەمەش كاتێك 
قەیرانی  دووچاری  هەندێكیان  یان  سیاسییەكان  ڕژێمە  كە  ڕودەدات 
الوازی  ڕەوشی  لە  ریفۆرم  ڕەوشەدا  لەم  دەبن.  فراوان  ئاشكراو 
دەسەاڵتەكان زیاتر بەرەو قەیران دەچێت، یان قەیرانی دەسەاڵتدارێتی 
قووڵتر دەكاتەوە، بەاڵم ئەگەر ئەنجامدانی ریفۆرم لە ڕەوشی بەهێزی 
دەسەاڵتدا ڕوویدا  و پێش سەرهەڵدانی ریفۆرم جێبەجێ  بكریت، بێگومان 
كاریگەرتر  و بەسوودتر دەبێت بۆ سیستمی سیاسی  و بۆ كۆمەڵگەش. 
كوردستاندا  هەرێمی  دەسەاڵتدارێتی  ئێستای  سەردەمی  لەم  ئەگەر 
ریفۆرمەكان بۆ ماف ، ئازادی، عەدالەت  و بەشداری لە ڕێگای دەسەاڵتی 
یاساوە ئەنحام بدرێت، بێگومان سەرەتا بە قازانجی خودی دەسەاڵت 
دەبێت  و سەرئەنجام بەسوودی كۆمەڵگەش تەواودەبێت، بەاڵم لەكاتی 
الوازبوونی دەسەاڵت  و ڕەوشی قەیرانیدا هەر چاكسازی  و ریفۆرمێك 
ترازانی  لەبەریەك  یان  دەسەاڵت  ڕووخانی  لە  ڕێگربێت  ناتوانێت 

سیاسەت  و كۆمەڵگە.
پەیوەندییان  سیاسییەكان  و  سیستمە  ماهیەتی  چۆنیەتی  و 
ئاڵوگۆڕی  گەشە  و  بە  سەبارەت  دیكەیە  پرسێكی  بەریفۆمەوە 
لە ڕژێمە  سیاسی، ڕژێمە داخراوەكان یان هەژموونخوازەكان دەبێت 
هەندێك  لەوانەیە  داخراوەكان  ڕژێمە  جیابكرێنەوە.  دیموكراتەكان 
بدات  ڕێگا  بكات  و  الواز  ئەوان  ناوەندی  كۆنترۆڵی  ریفۆرمەكان  لە 
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بەشەكانی دیكەی كۆمەڵگە یان دەسەاڵتی یاسایی بێنە ناو سیاسەت  و 
دەسەاڵتەوە، بەاڵم سیستمی دیموكراتی لەبەر ئەوەی توانای زیاتری 
بۆ ریفۆرم هەیە بۆیە ریفۆرم بە هێزتریان دەكات. جۆرەكانی ریفۆرم 
لەگەڵ هەلومەرجی دەسەاڵتی سیاسی  و دیموكراسیدا درووست دەبن 
قەیرانی  بە  وەاڵم  دەتوانن  سیاسییەكان  ریفۆرمە  دەكرێن:  پیادە  یان 
بدەنەوە،  سیاسییەكانی  بوونیادە  چاككردنەوەی  ڕژێم  و  ڕەوایی 
سیاسی  و  بەشداری  فراوانكردنی  هێنانەدی  و  بۆ  بن  وەاڵم  یان 
زیاتری  كردنی  فەراهەم  یان  بەشدارییە  ئەو  ڕەوتەكانی  بەهێزكردنی 
كەناڵەكان بێت بۆ بەشداری. یان ریفۆرم دەتوانێت ببێتە هۆی بەهێز 
ژیانی  باشتركردنی  بۆ  حكومەت  تواناكانی  كۆكردنەوەی  كردن  و 
ئیداریدا.  ئابووری  و  دابەشكردنی  سیستمی  لە  چاكسازی  خەڵك  و 
سامان  دادپەروەرانەی  دابەشكردنی  زەمینەی  لە  ئابووری  ڕیفۆرمی 
 و كەمكردنەوەی جیاوازی ملمالنێی چینایەتی  و كۆمەاڵیەتیدا زۆربەی 
تایبەتمەندی سیاسی پەیدا دەكات  و هەندێكجاریش پێویستی بە  جار 

دەستاودەستكردنی سەرچاوەكانی دەسەاڵت  و بەهرە سیاسییەكانە.
سەركەوتنی  یان  دەسەاڵتداردا  چینی  لەناو  ڕیفۆمەكان  زۆربەی 
بەرنامەكانیان پێویستی بە هاوكاری الیەنەكانی دیكەی ناو دەسەاڵت  و 
ناو ژیانی سیاسی هەیە، یان زۆربەی جارەكان بە شێوەی سروشتی 
ئۆپۆزسیۆن  و  نەیار  و  هێزە  بەرژەوەندییەكان،  مەنتقی  پێی  بە   و 
چاكسازییانە  لەو  پشتیوانی  دەسەاڵتیش  دەرەوەی  ڕیفۆرمیستەكانی 
شۆڕشە  سەرهەڵدانی  سەردەمی  ئێمە  سەردەمی  ئەگەرچی  دەكەن. 
دیكتاتۆری  و  ڕژێمە  ئاڵوگۆڕی  سەردەمی  یان  سیاسییەكان، 
هەژموونخوازەكانە  و ئەم هەلومەرجەش زۆربەی واڵتانی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستی گرتۆتەوە، بەاڵم هاتنەدی سیستمی دیموكراتی بە هەموو 
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الیەنەكانی دەسەاڵتی سیاسی  و سیستمی ماف، ئازادی  و چاكسازییەوە 
بەاڵم  دەڕوخێنن،  كۆن  دەسەاڵتی  ڕاپەرینەكان  شۆڕش  و  دەبێت. 
دیموكراسی  و ماف و ئازادی بە شۆڕش درووست نابێت  و بەرهەمی 

ریفۆرم  و چاكسازی  و سیستمی یاسایین.
لە كۆتاییدا پەیوەندی نێوان ریفۆرم  و ماهیەتی ڕژێمەكان دەتوانن 
ڕێنمایەكی باش بن بۆ گەشە  و ئاڵوگۆڕی سیاسی. ریفۆرم لە سیستمی 
كارایی،  سیاسی،  ئاسایی  ژیانی  ڕەهەندی  لە  بەشێكە  دیموكراتیكدا 
لە  ریفۆرم  بەاڵم  دەكات،  زیاتر  حكومەت  بوونی  جێگیر  دەسەاڵت  و 
لە  نییە  بەشێك  هەژموونخوازەكاندا  دیكتاتۆری  و  نەریتی  و  ڕژێمی 
لەوانەیە  یان  ڕژێمەدا  لەو  ئاڵوگۆڕە  بەڵكو  سیاسی،  ئاسایی  ژیانی 
بتوانێت  بێ  هێزی  و ناجێگیری لەو سیستمەدا بەدیبهێنێت،  یان بەشێكە 

لەو تایبەتمەندییە ناوبراوانە.

هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی بۆ پەرەپێدانی دیموكراسی
كۆمەڵگەی  دیموكراتی  و  حكومەتی  دەربارەی  بیركردنەوە 
دیموكراتیك یەكێكە لە زەمینە گرنگەكانی گەشە و پەرەپێدانی سیاسی. 
ئەگەرچی سەرەتای ئەم ئامانجە بە گۆڕانكاری سیاسی، یان گەشەی 
سیاسی  و یاسایی ناو دەسەاڵت دەست پێدەكات، بەاڵم ئامانجی دڵخواز 
لەوەدایە كە كۆمەڵگە بگۆڕێت  و بەرەوپێشی بەرێت  و بەهرەمەندی بكات. 
سەركەوتنی دەسەاڵتی دیموكراتی  و گەشەپێدانی ناو ئەو سیستمە لەوەدا 
دەردەكەوێتت كە ڕەهەندی كۆمەاڵیەتی، یان دامودەزگا كۆمەاڵیەتیەكان 
)وەك ئابووری ئازاد، میدیا، فەرهەنگ  و پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان( 
چەند كاریگەر بوون لەو ئاڵوگۆڕانە یان چەند كاریگەر بوون لە ڕەوتی 
كە  دیموكرات،  )كۆمەڵگەی  دەسەاڵت.  حكومەت  و  لەسەر  ئاڵوگۆڕدا 



67سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی لە كوردستان

ئامانجی  دەبێتە  دیموكراتی  و  كاروانی  و  پرۆسە   لە  گرنگە  بەشێكی 
هەر دەسەاڵت  و سیستمێكی دیموكرات، ئەو دامودەزگا كۆمەاڵیەتیانەیە 
كە  لەوەدایە  گرنگ  خاڵی  دیموكرات.  حكومەتی  پێشمەرجی  دەبنە  كە 
دیموكراسی تەنها نەبەستراوە بە دامودەزگا سیاسییەكانەوە، بەڵكو لە 
هەمانكاتدا بۆ خۆی بەشێكە لە شارستانییەكی تایبەتی كە هەندێكجار 

پێیدەڵێن ))شارستانی دیموكراتی((.27
هەلومەرجی  یان  سیاسی  پەرەپێدانی  كۆمەاڵیەتی  ڕەهەندی 
كۆمەاڵیەتی بۆ گەشەی سیاسی لەم پرسانەدا كۆدەبێتەوە: پەیوەندی 
نێوان  پەیوەندی  ئابووری،  چاكسازیی  سیاسی  و  ڕیفۆرمی  نێوان 
ئایا  دەگات،  كوێ   بەرەو  مەدەنی  كۆمەڵی  دیموكراتی  و  سیاسەتی 
ئابووری بازاڕ یان ئابووری ئازاد چۆن دەتوانێت  نەخشی هەبێت لەسەر 
مەسەلەی  دیموكراسیدا  لە  سیاسی،  ڕیفۆرمی  سیاسی  و  دەسەاڵتی 
بۆ  بەهێزبێت   بناغەیەكی  دەتوانێت   چۆن  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەری 
پەیدابوونی دیموكراسی  و گەشەپێدانی سیاسەتەكەی، سەرئەنجام ئایا 
پێش پەیدابوونی دیموكراسی پرسی لێبوردەیی ئایینی  و نەتەوەیی  و 
ناسنامەیی پەیدا دەبێت، یان دوای دیموكراسی. هەموو ئەم پرسانە كە 
بۆ خۆیان بابەتی گرنگن لە كۆمەڵناسی سیاسیدا، واتە كاریگەری دوو 
الیەنەی سیاسەت  و هێزەكانی كۆمەڵگە، بەاڵم لە هەمانكاتیشدا دەتوانن 
دیموكراسی  گەشەی  دیموكراسی  و  بۆ  گرنگ  سەرەتای  نەخش  و 

بەرهەم بهێنن.
لەم زەمینەدا هێزە كۆمەاڵیەتیەكان یان ئەوەی لە زانستی سیاسی 
هەردوو  لەگەڵ  مەدەنی(،  )كۆمەڵی  پێیدەوترێت  كۆمەاڵیەتیدا   و 
ئاشتی  یان  )لێبوردن(،  )بەشداری(  و  فەلسەفی  و  فیكری   چەمكی 
بۆ  كۆمەڵگەبن  بەهێزەكانی  ڕوانگە  یان  پایە،  دەتوانن  كۆمەاڵیەتیدا 
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لەم  سەرەتا  باشترین  نییە  تێدا  گومانی  دیموكراسی.  بەهێزبوونی 
یاسا  پێی  بە  دەسەاڵت  كە حكومەت و  ئەوەیە  كۆمەاڵیەتیانەدا  زەمینە 
دیموكراتی  و جیهانییەكان بوون، سنوور  و كایگەری  و پەیوەندی نێوان 
ئەم پرسانە ڕێك بخەن، بەاڵم كۆمەڵگەی سەرەتایی لە دیموكراسیدا، 
یان كۆمەڵگەكانی ناو دیموكراسی النی كەم، بەشی هەرە زۆری )بوون، 
سنوور، كاریگەر  و پەیوەندی( نێوان بەشەكان  و ڕەهەندەكانی كۆمەڵگە 
لە  هەروەكو  یان  سیاسییەوە.  دەسەاڵتی  سیاسەت  و  بە  بەستراوە 
كۆمەڵناسی كۆمەڵگە نوێ  پەرەئەستێنەكاندا باسكراوە، بكەری یەكەم 
 و كاریگەر لەم كۆمەڵگەیانەدا حكومەت  و دەسەاڵتی سیاسییە. ئەگەر 
پەیوەندی لەناو حكومەت  و سیاسەتدا هەژموونگەرابێت، بێگومان لەناو 
كۆمەڵگەشدا بەو جۆرەیە )وەكو هەردوو سەردەمی شەڕی ناوخۆی 
هەرێم 1994 – 1997، سەردەمی بزووتنەوەی 17ی شوبات بینیمان 
لەناو كۆمەڵگە دا بەرەو تووندوتیژی دەچوو(،  كە پەیوەندی سیاسی 
لە  بێت  بەشێك  سیاسەت  حكومەت  و  نێوان  پەیوەندی  ئەگەر  بەاڵم 
پرۆسەی ئاشتی، پەیوەندییە سیاسییەكانی ناو خەڵكیش بەو شێوەیە 

دەڕوات.
ناو  كۆمەاڵیەتییەكانی  ڕەهەندە  زۆری  هەرە  بەشی  ئەگەرچی 
هەرێمی كوردستان )كۆمەڵی مەدەنی، ئابووری بازاڕ  و ئازاد، میدیا 
یان  پاشكۆ  هەموویان  كۆمەاڵیەتییەكان(  بزووتنەوە  ڕووناكبیری،   و 
پابەندی سیاسەت  و بیركردنەوەی حزب  و هێزە سیاسییەكانن، بەاڵم 
پەیوەندی  یان سەرەتای  كۆمەڵگە  ئازادی  و سەربەخۆیی  سەرەتای 

نامەركەزی نێوان سیاسەت  و كۆمەڵگە لە كوردستان دەركەوتووە.
دیموكراسیدا  سیاسی  فەلسەفەی  لەناو  پرسانە  ئەم  ئەگەرچی 
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بیرمەندە مەزنەكانی دیموكراسی  نوێ نین، بەاڵم الی فەیلەسوف  و 
سیستمی  كۆمەاڵیەتی  یەكسانیی  نێوان  پەیوەندی  پرس،  گرنگترین 
دیموكراتییە. )بەڵگەی سەرەكی ئەلكسی دی تۆكفیل لە ساڵی 1835 
لە كتێبی )دیموكراسی لە ئەمریكا( بۆ سەلماندنی ئەم پرسە بووە لە 
كۆمەاڵیەتی  یەكسانیی  كۆمەڵگەیەك  هەر  لە  دیموكراسیدا.  ئایندەی 
بەردەوامبوونی  پایەداربوون  و  ئەگەری  هەوڵ  و  زیاتربێت، 
گرنگەكانی  بنەما  لە  یەكێك  ئەمریكا  لە  دەبێت.  زیاتر  دیموكراسی 
بزووتنەوەی مافە مەدەنیەكان لەدوو دەیەی 1950  و 1960 ئەوەبوو 
لەو  دیموكراسیدا.  لەگەڵ  نەیارە  بناغەدا  لە  نەژادی  نایەكسانیی  كە 
سەردەمەوە هەتا ئێستا ئاستەنگی یەكەمی سیاسەتی ئەمریكا بوونی 
ناكۆكییە لەنێوان خواستی دیموكراسی لەگەڵ نایەكسانیی ئابووری 

 و كۆمەاڵیەتیدا(.28
سەرئەنجام دەگەینە ئەو ئەنجامەی كە گرنگترین ڕەهەندی بوون، 
دیموكراسی  كە  ئەوەیە  دیموكراسی  جێگیربوونی  گەشە  و  مانەوە، 
سیاسی یان یاسایی بەرەو دیموكراسی كۆمەاڵیەتی بچێت كە بناغەی 
دەسەاڵتداربوونی  كۆمەاڵیەتی  و  یەكسانی  دیموكراسییەدا  لەو  یەكەم 
ئامانجی  چونكە  دیموكراسییەكەی،  بەمانا  كۆمەاڵیەتییە  دادپەروەری 
سیاسی  و  دەسەاڵت  وسیستمی  كە  ئەوەنییە  هەر  دیموكراسی 
دیموكراتیك هەبێت، یان تەنانەت ئەم دەسەاڵت  و سیستمەش بكرێتە 
دەسەاڵت  و سیستمی یاسایی  و ڕەوایی، بەڵكو لەوەدایە كە ئەم هۆكارە 
بەهێزە بتوانێت  ژیانی باش  و شایستە بۆ كۆمەڵنی خەڵك درووستبكات، 
خۆشگوزەرانی  كۆمەاڵیەتی  دیموكراسییەكی  بەرەو  دیموكراسی  یان 
بچێت، یان هەروەكو دەڵێن )دیموكراسی وەكو باشترین سیستمی هەتا 

ئێستا بتوانێت  باشترین ژیان بۆ كۆمەڵگە بەدیبهێنێت (.29
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شەشەم، دیموكراسی كۆمەاڵیەتی
كە  دیموكراسی،  لە  شێوازەیە  ئەو  كۆمەاڵیەتی  )دیموكراسی 
خۆشگوزەرانی كۆمەاڵیەتی  و هێنانەدی دەوڵەتی رەفا  و دابەشكردنی 
دادپەروەرانەی سامان لە كۆمەڵگەدا، بە هۆی حكومەت  و دەوڵەتەوە 
دابین دەكات. الیەنگرانی دیموكراسی كۆمەاڵیەتی لە هەوڵی ئەوەدان كە 
بنەماكانی لیبرالیزم  و حكومەتی دامەزراو لەسەر بنەمای نوێنەرایەتی  و 
دەسەاڵتی خەڵك لەگەڵ بنەماكانی ڕیفۆرمی كۆمەاڵیەتی  و دابەشكردنی 
دادپەروەرانەی سامان، ئاوێتە بكەن. بە دەربڕینی رۆشنتر دیموكراسی 
رۆحی  ئەندازەیەك  تا  كە  دیموكراسی  لە  جۆرەیە  ئەو  كۆمەاڵیەتی 
ئابووریدا  كۆمەاڵیەتی و  لەباری  بۆیە  ئامادەیە  و  تیایدا  سۆسیالیزم 
دەكەوێتە نێوان لیبرالیزم  و سۆسیالیزم(.30 بە هۆی ئەم بیروباوەڕو 
بەرپرسیاریی  لەسەر  دڵنیایی  كۆمەاڵیەتی  دیموكراسی  بنەمایانەوە 
یان  میانڕەو  بەشێوەیەكی  لەهەمانكاتدا  دەكات،  دەوڵەت  كۆمەاڵیەتی 
زۆرێك  دەپاڕێزێت .  سەرمایەداریش  سیستمی  )تعدیل(،  هەمواركراو 
دیموكراسی  سەرەتایی  ڕەگوڕیشەی  نووسەران  بیرمەندان  و  لە 
لە  یەكێك  برنشتاین(،  )ئەدوارد  تیۆری  و  بیروباوەڕ  لە  كۆمەاڵیەتی 
لە  ئەنتەرناسیۆنالی دووەم  بزاڤی سۆسیالیستی  و  ناوداری  ڕابەرانی 
سەرەتای سەدەی بیستدا دەبینن، كە خوازیاری هێنانەدی ئامانجەكانی 
سۆسیالیزمن لە ڕێگای دەسەاڵتی پارلەمانی  و ئەزموونی ڕیفۆرمیستی، 

نەك لە ڕێگای شۆڕش  و تووندوتیژییەوە.
دیموكراسی  بزاڤی  بیروباوەڕ  و  سەرچاوەكانی  لە  دیكە  )یەكێكی 
كۆمەاڵیەتی دەگەڕێتەوە بۆ بڕواكانی سۆسیالیزمی فابیانی )لە بەریتانیا( 
 و بەتایبەتی ئەندێشەی كەسانی وەكو ئێچ. جی وێلز، جۆرج برناردشۆ، 
بیستەم  سەدەی  خۆشگوزەرانی  دەوڵەتانی  وێب.  بیاتریس  سیدنی  و 
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لە ڕۆژئاوا لە راستیدا لە سەربنەماكانی ئەم بیروباوەڕانە دامەزراوە. 
ئەمریكا  لە  تایبەتی  بە  كۆمەاڵیەتی  دیموكراسی  دواتری  نوێنەرانی 
بریتین لە )جۆن ڕاولز، ڕۆنالد دۆركین  و مایكل والزەر( كە الیەنگیری 
دادپەروەری كۆمەاڵیەتی بوون لە دابەشكردنی ژیان(.31 ڕەوتی نەیاری 
لەالیەن  بیستدا  سەدەی  كۆتاییەكانی  لە  كۆمەاڵیەتی  دیموكراسی 
كەسانی وەكو فریدریك فۆن هایك  و رۆبەرت نۆزیك وەكو داكۆكی لە 
لیبرالیزمی نوێ خڕایەڕوو، كە ئەوان بەشداری دەوڵەت  بیروباوەڕی 
لە ئابووری  و دادپەروەری دابەشكردنی كۆمەاڵیەتی بە نەیار دەزانن 
ناوی دەبەن.  ئاكام  و بەرهەم  بە بێ   لیبرالیزم  و  بنەماكانی  بەرامبەر 
ئەوروپاییان  مێژووی  نەریت  و  ئەگەرچی  كۆمەاڵیەتی  دیموكراسی 
هەیە، بەاڵم ئەو ڕەوتە لە ئەمەریكا زیاتر بەدڵنیابوون بەرامبەر بە تاك 
گەرایی  و لیبرالیزمی ئەمریكایی بوو كە ڕوانگەی دیموكراسیی خەڵكیان 

هەبوو، نەك پەیڕەوی لە بیروباوەڕی سۆسیالیستی.
الیەنگرانی دیموكراسی كۆمەاڵیەتی داكۆكی لە مافە كۆمەاڵیەتییەكان 
دەكەن  و لەو بڕوایەدان كە ئەو مافانە لە سەدەی بیستەمدا دەبێت بێنەدی، 
هەروەكو چۆن لە سەدەی نۆزدەدا هێنانەدی )مافە سیاسییەكان( كڕایە 
سەدەی  لە  مەدەنیەكان(  و  )مافە  دا  هەژدەیەم  سەدەی  لە  ئامانج  و 
حەڤدەیەم دا )مافە سروشتییەكان(، بوونە یان كرانە درووشم  و ئامانجی 
دیموكراسی. بنەمای سیاسی  و كۆمەاڵیەتی سۆسیال دیموكراسی، یان 
بەرپرسیاریی  دەوڵەت  دەبێت  كە  لەوەدایە  كۆمەاڵیەتی  دیموكراسی 
كۆمەاڵیەتی بگرێتە ئەستۆی خۆی بۆ دابینكردنی هەموو مافە فەردی 
پەیگیرتریان  فراوانتر  و  بڕوای  بیرمەندان  لە  هەندێك  گشتییەكان،   و 
هەیە بڕوایانوایە كە بەهرەمەندبوون لە مافە كۆمەاڵیەتییەكان، مەرجی 
گرنگە بۆ پرەنسیپی هاوواڵتی بوون بەمانای درووستی ئەم وشەیە لە 
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دیموكراسییەكانی ئێستادا. سەرئەنجام مانفێستی ئەمڕۆی دیموكراسی 
كۆمەاڵیەتی دڵنیابوونەوەیە لە ماف  و بەهرەمەندییەكانی دەوڵەتی رەفا، 
وەكو دابینكردنی كار یان بیمەی بێكاری، خزمەتگوزارییەكانی رەفاهیەت، 
هەمواركردن  و كەمكردنەوەی جیاوازی چینایەتی  و دابیینكردنی هەمو 
شتێكی  كۆمەاڵیەتی  دیموكراسی  ئاكامدا  لە  كۆمەاڵیەتیەكان  و  بیمە 

زیاترە لە دیموكراسی لیبرال  و كەمتریشە لە سۆسیالیزم.

دەوڵەتی خۆشگوزەرانی  و دیموكراسی كۆمەاڵیەتی
دەوڵەتی خۆشگوزەران بەهێزترین شێوازی دەوڵەتی مۆدیرنە كە لە 
كاردانەوەی قەیرانە ئابووری  و سیاسییەكانی سەرمایەداری پەیدابووە. 
بووە  كە   1930 دەیەی  لە  ئابووری سەرمایەداری  قەیرانی  شەپۆلی 
هۆی باڵوبوونەوەی بێكاری، كەمبوونەوە  و الوازی سەرمایەگوزاری، 
پێویستی بەوە دەكرد كە بەشداری دەوڵەت لە ئابووریدا بە شێوازێكی 
لەسەردەمی  رەفا  دەوڵەتەكانی  یەكەمین  پێبكات.  دەست  نوێ   تەواو 
بوون،  پەیدا  ڕۆژئاوا  لە  جیهاندا  دووەمی  یەكەم  و  جەنگی  هەردوو 
دارایی  و  سیستمی  ڕیفۆرمی  لە  فراوانیان  گرنگ،  بەرنامەی  هەنگاو، 
بانكیدا ئەنجامدا، بوودجەی گشتی  و باجەكانیان زیاتر كرد، یاساكانی 
گشتییەكانیان  ئابوورییە  ڕشتە  پیشەسازی  و  سازكرد،  كاریان 
بیمە  خزمەت  و  دابینكردنی  دەرامەت  و  دابەشكردنی  كرد،  خۆماڵی 
ژیانی  سەرئەنجام  دەستپێكرد  و  دادپەروەرانە  كۆمەاڵیەتیەكانیان 
هێنایەدی.  واڵتەكانیان  لە  فراوانیان  خۆشگوزەرانی  كۆمەاڵیەتی  و 
بنەما تیۆری  و  ئینگلیزی،  ئابووریناسی ناسراوی  )جۆن مینارد كینز، 
كتێبی  لە  1936  و  ساڵی  لە  دەوڵەتی خۆشگوزەرانی  ئابوورییەكانی 
ئابووری  پاشان  خستەڕوو،  كار(دا  بەهرە  و  پارە،  گشتی  )تیۆری 
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دەوڵەتی ڕەفا وەكو ئابووری كینزی ناسرا. چارەسەری كینز بۆ قەیرانی 
سەرمایەداری ئەوەبوو كە دەبێت دەوڵەت دەسەاڵتی خۆی لە زەمینەی 
داواكارییە  مەبەستی  بۆ  گشتییەكان  بوودجە  زیادكردنی  باجەكان  و 
لەوساوە  بەكاربهێنێت .  بەهرەكان  كار  و  بەكاربردنی  گرنگەكان  و 
بازاڕی  سیستمی  جێنشینی  دەبێتە  سەرمایەدارییدا  لە  ڕەفا  دەوڵەتی 
ئازاد(.32 دەوڵەتەكانی ڕەفا بە ئەندازەی جیاواز لە زەمینەی دابەشكردنی 
دەرامەت، سەرمایەگوزاری، دۆزینەوەی كار، بەرپرسیارییەكان توانیان 
هەنگاوی گرنگ  و ئەزموونی سەركەوتوو بۆ دیموكراسیی كۆمەاڵیەتی 

درووست بكەن.
كۆمەاڵیەتی كردنی دیموكراسی  و پەیداكردنی پێكهاتەی دەوڵەتەكانی 
سۆسیال  پارتە  سەركەوتنی  خەبات  و  چاالكی  و  بەرهەمی  ڕەفا 
پارتی  ئەڵمانی  و  دیموكراتی  سۆسیال  حزبی  بوون.  دیموكراتەكان 
تاڕادەیەكیش  فەرەنسا  و  سۆسیالیستی  حزبی  بەریتانیا،  كرێكارانی 
سیاسەتەكانی  لە  دەكەن  پاڕێزگاری  ئەمریكا  دیموكراتی  حزبی 
خۆشگوزەرانی، بیمەكانی كۆمەاڵیەتی  و سیستمی كار  و بەهرە كە بە 

سیستمی )بەكارهێنانی تەواو( ناسراوون.

دیموكراسی كۆمەاڵیەتی  و ڕێنمایی بۆ )ی.ن.ك(
یەكێتی نیشتمانی كوردستان، كە بێگومان هێزێكی كاریگەر ، ڕەسەنی 
خەبات، تێكۆشان  و سیاسەتە لە كوردستان، لە ساڵی 1992 بەدواوە 
سۆسیالیست  ڕێكخراوی  دیموكراسی،  سۆسیال  بە  خۆی  پابەندی 
بیروڕای ڕەسمی  و گشتی  تا ئێستاش  ئەنترناسێوناڵ ڕاگەیاندووە  و 
ئەم حزبە دڵنیایی كردنە لەسەر بڕوا بوون بە سۆسیال دیموكراسی، 
بەاڵم پرسیاری گرنگ  و ئاسۆی بوون  و مانەوە  و گەشەی ئەم حزبە 
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بەوە بەستراوە كە تاچەند پەیگیر دەبێت بەو ڕێبازەوە. باشترین شت 
ئەوەیە بەراوردێكی كۆمەاڵیەتی  و سیاسی  و فەلسەفی بكەین لەنێوان 

سۆسیال دیموكراسی  و )ی.ن.ك(دا:

سۆسیال دیموكراسی چییە؟ أ - 
)سۆسیال دیموكراسی سیاسەتی یەكسانخوازییە كە بڕوای پتەوی 
دابەشكردنەوەی  لە  هەیە  دەوڵەت  ئەركی  نوێ   و  ڕەفای  دەوڵەتی  بە 
كالسیك،  ئازادیخوازی  بنەمای  دیموكراتەكان  سۆسیال  ساماندا. 
دەكەن  و  پەسەند  و  تێكەاڵو  ئابووری  نوێنەرایەتی،  دیموكراسی 
دەیانەوێت ڕیفۆرمی سیاسی لە دەسەاڵت  و سیاسەتدا ئەنجام بدەن، 

وەفادارن بەرامبەر ئامانجی ئەخالقیی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی(.33
كۆمەاڵیەتی  بەرپرسیارییەتی  دیموكراتەكان چەمكەكانی  )سۆسیال 
كە  ئەوانەی  بۆ  دەبیننەوە  هاوكاری  و كۆمەكدا  لە  دەوڵەت  ئەركی   و 
دەرامەت  و ئیمتیازی كەمتریان هەیە لە كۆمەڵگەدا. بە بڕوای سۆسیال 
دیموكراتەكان. دەسەاڵتی دەوڵەت هەمان ئەو هۆكارە ڕەوا  و پەسەندەیە 

كە ئەم بەرپرسیارییە كۆمەاڵیەتیانە دەگرێتە ئەستۆی خۆی(.34
كۆمەاڵیەتی  و  نەخۆشییە  دەیەوێت  دیموكراسی  )سۆسیال 
دەیەوێت  یان  بكات،  چارەسەر  دا  ئازاد  بازاڕی  لەناو  چینایەتیەكان 
ئابووری سیاسی سەرلەنوێ  )ئەخالقی بكاتەوە(، واتە دەیەوێت پرسی 
دادپەروەری كۆمەاڵیەتی وەكو یەكێك لە پرسە ئەخالقی  و فەلسەفییەكان 
دابەشكردنەوەی  ئابووری.  پرسێكی  وەكو  تەنها  نەك  بخاتەڕوو، 
لە  دەوڵەتە  ڕاستەوخۆی  بەشداری  مانای  سامان،  نوێی سەروەت  و 
كۆمەاڵیەتییەكان  و  بیمە  شایستە ،  ژیانی  دەرامەت،  كار،  دابینكردنی 

هەلەكانی پێشكەوتن(.
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)یەكێكی دیكە لە بنەما  و ڕێنماییە گرنگەكانی سۆسیال دیموكراسی 
بەشداری  و كاری ڕاستەوخۆی دەوڵەتە بۆ سەرلەنوێ  دابەشكردنەوەی 
سامانی گشتی بۆ پێشكەوتنی ئامانجەكانی ئەخالقی  و مرۆڤایەتی. ئەم 
شێوەیە لە كاركردن  و ڕێنمایی تەنانەت وادەكات كە هێز  و دەسەاڵتی 
كاری  ئارامتر  ویژدانتر  و  بە  ناو سامان  و خاوەندارێتی  كۆمەاڵیەتی 

خۆیان بكەن(.35
)سۆسیال دیموكراسی بڕوای بەوەیە كە هەموو كەسەكان دەبێت لە 
كۆمەڵگەی ئازادا بە یەكسانی بەهرەمەندبن لە سەرچاوەكانی ژیان  و 
كۆمەڵ  و دەبێت هەموو كەس بتوانێت  ڕەوشی تایبەتی خۆی بەرامبەر 
ئامانج یان بەرنامەی ژیان بە ئازادی بخاتەڕوو، یان بەدییان بهێنێت . 
بۆ  ژیان  مادیی  ئەخالقی  و  هاندانی  هەلومەرجی  دەبێت  بۆیەش  هەر 
ڕێزی  لە  بەهرەمەندبن  ژیانیان  تا  بكرێت  فەراهەم  كەسێك  هەموو 
خۆیان  و ڕێزی كەسانی تر و بزانن  و لەوە تێبگەن كە سیستمی ئازادی 

خواز سەرچاوەكانی ژیان بۆ گەشە  و پێڕەوی ئەوان دابین دەكات(.
چەمكی  ناساندنی  بۆ  دیموكراسی  سۆسیال  هەڵوێستی  )بڕوا و 
هەلومەرجی  لەبەرچاوگرتنی  بۆ  تایبەتە  شێوەیەكی  هاوواڵتی، 
كۆمەاڵیەتی  و دەبێت ئەو ئەنجامە بێتەدی بۆ ئەوەی تاكەكان خۆیان 
بە ئەندامی تەواوی كۆمەڵی سیاسی بزانن. سۆسیال دیموكراسی بە 
بەشێكی سەرەكی  بە  تاكەكان  ئەندامێتی كۆمەاڵیەتی  بڕوایە  ئەم  پێی 
بەرنامەی خۆی دەزانێت : نابێت هیچ كەسێك برسێتی ببینێت ، بێ  ماڵ 
 و شوێنی ژیان بێت، لە بیمە ، بەهرەكانی تەندرووستی، كۆمەاڵیەتی  و 
پاڕێزگاری  دەبێت حكومەت چاودێری  و  بێت،  بێبەش  خزمەتگوزڕای 
منداڵێك  هیچ  نابێت  بكات،  دابین  سااڵچوو  بە  بەتەمەن  و  كەسانی 
بێبەش بێت لە زەمینەی هەلی پەروەردە  و بەشداری لە ژیانی گشتی. 
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سەرئەنجام دەبێت هەموو كەسێك بەهرەمەند بێت لە هەلی كاركردن  و 
هەستی ڕێزداری  و شایستەیی ژیان بۆ ئەوەی بتوانێت  نەخشی دیاری 

هەبێت لە بەدیهێنانی نیاز  و پێداویستییەكانی كۆمەڵگە(.
هەر لەم زەمینانەدا سەرۆكی ئەمریكا لەساڵی 1993 )بیل كلینتۆن(، 
كە لەالیەن حزبی دیموكراتی ئەمریكاوە كراوەتە كاندیدی سەرۆكایەتی 
ناتوانێت   ئەخالقی،  كۆمەڵێكی  وەكو  )میللەت،   :1992 ساڵی  لە 
تاك  وەكو  ئەندامەكانی  ئایا  كە  بێت  هەڵوێست  بێ   ئەوە  لەبەرامبەر 
یان وەكو چینەكان، لە مەیدانی ژیاندا پێشكەوتوون یان پێشێلكراون؟ 
مەترسی  و  كە  بكات  ئەوە  زەمانەتی  دەوڵەت  دەبێت   دەڵێت :  كلینتۆن 
بەرپرسیارییەكانی ژیان لە كۆمەڵی مەدەنیدا نابێت دژوار  و ترسناك 
كۆمەاڵیەتی  هەلومەرجی  یان  ببینەوە،  بەرەنگاریان  نەتوانین  كە  بێت، 
ڕاستەقینەی بەشداری  و هاوكاری لە هەندێك تاك  و ئەندامانی كۆمەڵ 

زەوت بكات(.36
)سۆسیال  كۆمەاڵیەتی  دیموكراتی  ئاشكڕای  دیار  و  )نیشانەی 
لە  كە  كەسانەدا  ئەو  لەگەڵ  هاوسۆزییە  هاودەردی  و  دیموكراسی( 
ئازار بەسەر دەبەن، بە شێوەیەکی  بێمافیدا ژیانی ڕەنج  و  بێدادی  و 
گشتی كرێكاران، ژنان، كەمایەتی نەتەوەیی  و نەژادی، بە سااڵچوان، 
ئەوانەن كە  توانان،  ئەوانەی كەمئەندام  و بێ   یان  مندااڵن، نەخۆشان 
دەبێت سۆسیال دیموكراسی داكۆكییان لێبكات. دیموكراسی كۆمەاڵیەتی 
بە پێویستی دەزانێت  كە دەوڵەت نەخش  و كاریگەری هەبێت لە ژیانی 
یان  ئامڕازی  دیدگایەكی  وەكو  ئەمەش  خۆشگوزەرانیدا،  شایستە  و 
لە  یەكێكە  ڕەفا  دەوڵەتی  ئەوان   لەالی  بەڵكو  سەیرناكات،  هۆكاری 

ئامانجە گرنگەكانی ستراتیژی.
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سۆسیال دیموكراتەكان دەیانەوێت بە هاندانی ئەندامانی كۆمەڵ  و 
گرتنەبەری ڕەوشی داهێنەرانەی ڕیفۆرمی هەلومەرجە كۆمەاڵیەتییەكان 
كۆمەاڵیەتی  و  یاسای  دەوڵەتەوە،  سیاسی  پاڕێزگاری  هۆی  بە   و 
پێشكەوتوو بۆ سەرجەم بووارەكانی كۆمەڵگە بەرهەم بهێنن. هێنانەدی 
خۆشگوزەرانی، مافی بێكاری، یاسای كاری دڵخواز بۆ یەكێتی، سەندیكا 
كرێكارییەكان، زەمینە، هەلی خوێندن، پەروەردەی زیاتر، بڕیار، یاسای 
مندااڵن  و  پاراستنی  تەندرووستی،  بیمەی  ماف،  لە  بوون  بەهرەمەند 
پیران. بەرنامەی تایبەت بە خانەنشینی، دابینكردنی ماڵ  و شوێنی ژیان 
بۆ هەمووان. دیموكراسی كۆمەاڵیەتی بە هۆی ئەو دەسكەوتانەی كە 
ڕێگای  لە  بەدەستیهێنا  و  ئەوروپا  لە  دووەم  جیهانی  جەنگی  لەدوای 
دەوڵەتەكانی ڕەفاوە زۆرترین پێشكەوتنی لە دیموكراسی ڕۆژئاوادا بە 

خۆوەبینی.

فەلسەفەی سیاسی  و كۆمەاڵیەتی سۆسیال دیموكراسی ب - 
دیموكراسی،  تیۆری  لە  بەشێك  وەكو  كۆمەاڵیەتی  )دیموكراسی 
پێیدەڵێن  كە  پرسەی  لەو  بااڵتربێت  دیدگایەكی  كە  هەوڵدەدات 
دیموكراسی  سۆسیال  زاراوەی  پێناسەی  تەواو(.  )دیموكراسی 
بە سوودتر  كۆمەاڵیەتی  دیموكراسیی  كە  ڕووندەكاتەوە  بۆ  ئەوەمان 
 و بەهرەمەندترە لە دیموكراسی نەریتی، بەاڵم كەمترە لە سۆسیالیزم. 
سیستمی  لە  كە  ئەوەیە،  دیموكراسی  سۆسیال  دیكەی  بڕوایەكی 
نوێنەرایەتی  و نەریتی لیبرالیدا ئەو شێوازانە لە ساز وكاری عەقڵی  و 
گونجاو پەیدانابن، كە بتوانن بەڕادەی پێویست هەلومەرج  و ماهیەتی 
بزاڤی  مەبەستە  ئەو  بۆ  دەبێت  بۆیە  بپاڕێزن.  ڕاستەقینە  دیموكراسی 
بەهێز  و تۆڕی كۆمەاڵیەتی یەكسانی خواز لەناو خەڵكدا زیندوو بێت، 
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یەكێكە  كە  ماكفرسۆن  راستەقینە.  دیموكراسیی  لە  داكۆكیكردن  بۆ 
تیۆری  ئەگەر  كەنەدا:  لە  فەلسەفەی سیاسی  تیۆرمەندەكانی  زانا و  لە 
بە چۆنییەتی دیموكراتی كردنی حكومەت  و  تەنها خۆی  دیموكراسی 
خۆی  خواستەكانی  بە  ناتوانێت   بێگومان  بكات،  سنوردار  دەوڵەتەوە 
بگات. تیۆری دیموكراسی بە مانای دڵخواز  و تەواوی وشەكی دەبێت 
پرسی چۆنیەتی دامەزراندن  و سازكردنی حكومەتی یەكسانیخوازتر لە 

تەواوی ژیانی ئابووری  و كۆمەاڵیەتی لەبەرچاوبگرێت(.37
ئامانجی  وەكو  دیموكراسیدا  سۆسیال  لە  سۆسیالیزم  ئامانجی 
كە  پرسانەی  لەو  یەكێكە  مرۆڤایەتی  بۆ  دڵخواز  كۆمەڵگەی  مەزن  و 
بەخۆیان  كە  ئەوانەی  )مەبەستم  دیموكراتەكان  سۆسیال  لە  هەندێك 
لەالی  نزیكدەكاتەوە:  ماركسیزم  لە  سۆسیالیستی(،  دیموكراتی  دەڵێن 
بێت،  ئەوان )هەر سیستمێك كە ملكەچی لۆجیكی سەرمایە و ملمالنێ  
بەاڵم  دەكرێت ،  باسیان  كە  باشانەی  الیەنە  ئەو  هەموو  سەرەڕای 
شایستە  یان  گونجاو  هەلومەرجی  هێنانەدی  لە  دەبێت  بێتوانا  الواز و 
بۆ مافی هاوواڵتی بوون  و گیانی كۆمەاڵیەتی ڕاستەقینە.... دەبێت وا 
لە سۆسیالیزم بگەین كە خەباتی بێ  وچانە  و لەپێناوی كۆمەڵگەیەكی 
ئامانجە  خەبات  و  ئەم  بۆیەش  هەر  ئازادیخواز،  دادپەروەر  و  زیاتر 
واسەیری  دەبێت  هێنانەدی.  شایانی  پێویست  و  پڕۆژەیەكی  دەبێتە 
سۆسیالیزم بكەین كە خەباتی بەردەوامە بۆ هێنانەدی دیموكراسی  و 
یەكسانی  و ملكەچی ئابووری بۆ چاودێری لێپرسینەوەی دیموكراتی. 
ئەوان بڕوایانوایە كە سۆسیالیزم كۆمەڵگە  و سیستمێكی كۆمەاڵیەتی 
نوێیە، كە بەرهەمهێنانی بۆ چەندین نەوە دەخایەنێت   و لەوانەشە هەرگیز 
بەشێوەی تەواو  و كۆتایی نەیەتەدی. هەر ئەم سۆسیالیزمە پڕۆژەیەكە 
دوو ئامانجی هەیە، یەكەمین هێنانەدی ئەو سیستمە دیموكراتیەیە كە 
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ئامانجی  سەرمایەداری،  دیموكراسیی  لە  فراوانترە  زۆر  تاڕادەیەكی 
ڕواڵەت  و  هەموو  بۆ  ڕیشەییە  كەمكردنەوەی  یان  یەكسانییە  دووەم 
دیاردەكانی جیاوازی  و هەاڵواردن  و نەبوونی بێتوانایی كە بەشێكن لە 

دیموكراسی سەرمایەداری(.38
)مەبەست  و ئامانجەكانی سۆسیال دیموكراسی هەمیشە ئابووری  و 
كۆمەاڵیەتی بوون، هۆكار  و ئامانجە سیاسییەكانیش هەر بۆ ئەم مەبەستە 
بەكاردەهێنێت، ئەمەش ئەو تایبەتمەندییەیە كە سۆسیال دیموكراتەكان لە 
حزبەكانی دیكە جیادەكاتەوە. باسكردنی ئەم ڕەهەندەش بۆ ئەوەیە كە پارتە 
سۆسیال دیموكراتەكان یەكەمین ڕێكخراوە جەماوەری  و كۆمەاڵیەتییەكان 
بوون لە مێژووی ئەوروپا  و ئایدیۆلۆژیای سەرەكییان بیروڕای كۆمەاڵیەتی 

 و خەباتی كرێكار  و جەماوەری زەحمەتكێش بووە(.39
دڵنیایی سۆسیال دیموكراتەكان بۆ هێنانەدی دیموكراسی كۆمەاڵیەتی، 
یەكسانی  و ئازادی لە ڕێگای )بوون  و ئاگایی( بزاڤە كۆمەاڵیەتییەكان، 
ڕێگای  لە  یەكسانی  ئازادی  و  هێنانەدی  دەڵێن  خۆیان  هەروەكو  یان 
كۆمەاڵیەتی  بوون  و  ماهیەتی  دەبێتە  كۆمەاڵیەتییەوە  هاوكاری 
بۆ  باشتر  ژیانی  لە  بریتییە  بزاڤەش  ئەم  ئامانجی  بزووتنەوەیە.  ئەو 
هەمووان لە كۆمەڵگەیەكی باشتردا  و بناغەی بیركردنەوەی كۆمەاڵیەتی 
دەردەكەوێت:  ماركسدا  ڕوانگەیەی  لەم  فەلسەفیشیان  ئەخالقی  و   و 
گرنگیدان بە بیركردنەوەی کردەیی چینی كرێكار، تەنها لە بیركردنەوە، 
تێڕامان و هۆشیاریدا نییە، بەڵكو لە بوونی كۆمەاڵیەتی ئەو چینەدایە، 
یان لە ژیان  و شێوەسازكردنی كۆبوونەوە  و ڕەهەندی كۆمەاڵیەتیدایە، 
واقعی  و  ژیانی  ڕەخنەی  بە  دەبێت  كۆمەاڵیەتی  ڕەخنەی  لەوێدا  كە 

زیندووی كۆمەڵگەی هەبوو(.40
نۆڤەمبەری 2011
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قەیرانی ڕەوایی لە حزب  و دەسەاڵتی كوردیدا

دیموكراسی  و ڕەوایی
)1 لە سیستمی دیموكراتیكدا، مانەوە و جێگیری سیاسی ناتوانرێت 
لە ڕێگا و پەیڕەوی دەسەاڵت، یان هێزەوە دابین بكرێت، تەوەری ناكۆك 
لە بەرامبەر دەسەاڵتی هێز یان هەژموون  و بەرژەوەندی، پێیدەوترێت 
ئەو  هەمان  ئەمەش  كە  دەسەاڵتدارێتی،  مافی  یان  حاكمیەت(،  )مافی 
شتەیە كە فەیلەسوفان  و بیرمەندان پێیدەڵێن )ڕەوایی(، یان شەرعیەت. 
)ماكس  ڤێبەر( كە دانەری تیۆری ڕەوایی بوو، بڕوایوایە دەوڵەتەكان 
ڕەوایی  و  شێوە  سێ   بە  دیموكراسی  سەردەمی  دەسەاڵتەكانی  یان 
مافی دەسەاڵتدارێتی خۆیان پەیدا دەكەن، زۆربەی  واڵتانی ئەوروپای 
لە  بەریتانیا،  باكور و  واڵتانی خاوەن بەرژەوەندی )كۆمۆن  وێلس(ی 
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ڕێگایەكەوە ڕەوایی خۆیان دابینكردووە كە  ڤێبەر ناوی ناوە )ڕەوایی 
هۆی  بە  ئینگلیزی  ڕەوایی  لە  پەیڕەوكردن  بە  ئەم  واڵتانە  نەریتی(، 
دەستیانكرد  پاشاییەوە  حكومەتی  كاری  لەدرێژەی  ڕەوایی  پاراستنی 
بە دامەزراندنی دامودەزگا و سیستمی دیموكراتیك. سوود  وەرگرتن 
یەكەمین  پەیڕەوكردنی  پاشاكان  و  دەسەاڵتی  نەریتەكانی  و  نیهاد  لە 
ڕیفۆرمەكانی دیموكراتی، دەبێتە كارنامەی دەوڵەتی بەریتانیا  و  واڵتانی 
بە  پشتبەستن  بێ   بە  دیموكراسی  لەم  واڵتانەدا  باكور.  ئەوروپای 
پایەكانی دەسەاڵت  و هەژموونی پاشایی، ئەگەر نەڵێین هەرگیز، بەاڵم 

زەمینەی بوون  و مانەوەی بەمجۆرەی ئێستا نەدەبوو.
دووەمین شێوەی ڕەوایی )بە پەیڕەوی لە تیۆری ماكس  ڤێبەر(، لە 
ڕێگای سیستمی یاساو ڕێساكانەوە پەیدابوو كە بێگومان لەو سەردەمە 
و لە ئێستاشدا جێگای پەسەندكردنی هەموو خەڵكی بووە. ئەمەش بەو 
شێوەیە بوو كە دامەزراندنی دەوڵەت  و دەسەاڵتی حكومەت لە ڕێگای 
دەستوور و یاساكانەوە فەراهەم دەكرێت،  ڤێبەر بەمشێوەیە لە ڕەوایی 
یەكگرتووەكانی  لە  واڵتە  نموونە  بۆ  یاسایی(،  عەقڵی-  )ڕەوایی  دەڵێت 
ئەمریكا، )دەستور(ی  واڵت دەبێتە بنەمای دامەزراندنی هەموو دەسەاڵتەكان 
 و ئەنجامی هەڵبژاردنەكان، یاساكان، ڕای گشتی  و بیروڕای دادگاكان بە 
ڕێزەوە تەماشادەكرێن، چونكە )یاسایین(و بە پێی دەستووری گشتیی 
 واڵت ئەو یاسایانە داڕێژراوون، بۆیەش یاسایین، چونكە بەرهەمی ئەو 
ڕەهەند و سیستمانەن كە خۆیان لە ڕەواییدا یاسامەند كردووە. لەكاتێكدا 
كە دەوڵەت  و حكومەتەكانی بەریتانیا و ئەوروپای باكور، ڕەوایی خۆیان 
بەشێوەی نەریتی  و مێژوویی پاراستووە، بەاڵم دەوڵەت  و دەسەاڵت لە 
ئەمریكا ڕەوایی عەقڵی- یاسایی خۆیان لە ڕێگای دەستوور و یاساكانی 

هەڵێنجراو لەو دەستوورە بەردەوام دەكەن.
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)ڕەوایی  پێیدەوترێت  بڕوای  ڤێبەر  بە  ڕەوایی  لە  سێیەم  جۆری 
كارێزماتیك(، كە ئەمەش زەمینەی سەرەكی  و هۆكاری مانەوەی خۆی 
لە بڕوابوونی زۆرایەتی خەڵك بە هێز و ڕەوایی هەژموونی ڕابەران 
پەیدا دەكات. بڕوابوونی خەڵك بە هێز و توانای دەسەاڵتی دامەزراو بە 
هۆی ڕابەرانەوە، جۆرێكە لە توانا و كارێزمای كەسایەتی مەزن، كە یان 
لەالیەن خوداوە نێردراوون  وەكو پەیامبەران  و پیاوانی ئایینی، یان بە 
هۆی توانای سیاسی  و ڕابەڕایەتی نائاسایی ئەو كەسانەوە پەیدابووە 
كە ئەو دەوڵەت  و دەسەاڵتەیان دامەزراندووە. بڕوابوون بە كەسایەتی 
تووندڕەوترین  لە  جۆرێكە  نائاسایی،  كەسایەتی  لە  پەیڕەوكردن  یان 
شێوەكانی ڕەوایی كارێزماتیك، ئەو سیستم  و ڕژێمانەی كە لەم ڕێگایەوە 
مانەوەو  ڕەوایی  دەبەنەبەر  پەنا  كەم  زۆر  یان  هەرگیز  دامەزراوون، 
بەردەوامبوونی دەسەاڵتیان لە ڕێگای ڕەوایی عەقڵی  و یاسایی  و پەنا 
نابەنە بەر حكومەتی پەرلەمانی بۆ هەژموون  و دەسەاڵت  و بەرژەوەندیی 
خۆیان. زۆربەی كات لە هەوڵی ئەوەدان لە ڕێگای دەسەاڵتی ڕابەری 
بە  درێژە  كەسایەتیانەوە،  ئەو  ڕەوایی  هۆی  بە  یان  كارێزماتیكەوە 
دەسەاڵت  و كارنامەی خۆیان بدەن ناپلیون پۆناپارت، بنێتۆ موسولینی، 
لەالی هەمووان  ئادولف هیتلەرو خومەینی  و سەدام حسێن یەكسەر 
دەبنە ئەو نموونانەی كە لەو ڕێگایەوە دەسەاڵتیان بەدەستهێناو هەر 
بەوجۆرەش درێژەیان دا بە دەسەاڵت  و ڕەوایی خۆیان، بەاڵم دەوڵەت 
 و دەسەاڵتەكانی كۆمۆنیستی هەرچەندە كە ئایدیۆلۆژیای ئەوان نكۆڵی 
دەكرد لە نەخش  و ڕەهبەری )پیاوانی مەزن( و دەیانوت كە ئەوان بە 
دەكەن،  حوكم  خەڵك  دەسەاڵتی  ماتریالیستی  و  هێزەكانی  پشتیوانی 
كە  داهێنا،  كارێزماتیكیان  هەژموونی  ڕەوایی  و  لە  دیكەیان  جۆرێكی 
ئەویش ڕەوایی  و ڕەهبەرێتی ئایدیۆلۆژیایەك بوو كە لەسەر دەستی 
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فیدڵ  تۆنگ،  ماوتسی  لینین، ستالین،  مەزنی(  وەكو  و  بەهێز  )پیاوانی 
كاسترۆ و جۆزیف برۆزتیتۆ پەیدابوو، هەر لەو ڕێگایەشەوە زەمانەتی 

دەوڵەت  و دەسەاڵتی خۆیان دەكرد. )1(
2(  كریستیان دووال كامپانی( كە یەكێكە لە بیرمەندە ناسراوەكانی 
فەرەنسا  و لە ساڵی 2000 دا لە پاریس كتێبێكی بەناوی )فەلسەفەی 
سیاسەت لە جیهانی هاوچەرخدا( نووسیوە، بە بڕوای ئەو فەلسەفەی 
بناغە  سێ   لەسەر  دیموكراسی  ڕەوایی  یان  دیموكراسی  سیاسەتی 
دادەنێت  و بەو شێوەیەش بیردەكاتەوە كە ڕەوایی ئەم سیستمە یان 
بە  درێژە  دەبێت  و  پەیدا  ئەم سیستمە  مانەوەی  بوون  و  فەلسەفەی 

ژیانی خۆی دەدات.
دووال كامپانی دەڵێت: سیستمی دیموكراسی  و بە تایبەتی دیموكراسی 
نوێنەرایەتی بنەما و پایەكانی لە سەردەمی فەیلەسوفان  و بیرمەندانی 
سەردەمی )تاك گەرایی لیبرال(دا دامەزراوە و پەیوەندی بە دیموكراسی 

دێرینی یۆنانەوە نییە.
بنەمای یەكەم لەالیەن )جۆن لۆك(ی ئینگلیزییەوە دانراوە كە بنەمای 
دەوڵەت  و  بەوپێیە  لێبوردەییە،  هەڵکردن  و  و  بەرامبەر  خوێندنەوەی 
ئازادیی  خۆیدا  دەسەاڵتی  چوارچێوەی  لە  دەبێت  ناچارەو  حكومەت 
دەربڕینی بیروڕای سیاسی، فەلسەفی، ئایینی  و نەژادی بۆ هەمووان 
یان سیستمی سەرەكی  یاسای گشتی  كە  مەرجەی  بەو  بكات،  دابین 
دانپێدانانی  زەمینەی  دەبێتە  بنەمایە  ئەم  تێنەكەوێت،  پشێوی  دەوڵەت 
دەسەاڵتەكان بە ماف  و ئازادییەكان و سەرئەنجام دەستووری هەردوو 
لۆكدا  بنەمایەی جۆن  لەبەر ڕۆشنایی ئەم  بەریتانیا و ئەمریكا   واڵتی 

نووسرانەوە.
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یاسازانی  فەیلەسوف  و  لەالیەن  بنەمای دووەمی دیموكراسی 
فەرەنساوە دانراوە كە ئەویش )مۆنتیسكیۆ(یە، كە خاوەنی  وتە بە 
ناوبانگەكەی گەوهەری سیستمی دیموكراسییە كە ئەویش ئەوەیە 
بە  كە  ئەوەیە  گرنگ  بەڵكو  دەكات،  حكومەت  كێ   كە  نییە  گرنگ 
بنەمای  مەبەستە  ئەم  بۆ  مۆنتیسكیۆ  بكەین.  چ سیستمێك حوكم 
جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكانی ناو سیستمی دیموكراسی بە كارساز 
بە بڕوای ئەو جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكانی  و كاریگەر دەبینێت، 
تەشریعی  و تەنفیزی  و دادوەری، گرنگترین بنەمان بۆ هێنانەدی 
هێزی  بیرمەندە  ئەم  بڕوای  بە  دیموكراسی.  یاسای  سیستم  و 
تەنفیزی  هێزی  دادەڕێژێت   و  یاساكان  و  دەستوور  یاسادانەر 
بكات  و  جێبەجێ   یاسایانە  و  بنەما  ئەو  دەبێت  بەڕێوەبەر،  یان 
دیكە  دەسەاڵتەكەی  هەردوو  چاودێری  دادوەریش  دەسەاڵتی 
یاسایەکییان  هەر  كە  سزادەدات  كەسانەش  ئەو  هەموو  دەكات، 

پێشێلكردبێت.
لە  دەسەاڵتەكان  جیاكردنەوەی  )بنەمای  بنەمایە  لەم  مەبەست 
 The( یاساییە(  )دەسەاڵتی  بەرقەراركردنی  پەیداكردن  و  یەكتری(، 
rule of law(كە پاراستن  و داكۆكیكردن لە هاواڵتییانی پێسپێردراوە 
لە بەرامبەر هەر خراپ بەكارهێنانێكی دەسەاڵت  و بە تایبەتی پاراستنی 
خەڵكە لە بەرامبەر ئەگەری سەرهەڵدانی سەرەڕۆیی  و ملهوڕی لەالیەن 

كاربەدەستانی حكومەتەكانەوە.
بنەمای  دانراوە،  ڕۆسۆوە  جاك  جان  لەالیەن  سێیەم  بنەمای 
سیستمەكانی  لە  دیكە  بنەمایەی  دوو  لەو  كەمتر  كە  دادپەروەرییە 
دیموكراسی ئەمڕۆ پەیڕەودەكرێت، تەنانەت لە سیستمەكانی ئەوروپا 

و ئەمریكاشدا.
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بە پێی ئەم بنەمایە،  واڵتێكی دیموكراتی كە شایانی ئەم  وەسفە بێت، 
هەڵبژاردن  دیموكراسی  یان  ڕووكەش  دیموكراسییەكی  پێی  بە  تەنیا 
خۆی  بەردەوامبوونی  فەلسەفەی  ڕەوایی  و  ناتوانێت  نوێنەرایەتی   و 
دابینبكات، لە بەرامبەر نایەكسانی كۆمەاڵیەتی  و مادیی كە هاواڵتییان 
لە یەكجیادەكاتەوە، بێكاربێت. بە بڕوای دووال كامپانی  و بەپەیڕەوی 
لە ڕۆسۆ، بنەمای دادپەروەری دەبێت یەك ئامانجی ئاشكراو ڕۆشنی 
هەبێت كە ئەویش بنەمای )دادپەروەری كۆمەاڵیەتییە(، دووال كامپانی 
دەتوانین  زەمینەیەكدا  ڕەوش  و  چ  لە  ئایا  كە  دەكات  پرسیارە  ئەو 
)دادپەروەری  دیاریكراودا،  لە واڵتێكی  كە  بكەین  ئەوە  بانگەوازی 
بەمجۆرەیە  ئەو  دەكات؟  وەاڵمی  حوكم  یان  بااڵدەستە  كۆمەاڵیەتی(، 
كە پرسەكە زۆر دژوار و نادیارە، بەاڵم النیكەم دەبێت بەوە دڵخۆش 
بین كە یاسا و سازوكاری تایبەتی یاسای دادپەروەر بە جۆرێك بێت 
ئازادی،  ژیان  و  زەمینەی  لە  مەزن  گەورە،  جیاوازی  نایەكسانی،  كە 

بەهرەمەندیدا بەرەو كەمبوونەوە بچێت. )2(
و  بیرمەند  ڕاولز(،  )جان  لەالی  ڕۆشنتر  بە  پرسیارە  ئەم  وەاڵمی 
فەیلەسوفی سیاسیی ئەمریكییە، كە لە ساڵی 1971دا كتێبێكی نووسی 
بەناوی )دەربارەی دادپەروەری(. ڕاولز بڕوای بەوەیە كە دادپەروەری 
كۆمەاڵیەتی دوو بنەمای هەیە، بنەمای یەكسانی  و بنەمای جیاوازی. 
ناو سیستمی  هاواڵتییانی  دەبێت هەموو  كە  ئەوەیە  یەكسانی  بنەمای 
هەموویان  دەبێت  و  ئازادییەكاندا  ماف  و  لە  یەكسانبن  دیموكراسی 
هاواڵتی  هەمووكەس  یەكسانبن  و  دەستووردا  و  یاسا  بەرامبەر  لە 
پلەیەك بێت. بنەمای جیاوازی،  واتە بڕواهێنان بە جیاوازییە مادیی  و 
سروشتییەكان  و جیاوازبوونی مرۆڤەكان لە دەرامەتی ڕۆژانەیاندا، بەاڵم 
دەبێت ئەم نایەكسانی  و جیاوازیانە بە جۆرێك لە یاساو دەسەاڵتەكاندا 
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هەرە  خەڵكە  كەرامەتی  ئازادی  و  ژیان  و  بەرژەوەندی  كە  دابنرێت، 
الواز و هەژار و دەستكورتەكان دابین بكات،  واتە ئەم بنەمایە دەبێت 
مافە  زەمینەكانی  هەموو  لە  مسۆگەربكات  خەڵكانە  ئەوجۆرە  ژیانی 
تەندروستی،  ژیان،  شوێنی  جلوبەرگ،  )خواردن،  سروشتییەكانی: 
كارو  سێكسی،  سۆزداری  و  ژیانی  ئاسایش،  فێركردن،  پەروەردەو 
بیمەی بێكاری  و ئازادی بیروڕا دەربڕین(، پاشان دان بەو نایەكسانی 
 و جیاوازیانەدا بنێت كە لە دەرەوەی ژیان  و ئازادی  و كەرامەتی ئەو 
یان  كار  دەبێت  بەاڵم  هەیە،  كارگەی  یەكێك  نییە  گرنگ  خەڵكانەدایە، 
بیمەی بێكاری بۆ هەمووان دابین كرابێت، گرنگ نییە كەسێك خاوەنی 
نەخۆشخانە بێت، بەاڵم دەبێت ژیانی تەندروست  و بیمەی تەندروستی 

بۆ هەمووان زەمانەت كرابێت  و. . . هتد. )3(
فەرەنسی،  ناوداری  كۆمەڵناسی  فەیلەسوف  و  تۆرین(،  )ئاالن   )3(
نووسیویەتی،  1994دا  ساڵی  لە  كە  چییە؟(  )دیموكراسی  كتێبی  لە 
بەمشێوەیە و  بنەماكانی ڕەوایی دیموكراسی  یان  فەلسەفەی سیاسی 

لەسەر سێ  بنەما باسدەكات.
بنەمای یەكەم یان دەسەاڵتی یەكەم بۆ فەلسەفەی بوونی دیموكراسی 
یان  عەقڵی  دەسەاڵتی  لە  بریتییە  سیستمە  ئەو  ڕەوایی  پەیدابوونی   و 
بنەمای عەقاڵنیەت كە بەرهەمهێنەری سیستمی نوێنەرایەتی، هەڵبژاردن، 
نوێكردنەوەی هەڵبژاردن  و دەستاودەستكردنی دەسەاڵتەكانە بە هۆی ئەو 
هەڵبژاردنانەوە. ئاالن تۆرین بڕوای بەوەیە كە بەرهەمهێنانی دەسەاڵتی 
بەرهەمی  دەسەاڵتەكان،  جیاكردنەوەی  و  یاسا  دەستوور،  سیستم، 
بەدەستیهێناوە  مرۆڤایەتی  ئێستا  تا  كە  عەقاڵنیەتە  دەسەاڵتی  عەقڵ  و 
عەقاڵنیەت  بیركردنەوەی  عەقڵ  و  دەسەاڵتی  كردووە.  ئەزموونی  و 
پێماندەڵێن كە دەبێت دەسەاڵتی زۆرایەتی لەالیەن هەڵبژاردن  و سیستمی 
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نوێنەرایەتییەوە بەدیبێت  و ئەم دەسەاڵتەش دەبێت هەڵکردن  و مافی 
كەمینە بپاڕێزێت  و سەركووتییان نەكات.

دەبێتە  كە  ناسنامەیە  فەرهەنگ  و  دەسەاڵتی  دووەم،  بنەمای 
بڕوای  بە  كۆمەڵگە.  دەسەاڵت  و  بۆ  كلتوری  ناسنامەی  و  ڕەهەند 
تۆرین، ناسنامە و فەرهەنگی گشتی دیموكراسی دوو قۆناغی بڕیوە و 
یەكەمیان فەرهەنگ  و ناسنامەی دەوڵەتی نەتەوە، دووەمیان ناسنامە و 
فەرهەنگی دەوڵەت  و كۆمەڵگەی هاواڵتییە، بێگومان ئەوەی دووەمیان 
فراوانتر و دادپەروەرانەترە لەوەی یەكەمیان  و ئەم فەرهەنگە  وێڕای 
ئایدیۆلۆژیاو  ئایین،  نەتەوە،  فەرهەنگەكانی  موداراتی  و  خوێندنەوە 
تایەفە و نەژادەكان، بەاڵم هیچكام لەوانە ناكاتە فەرهەنگ  و ناسنامەی 

گشتیی دەوڵەت  و  واڵت.
فەرهەنگی هاواڵتی، ناسنامە و كلتورەكانی دیكە لەبەرچاو دەگرێت 
فەرهەنگانە  و  ناسنامە  لەو  هیچكام  بەاڵم  دەپاڕێزێت،  ئەوان  مافی   و 
هەموو  مانایوایە  كۆمەڵگە،  دەسەاڵت  و  گشتیی  فەرهەنگی  ناكاتە 
فەرهەنگەكانی دیكە ئازادن لە پەیڕەو  و پاراستنی خۆیان، لە هەمانكاتدا 
هیچیان ناتوانن  و نابێت بكرێنە فەرهەنگی گشتی لە هەموو ڕێگاكانی 

یاسا و سازوكارەكانی دەسەاڵت  و قەڵەمڕەودا.
بنەمای سێیەم دەبێتە دەسەاڵت  و ڕەهەندی ئازادی كە توانیویەتی 
بهێنێت،  بەرهەم  تاكەكان  مافی  هاواڵتیبوون  و  مرۆڤ  و  مافەكانی 
پەیوەندی  و  سیستمی  دەبنە  دەسەاڵتە  ڕەهەندو  بنەماو  سێ   ئەم 
هەریەكە  پایەداربوونی،  دیموكراسی  و  ئاواكردنی  بۆ  كاریگەری 
ئاستەكانی  كاریگەری  و  هێز  هۆی  بە  بنەمایە  ئاست  و  سێ   لەم 
دیكە سنووردار دەكرێت  و لە حاڵەتی داكۆكیكردن، نەك هێرشبردن 

دەیپاڕێزێت.)4(
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كە  لەوەدایە  دیموكراسی  ڕەوایی  بوون  و  فەلسەفەی  سەرئەنجام 
سیستم، ناسنامە، ماف، ئازادی  و عەدالەتی گشتی بپاڕێزێت، لە هەردوو 

تیۆرەكەی دووال كامپانی  و ئاالن تۆریندا هەمان دەرئەنجامی دەبێت.
پابەندبێت  نەتوانێت  دەسەاڵتێك  دەوڵەت  و  یان  سیستمێك  ئەگەر 
بوون  و  زەمینەكانی  ڕەوایی  و  بنەماكانی  بێگومان  بنەمایانەوە،  بەو 
مانەوەی دەكەوێتە ئاستەنگەوەو چارەسەرنەكردنی ئەو ئاستەنگانەش 

دەبێتە هۆكارەكانی پەیدابوونی قەیرانی ڕەوایی لەو سیستمانەدا.
هیچكەس  سەردەمەدا  ئەم  فەیلەسوفانی  بیرمەندان  و  لەناو   )4(
هێندەی )یۆرگن هابرماس(، فەیلەسوف  و بیرمەندی ئەڵمانی، لە نووسین 
 و كتێبەكانیاندا گرنگیی بە پرسی ڕەوایی  و عەقاڵنیەت  و دەوڵەتی یاسا 
هەلومەرجە  لەو  باسكردن  هەمیشە  بۆ  ئەو  مەزنی  پرسیاری  نەداوە. 
گشتی  و  كاروباری  دەربارەی  عەقاڵنی  گفتوگۆی  باس  و  كە  بووە 

بڕیاردانی دیموكراتیك فەراهەم دەكات.
پرسە  ئەو  رۆشنی  ئاشكراو  بە  هابرماس  خوێنەرانی  لە  هەندێك 
ڕزگاریخواز،  كاری  مەعریفەو  تۆباوییەكانی  ئەندێشە  كە  دەخەنەڕوو 
ڕەوشی ئامانجداری پەیوەندی،  كرداری پەیوەندیدار و ئەخالقی گفتوگۆ، 
و  ناهەموار  هەلومەرجی  لە  واقیعیەت  و  دەتوانرێت  شێوەیەك  چ  بە 

كردارەكانی خۆپەرستانەی هەندێك پێكەوە هەڵبكەن یان بگونجێن؟
 1968 ساڵی  لەدوای  جار  یەكەمین  بۆ  هابرماس  زەمینەیەدا  لەم 
پاشان  نووسی،  كتێبێكدا  لە  ڕەوایی(  )قەیرانی  دەربارەی  باسەكانی 
ئەخالقیات  و  یاساو  دەربارەی  خۆی  باسەكانی  1980دا  دەیەی  لە 
مەبەستی  درێژەپێدا.  یاسا  دەوڵەتی  نەریتی  چەمكی  نوێكردنەوەی 
بەرجەستەكاری  كە  دەوڵەتەیە  ئەو  یاسایی  دەوڵەتی  لە  هابرماس 
یاسایە، ئەمەش بەوە دەبێت كە پرسە سەرەكییەكانی ڕەوایی دەوڵەت 
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دەسەاڵتی  مافدانی  یاسایی  و  شێوەكانی  بكرێتەوە:  نوێ   چارەسەرو 
دەوڵەت چۆن دەتوانێت خاوەنی ڕەوایی بێت یان لە دیدگای هاواڵتییاندا 
ڕەوابێت؟  وەاڵمی هابرماس ئەوەیە كە پرسە گرنگەكانی دادپەروەری 
لەالیەك،  هاواڵتییان  زیاتری  بەشداریی  ئازادی  و  ماف،  كۆمەاڵیەتی، 
ئەو  لێپرسینەوەی  ڕووخسارەكانی  و  یاسا  ئاڵۆزی،  وردەكاری 
دەسەاڵتە یاساییە لەالیەكی دیكەیەوەیەتی، دەبێت لە ڕوانگەی ئەخالقی 

بەرژەوەندییەكانی گشتەوە دیاری بكرێت.
بۆ  هابرماس  گرنگەكانی  پرسە  كە  دەردەكەوێت  بۆمان  لێرەوە 
ڕەوایی  دەوڵەتی  ئامانجەكانی:  دەبێتە  كۆمەڵگە  دەوڵەت  و  ڕەوایی 
یاسایی، بەشداری زیاتری هاواڵتییان  و پرسی دادپەروەری  و ئازادی.
هابرماس لە یەكێك لە باسەكانی خۆی بەناوی )ئاڵوگۆڕی بوونیادی 
لە كۆمەڵگەی گشتی(دا، باس لە پرسی بەشداری  و هۆشیاری زیاتری 
هاواڵتییان لە كاروباری دەوڵەت  و كۆمەڵگەدا بەمشێوەیە دەخاتەڕوو:

كە  بەوەی  پابەندنییە  تەنیا  سیاسی  یاسادانانی  عەقڵی  چۆنایەتی 
پاراستنی  دەسەاڵت  و  ژێر  كەمایەتییەكانی  و  هەڵبژێردراو  زۆرایەتی 
بە  پەیوەندیدارە  بەڵكو  كاردەكەن،  پەرلەمانەكاندا  لە  چۆن  ئەوان 
ئاستی بەشداری  و هۆشیاری  و زانیاریی گشتی دەربارەی پرسەكانی 
دەوڵەت  و كۆمەڵگەو تەنانەت پەیوەستە بە سەرهەڵدانی هۆشیاری  و 

بیروباوەڕی ناڕەسمی كۆمەڵگەی مەدەنیش.
یاسا  وەكو  سیستم  و  تیۆرسازانی  لە  هەندێك  بڕوای  هابرماس 
ئاڵۆزبوونی  دەڵێت  دەكات  و  ڕەخنە  تەواوی  بە  لۆمان(  )نیكوالس 
بكرێتە  نابێت  مافدانیان،  یاسایی  و  مۆدێرنەكان  و سیستمی  كۆمەڵگە 
بنەمای  لە  بەدەربێت  یاسا  كارایی  یان  یاسا  ئاڕاستەی  كە  هۆكارێك 
یاسا  بەشداری گشتی. عەقاڵنیەتی  فەزیلەت  و  دادپەروەری،  ئەخالق، 
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باسیدەكات،  درووستی  بە  )ماكس  ڤێبەر(  كە  بێت  بەوشێوەیە  دەبێت 
ئەمەش دەبێتە پێشمەرجی پێویست بۆ سەربەخۆیی یاساو بە پێی ئەم 
سەرپۆش  تەنها  نەبێت  و  ڕووكەش  عەقاڵنیەتە  ئەم  دەبێت  پرەنسیپە 
لە  دەبێت  بەڵكو  دەسەاڵت،  یان  هێز  كارەكانی  سەلماندنی  بۆ  نەبێت 
بەرژەوەندیی گشتی بێت، چونكە یاسا لە دەروونی خۆیدا پابەندە بە 
ئەخالق  و دادپەروەرییەوە. ئەم ئامانجەش لە خۆیدا ئامانجێكی سیاسییە 
و لێرە بەدواوە )دەوڵەتی یاسا( دەچێتە جێگای یاسای سروشتی عەقڵی 
كانت، سەرئەنجام بەهۆی ئەخالق  و عەدالەت  و بەرژەوەندیی گشتییەوە، 
هابرماس  لەالی  سەربەخۆ.  و  خودموختار  هێزێكی  دەبێتە  یاسا 
یاسادانان  و  لە  پابەندە كە  تەنیا بەوە  سەربەخۆیی سیستمی حقوقی 
بڕیارداندا بێالیەن  و سەربەخۆبێت بەرامبەر بە هێز و بیروباوەڕەكان، 
بەم هۆیەشەوە عەقاڵنیەتی ئەخالقی بچێتە ناو یاساو سیاسەتەوە. هیچ 
یاسایەك بە بێ  هاتنەدی دیموكراسی ناتوانێت سەربەخۆ بێت، پاشان 
 وتە بەناوبانگ  و پڕ بانگەوازەكەی خۆی دەدات بە گوێی هەمووانداو 
دەوڵەتی  گشتی  ڕەوایی  خاوەن  بێالیەن  و  سەراپا  سیاسەتی  دەڵێت: 
حقوقی بە بێ  دیموكراسی ڕادیكاڵ شایانی هاتنەدی  و پاراستن نییە.)5(

یەكێكی دیكە لە بڕواكانی هابرماس سەبارەت بە ڕەوایی  و دەوڵەتی 
مۆدێرن، نیشاندانی ئەو الیەنەیە كە دەوڵەتی مۆدێرن بەرهەمی مانەوەی 
سیاسییەیە.  ئابووری  و  سیستمە  ئەو  خزمەتكاری  سەرمایەداری  و 
و  لێكۆڵینەوە  لەكاتی  هابرماس  1970دا  دەیەی  سەرەتاكانی  لە 
ڕەخنەی خۆی لە بەرهەم  و نووسینەكانی هەندێك لە ئابووریناسانی 
كارەساتە  دەستی  لە  خەڵك  نەیەوێت  كە  دەوڵەتێك  دەیوت  سیاسی، 
خراپەكانی قەیرانی ئابووریی سەرمایەداری ڕزگار بكات، بەو ئەندازەیە 
ڕەوشی كۆكردنەوە و پەیداكردنی پشتیوانی خەڵك بۆ بەرنامەكانی لە 
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دیموكراسی  دەسەاڵتی  دەوڵەت  و  ڕەوایی  بەمشێوەیە  دەستدەدات  و 
خەڵك  ڕزگاركردنی  لە  دەوڵەت  چەندە  هەر  چونكە  دەبێت،  سنوردار 
لە دەستی قەیرانە ئابووری  و سیاسییەكان الوازتر بێت بەو ئەندازەیە 

ڕەوایی كەمتر دابین دەكات. )6(
سەرئەنجام بڕواو تیۆری هابرماس سەبارەت بە ڕەوایی دەوڵەتی 
یاسایی  و  دەوڵەتی  دەسەاڵتی  كۆدەبێتەوە،  خاڵنەدا  لەم  دیموكراسی 
عەقڵی، بەشداری هەرچی زیاتری خەڵك لە دیاریكردنی چارەنووسی 
مەسەلەی  دادپەروەری  و  ئازادی  و  پرسەكانی  كۆمەڵگە،  دەوڵەت  و 
ئابووری  و  قەیرانەكانی  ئاستەنگ  و  چنگی  لە  خەڵك  ڕزگاركردنی 
سیاسی  و كۆمەاڵیەتی،  واتە فەراهەمكردنی زەمینەكانی دەوڵەتی یاساو 
نەهێشتن  دادپەروەری  ئازادی  و  گشتی  و  سیاسی  بەشداری  ماف، 
یان كەم كردنەوەی كاریگەری قەیرانەكان لەسەر ژیانی خەڵك، دەبنە 

زەمینەكانی ڕەوابوونی دەوڵەتی دیموكراسی مۆدێرن.

سەرئەنجام  و بەكورتی
بە  بەمجۆرە  و  كورتدەكەمەوە  خاڵنەدا  لەم  دیموكراسی  ڕەوایی 

ئەنجام دەگەن:
1-  فەلسەفەی دەسەاڵت  و سیستمی دیموكراسی لە ڕێگای هێزی 
)مافی حاكمیەت( و ڕەواییبوونی  لە ڕێگای  بەڵكو  نابێت،  مەوجودەوە 
ئەو دەسەاڵتەوە بەدیدێت كە لە ڕێگای دەستوور و یاساوە شەرعیەت 

پەیدا دەكات.
2-  دەبێت ئەم دەستوور و یاسایە عەقڵی بێت، بەرژەوەندی گشتی، 
جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكان  و ماف  و ئازادییەكان بە یاسا بسەلمێنێت.
بیرمەندانی  كە  ئەوەی  یان  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەری  بنەمای    -3
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ناوەرۆكی  بكرێتە  دەبێت  )فەزیلەت(،  چاكە  و  خێر  پێیدەڵێن  كالسیك 
ئابووری، كۆمەاڵیەتی ئەو سیستم، كۆمەڵگە یاسایی  و عەقڵییە.

4-  بەشداری گشتی بۆ دیاریكردنی چارەنووسی دەسەاڵتی سیاسی 
لە  دیاریكردنی چارەنووسی كۆمەڵی مەدەنی  لە ڕێگای هەڵبژاردن  و 
ڕێگای كارو كاریگەری هۆشیارانەی خەڵك لە نیهاد و ڕێكخراوەكانی 

خۆیاندا.
هەڵبژێردراو  زۆرایەتی  دەسەاڵتی  تەنیا  بە  هەر  دیموكراسی    -5

نییە، بەڵكو دابینكردنی ماف  و ئازادی  و پاراستنی كەمینەكانیشە.
6- دەسەاڵت  و نوێنەرایەتی دیموكراسی لە ڕێگای یاسای عەقڵی، 
دادپەروەری  ئازادی،  ماف،  دابینكردنی  دەسەاڵتەكان،  جیاكردنەوەی 
كۆمەاڵیەتی، بەشداری گشتی، دابینكردن  و پاراستنی مافی كەمینەكان 
دەبێتە دەسەاڵتی بێالیەن لە هێز و بیروباوەڕەكان، ئەمەش هێنانەدی 

دیموكراسی ڕادیكاڵە لە بەرژەوەندی هەمووان.
ماف  و  پاراستنی  دیموكراسی  وێڕای  دەسەاڵتی  سیستم  و    -7
ئازادی  و عەدالەت، دەبێت لە كاتی ئاستەنگەكاندا لە خەمی ڕزگاركردنی 
هەموواندا بێت، نەك بە تەنیا دەسەاڵت یان چین  و توێژە دەوڵەمەندەكان.

قەیرانی ڕەوایی لە دیموكراسیدا
قەیرانی  زانستی  چەمكی  جار  یەكەمین  بۆ  كە  كەس  یەكەمین 
باسكرد،  سەرمایەداری  كۆمەاڵیەتی  سیاسی  و  ئابووری،  سیستمی 
كارل ماركس بوو. یۆرگن هابرماس بە پەیڕەوی لە ماركس  و لەسەر 
خستنەڕووی  بە  مۆدێرن  و  سەرمایەداری  دەوڵەتی  تیۆری  بناغەی 
كێشەكانی سیستمی سەرمایەداری پێشكەوتوو، باس  و تیۆری قەیرانی 
ئەو كۆمەڵگەیە دەخاتەڕوو. هابرماس بە نووسینی كتێبێك دەربارەی 
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سەرمایەداری  دەوڵەتی  دەربارەی  خۆی  تیۆری  ڕەوایی(  )قەیرانی 
چوار  لە  باس  هابرماس  تیۆرەدا  دیدگاو  لەم  دەخاتەڕوو،  مۆدێرن 
شێوەی قەیران دەكات. بە بڕوای ئەو ئەم قەیرانانە لە زەمینەی ئەو 
ئەم  ئاستەنگی ڕەسەنی  و  كێشە  بە  ئەو  كە  كێشانەدا سەرهەڵدەدەن 
سیستمەی دەزانێت، بە بڕوای هابرماس )قەیرانی ئابووری  و سیاسی(، 
قەیرانە  ئەم  چارەسەرنەكردنی  و  قەیرانەكانە  سەرهەڵدانی  سەرەتای 
و بەشداری  و دەستێوەردانی دەسەاڵت بۆ چارەسەر دەبێتە زەمینەی 
سەرهەڵدانی )قەیرانی عەقاڵنیەت( و مانەوە و بەردەوامبوونی، ئەمەش 
نەمانی  یان  كەمبوونەوە  ڕەوایی(و  )قەیرانی  پەیدابوونی  هۆی  دەبێتە 
پشتیوانی  و وەفاداری خەڵك بۆ دەوڵەتی مۆدێرن، سەرئەنجام )قەیرانی 
بەهانە یان متمانە( هۆكارەكانی بوون  و مانەوەی دەوڵەت  و سیستم 

دەخەنە ژێر پرسیارو گومانەوە.
لە  بریتییە  هابرماس  قەیرانەكانی  تیۆری  لە  تەوەری  بابەتی 
سەرلەنوێ  باسكردن  و هەڵسەنگاندنەوەی هەلومەرجەكانی )گۆڕانكاری 
دەروونی یان خودی( لە پەیدابوون  و شێوەسازبوونی سەرمایەداری 

پێشكەوتوو. )7(
دەربارەی  هابرماس  دیدگای  میتۆدی  شێوەیەكی  بە  ئەوەی  بۆ 
باس  پێشكەوتوودا  سەرمایەداری  دیموكراسی  و  لە  ڕەوایی  قەیرانی 

بكەم، چاكتر وایە هەنگاوەكانی ئەو تیۆرە بە خاڵ باس بكەم.
یەكەم: كەموكوڕییەكان یان نابەسامانییەكانی سیستمی ئابووری  و 
سیاسی  و كۆمەاڵیەتی كە دەبنە ئاستەنگ، یان كێشە بۆ خەڵك  و دەسەاڵت، 
ئەوكاتە یان ئەو سەردەمە دەبنە قەیران كە كار و خزمەتگوزارییەكان یان 
كاركردەكانی ئابووری  و سیاسی  و كۆمەاڵیەتی دەسەاڵت بە شێوەیەكی 
ئاشكرا، كەمتر یان نزمتربێت لە ئاستی چاوەڕوانی  و داواكارییەكانی 
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سەردەم  مرۆڤی  بۆ  شایستە  ژیانی  ئاستی  بگاتە  نەتوانێت  خەڵك  و 
ڕووخسارەكانی  بەرهەمهێنانەوەی  بۆ سەرلەنوێ   هۆكارێك  نەبێتە   و 
كاردانەوە  خەڵك  و  بانگەوازەكانی  لە  ڕێگربێت  سەردەم  و  ژیانی 
كۆمەاڵیەتی  و  هەوڵدانی  هەلومەرجەدا  لەم  ئەوان.  بەرگریخوازەكانی 
خراپی  كاریگەری  ژێر  دەكەونە  ڕاستەوخۆ  گشتی  ژیانی  جەماوەری 
ناكۆكی  ئەم  كە  پێشئەوەی  بەاڵم  ئاستەنگەكان،  یان  كەموكوڕییەكان 
 و دژایەتییانە ئەتۆم  و بوونیادی یەكپارچەی كۆمەڵگە بخەنە بەردەمی 

هەڕەشە لەناو ڕووبەر و بەرینایی كۆمەڵگەدا، باڵودەبنەوە.
دووەم: بەمشێوەیە هابرماس دەگاتە ئەو ئەنجامەی كە گومان دەكات 
لەوەی قەیرانەكانی ئابووری  و سیاسی هەمیشە شایانی چارەسەركردن 
بن  و ئەگەر چارەسەریش بكرێن، بێگومان چارەسەرێكی كاتی یان بۆ 
كە  ئەنجامدەدرێت  شێوەیەك  بە  كارە  ئەم  دیاریكراون،  سەردەمێكی 

زەمینە و مەیلی دەركەوتنی قەیرانی دیكە پەیدا دەكات.
سەرئەنجام قەیرانی ئابووری  و نابەسامانی ئابووری دەبێتە قەیرانی 
قەیرانی  بەرەو  كۆمەاڵیەتی  و  قەیرانی  دەبێتە  ئەمیشیان  سیاسی، 
كۆتاییدا  لە  دەچێت  و  سەردەم  وتاری  برینداربوونی  فەرهەنگی  و 
تەواوی سیستمی مەوجود یان دەسەاڵتدار دەكەوێتە قەیرانەوە. هەر 
ڕووخساری  ڕەوش  و  كە  دەكاتەوە  دڵنیامان  لەوە  هابرماس  لێرەدا 
ئابووری یان قەیرانی ئابووری تایبەتە بە سەرمایەداری لە سەرەتای 
دەوڵەت  و  پرسی  پێشكەوتوودا  سەرمایەداری  لە  بەاڵم  پەیدابووندا، 
دەسەاڵت دەچێتە پێش پرسەكانی دیكە، هەر بۆیەش هەموو قەیرانەكان 

دەبنە دەرئەنجامی كاری دەوڵەت  و دەسەاڵت.
سێیەم: دەخالەتی دەوڵەت یان دەسەاڵتی سیاسی  و بەرەو زیادچوونی 
ئەم هەوڵنە ئەو قەیرانە پەیدا دەكات كە هابرماس ناویدەنێت )قەیرانی 
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عەقاڵنیەت(، ئەمەش هەمان ئەو قەیرانەیە كە كاركرد و بەرژەوەندی 
خودی دەسەاڵت دەبێتە زەمینەو هۆكاری درووستبوونی دەوڵەت یان 
دەسەاڵت دەیەوێت لە بەرژەوەندی خۆی یان لە بەرژەوەندی چین  و 
توێژی دەسەاڵتدار، بە تایبەتی ڕەوشی قەیراناوی چارەسەر بكات. لەم 
چارەسەرەدا ناتوانا یان ناكام دەبێت  و ناتوانێت پرۆسەی ئاشتكردنەوەی 
بەرژەوەندییە جیاوازەكان بە ئەنجام بگەیەنێت، سەرئەنجام پەنا دەباتە 
بەر جۆرێك لە چارەسەر كە دەبێتە قەیرانێكی دیكەو چارەسەری عەقڵی 
لە ئارادا نامێنێت  و خوێندنەوەی ناسنامە و بەرژەوەندییە جیاوازەكان 
عەقڵی  و  چارەسەری  دیارنەمانی  یان  نەبوون  دەچێت.  نەمان  بەرەو 
گشتی لە چارەسەرەكاندا دەبێتە بناغەی ئەو شتەی كە ماركسیزم بە 
ئانارشی یان هەرجومەرجی سەرمایەداری ناوی دەبەن، چارەسەری 
پەیدابوونی  گشتی  و  بەرژەوەندی  لە  كە  چارەسەرەیە  ئەو  عەقڵی 

عەدالەتی كۆمەاڵیەتی  و ئاشتبوونەوەی گشتیدا بێت.
پاراستنی  بۆ  وەخت،  دەسەاڵتی  یان  دەوڵەت  هەوڵەكانی  چوارەم: 
یەكێتی  و  بۆ  هەوڵدان  یان  خۆی،  دڵخوازی  بەرژەوەندی  سیستم  و 
لە  ئەو سیستمە  ڕاگرتنی  بەدوور  یەكپارچەیی سیستمەكەی خۆی  و 
بە  دەسەاڵتە  ئەو  مانەوەی  ناكام  ناكۆك  و  و  جیاواز  بەرژەوەندی 
شێوەی )قەیرانی ڕەوایی( دەردەكەوێت. ئەگەر دەوڵەت یان دەسەاڵت 
نەتوانێت چارەسەر یان ستراتیژی گونجاو بۆ ئاشتەوایی بەرژەوەندییە 
گشتیدا  بیروڕای  و  دیدگا  لە  خۆی  ڕەوایی  بدۆزێتەوە،  جیاوازەكان 
بەرەو  لەو سیستمە  پشتیوانی خەڵك  بەدواوە  لێرە  دەستدەدات  و  لە 

كەمبوونەوە یان نەمان دەچێت.
پێنجەم: دەوڵەت یان دەسەاڵت كە ناتوانێت )یان لە راستیدا نایەوێت( 
چارەسەری گشتی  و بەرژەوەندی گشتی بدۆزێتەوە، پەنا دەباتە بەر 
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)وردە چارەسەر( یان چارەسەری الوەكی  و سیستمێكی نوێ  یان لە 
ڕاستیدا وردە سیستمێكی سیاسی بۆ ئیدارەدان  و كۆنترۆڵی قەیرانی 
عەقاڵنیەت دەدۆزێتەوە. سەرئەنجام ڕەوشەكە یان مەیدانەكە ئاڵوگۆڕی 
بەسەردێت  و پرسەكان بەم وردە سیستمە یان وردە چارەسەرە ڕازی 
پێی  كە  سەرهەڵدەدات  چوارەم  قەیرانی  یان  دیكە  قەیرانێكی  نابن  و 
بەهانە(  )قەیرانی  بەرەو  متمانەش  قەیرانی  متمانە،  قەیرانی  دەوترێت 
وەفاداری  پابەندبوون  و  بۆ  نامێنێت  بەهانە  نە  متمانەو  نە  دەچێت  و 
سیستمی  خودی  هۆكارەكانی  یان  بەهانە  سەرئەنجام  سیستمە،  بەو 
مەوجود دەكەونە بەر هەڕەشە. قەیرانی متمانە یان بەهانە تەنیا لەسەر 
نامێنێت  و  سیستمەدا  ئەو  باڵەكانی  و  دەسەاڵتدار  سیستمی  ئاستی 
تەواوی پشتیوانی  و وەفاداری  و ناسنامەی كۆمەڵگەش بۆ ئەو سیستمە 
فەرهەنگ  قەیرانی  دەبێتە  ئەمەش  لەناوچوونەوە،  قەیران  و  دەكەوێتە 
ئامانجدار پەیدا  بێئامانج دەبێت  و خەڵك وتارێكی   و وتاری سەردەم 
ناكەن بۆ پشتیوانی دەسەاڵت. لێرەدا زۆربەی خەڵك نەخش  و پشكی 
خۆیان لە بەڕێوەبەردن  و دەسەاڵتدا لە دەستدەدەن، یان لەوەش زیاتر 
بەشداری خەڵك بۆ دیاریكردنی دەسەاڵت  و سیستم  و چارەنووسی 
نامۆبوون  و  لە  جۆرێك  بەمشێوەیە  دەچێت،  بەرەونەمان  كۆمەڵگە 
بێگانەبوون لەنێوان خەڵك  و دەسەاڵتداو لەنێوان باڵەكانی خودی ئەو 

دەسەاڵتەش دەبێتە بەشێك لە ژیانی گشتی.
قەیرانی  سیاسی(  )پاشان  ئابووری  قەیرانەكانی  ئەگەر  شەشەم: 
سەرانسەری سیستم بن، بەاڵم قەیرانەكانی عەقاڵنییەت قەیرانی وردە 
سیستمی ئیداری یان بەشێك لە كۆمەڵگەن، چونكە لێرەدا هەوڵەكانی 
كۆنترۆڵی  بەڕێوەبردن  و  بۆ  ئەو  بەرنامەكانی  دەسەاڵت  و  خودی 
بە  دەسەاڵت  لە  بەشێك  ئەوەدان  خەمی  لە  بیرۆكراتی،  تەكنیكی  و 
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بەشێكی تری بگۆڕن  و ئیدارەیەك بخەنە شوێنی ئیدارەیەكی دیكە.
پابەندبوون  وەفاداری  و  بەهانەی  نەمانی  یان  ناسنامە  قەیرانەكانی 
بەو دەسەاڵتەوە، دەبنە قەیرانی تەواوی سیستمی فەرهەنگی كۆمەڵگەو 
ڕەوشی ئامانجداری وتار یان هەلومەرجی وتاری ئامانجدار لەناودەچێت 
بەرەو  كۆمەڵگە  ناو  كۆدەنگی  هاوبەش  و  یان  پەیوەندیدار  كرداری   و 
دیارنەمان دەچێت. لەم سەردەمەدا تەواوی شێوەكانی قەیران )ئابووری، 
سیاسی، عەقڵی، فەرهەنگی  و كۆمەاڵیەتی( جێگایان لەگەڵ یەك دەگۆڕنەوە 
و بۆ هەر كوێ  دەچیت، شێوازێك لە قەیران یان ڕەوشێكی قەیراناوی 
لە بەرامبەر شێواز و ڕەوشێكی دیكە پەیدا دەبێت  و سەراپای ژیان  و 
كۆمەڵگە دەكەوێتە قەیرانەوە و مەیل  و ئارەزووی خەڵك بۆ بەشداری 

یان وەفاداری لەو سیستمەدا لەناودەچێت. )8(

كاریگەرییەكانی قەیرانی ڕەوایی
ئەو  سیاسی  دەسەاڵتی  یان  پێشكەوتوو  سەرمایەداری  یەكەم: 
قەیرانی  ناو  دەكەوێتە  بە سەختی  لیبراڵییە،  دیموكراسی  كە  سیستمە 
سەردەردەهێنێت  كۆمەڵگەدا  ئاستی  لە  هەڕەشەیە  ئەو  ڕەوایی  و 
خۆیان  پابەندی  وەفاداری  و  لە  بشۆن  دەستیان  خەڵك  كۆمەڵنی  كە 
بەرامبەر بەو سیستمە  و چیدی زەمینەو بەهانەو هۆكارێكیان نامێنێت 

بۆ پشتیوانی خۆیان لەو دەسەاڵت  و چوارچێوەیە.
ڕێگاگرتن  كۆمەاڵیەتی  و  ژیانی  ڕووخسارەكانی  داڕمانی  دووەم: 
لە سەرلەنوێ  بەرهەمهێنانەوە و نوێ بوونەوەی ژیانی كۆمەاڵیەتی  و 
لێكترازان  و  سەرئەنجام  كۆمەاڵیەتی،  هاوكاری  هاوپشتی  و  نەمانی 

ناكۆكی  و دژایەتی.
سێیەم: ڕەوشی گشتی  و كۆمەڵی مەدەنی كە مەیدانی ئاڵوگۆڕو سازدان 
 و پێشبینی  و پەیوەندییەكانی نێو كۆمەڵگەیە، بە هۆی فراوانبوونەوەی 



101سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی لە كوردستان

یان  كەمبوون  بەرەو  دەوڵەت  سیاسی  دەخالەتی  قەیران  و  ڕووبەری 
یان  دەوڵەت  لە  زیاتر  جەماوەرییەكان  ڕێكخراوە  دەچێت،  دیارنەمان 
دەسەاڵت دووردەكەونەوە، باڵەكانی ناو دەسەاڵت یان حزبە سیاسییەكان 
خەڵكیش  جەماوەری  دەگەن  و  سازش  لە  جۆرێك  بە  یەكتردا  لەگەڵ 
چاوەڕوان  دوورەوە  لە  و  سازشە  بەشداری  و  لەم  دەكرێن  بێبەش 
دەمێننەوە، یان ئەو بااڵ  و الیەنانە لە یەكتری دووردەكەونەوە و بەشێكیان 
بە دەسەاڵت.  پابەند دەمێننەوە  ئەوانی دیكەش  ناو كۆمەڵگە،  دەچنەوە 
یەكێك لە بەرهەمە ناڕەسەنەكانی ئەم هەلومەرجە سازشی كۆمەاڵیەتی 
 و سیاسی  و فەرهەنگییە لە قەڵەمڕەوە جیاوازەكاندا و الوازبوونی تواناو 
مەدەنی  و  كۆمەڵی  دەسەاڵت  و  لە  بەشێك  لەناو  ڕەخنەگرانەیە  گیانی 
ڕووناكبیراندا، لە هەمانكاتیشدا سەرهەڵدانی شێوەیەكی نوێیە لە هەوڵی 
هەموو  بە  ئەم سەردەمە  ئەواندا،  بەرامبەری  لە  ڕیفۆرم  و چاكسازی 
پێوەرەكانی سەردەمی بێباوەڕی  و بێمتمانەییە لەنێوان باڵ  و الیەنەكاندا.
چوارەم: بە بڕوای هابرماس لەناوچوون یان دیارنەمانی بە شێنەیی ڕەوش 
 و بەرژەوەندی گشتی  و كۆمەڵی مەدەنی كاریگەری بەرچاوی لەسەر ڕەوایی 
كۆمەڵی سەرمایەداری داناوە، لەكاتێكدا كە سیستمی دەسەاڵتدار پێویستی بە 
پەیداكردنی شەرعییەتە بۆ ئەوەی النیكەم بتوانێت تا ڕادەیەك دەستێوەردانی 
تایبەتی  بەرژەوەندی  دەسەاڵت  و  بەدەستهێنانی  بۆ  دەسەاڵت  یان  دەوڵەت 
هەیە  گشتی  وەفاداری  هاوپشتی  و  بە  پێویستی  ئەمەش  بۆ  بكات،  زەمانەت 
لە  كە شێوەیەك  ئەوەیە  زەمینەیەدا  لەم  كار  یەكەمین  بۆ سیستمی سیاسی. 
دەستێوەردانی تەكنیكی  و ئیداری بیرۆكراتی ئەنجامبدات )وەكو سازشی سیاسی 
دەسەاڵت(،  شێوازی  و  ڕووخسار  لە  ڕیفۆرم  یان  دەسەاڵت،  باڵەكانی  نێوان 
لێرەشدا جۆرێك لە هۆشیاری بیرۆكراتیك  و دوور لە خەڵك پەیدا دەبێت  و 
دەسەاڵتخوازی جێگای ئامانجی بڕیاردانی گشتی لە كاروباری واڵتدا دەگرێتەوە.
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بە  ڕۆژ  سیاسەت  كە  وادەكات  ڕەوتە  ئەم  بەهێزبوونی  پێنجەم: 
بۆ  بێزراو،  نێگەتیف  و  تایبەتمەندی  و  ڕووخسار  ببێتە  زیاتر  ڕۆژ 
تێكەاڵو  ئابووری  سیاسەت  و  سنوورەكانی  قەیرانەكان  چارەسەری 
دەبن  و هەندێكجار یەكتریش بریندار دەكەن، بە تایبەتی لە زەمینەی 
ئەو چەمكە  تەنیا  بە  كار و بەشداری گشتییدا. سەرئەنجام سیاسەت 
بە  دەیەوێت  بەڵكو  بێت،  فەرهەنگ  سەرخان  و  تایبەتمەندی  كە  نییە 
چین  یان  خۆی  دڵخوازی  ئابووری  بەرژەوەندی  شێوەیەك  هەموو 
سیاسەت  دیدگایەشەوە  لەم  هەر  بپاڕێزێت،  دڵخواز  دەسەاڵتی   و 
گشتی  بەرژەوەندی  كایەو  لە  دەسەاڵتخواز(  سیاسەتی  تایبەتی  )بە 
هێز  یان خاوەن  دەوڵەمەندان  تایبەتی  دووردەكەوێتەوە و سەنگەری 
و هەژموون  و بەرژەوەندی بەهێز دەكات. بەهێزبوون  و فراوانبوونی 
دەستێوەردانی دەسەاڵت دەبنە كارێكی بەردەوام و ڕۆژانەو سیاسەت 

دەبێتە ئەو ڕووخسارە نێگەتیفەی كە هەمووان لێی بێزاردەبن.
بەردەوامی  دەیەوێت  لەالیەك  دەسەاڵت  یان  دەوڵەت  شەشەم: 
بدات بە دەسەاڵت  و بەرژوەندی خۆی، لەالیەكی دیكەیەوە دەیەوێت 
النیكەم ئاستێكی دیاریكراو لە پشتیوانی  و وەفاداری خەڵك دابینبكات، 
یەكەمین كاریش بۆ ئەم مەبەستە ئەوەیە كە دەستێوەردانی دەسەاڵت 
پەرەدەستێنێت،  تاكەكان  كەس  و  تایبەتی  كاروباری  سنوورەكانی  لە 
بە دەسەاڵتی  بەندە  هەمووان  كۆمەاڵیەتی  بەدواوە چارەنووسی  لێرە 
دەوڵەتەوە. دەستێوەردانی دەسەاڵت یان سیاسەت لە ژیان  و ڕەوشی 
گشتی دەبێتە زەمینەی سەرهەڵدانی الیەنێكی دیكە و دیدگایەكی دیكە 
بۆ  خەڵكە  خواستەكانی  و  داوا  سەرهەڵدانی  ئەویش  سیاسەتدا،  لە 

بەشداری لە بڕیارو كاروباری سیاسیدا گەشە دەكات. )9(
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ڕوانگەی فیكری بۆ چارەسەرکردنی قەیران
دیدگاو ڕوانگەی بیریاری بۆ لێكۆڵینەوە دەربارەی پرسی قەیران  و 
چارەسەرەكانی، دەبێت هەوڵ  و بۆچوونی عەقڵی  و گەڕانەوە بێت بۆ 
عەقاڵنیەت، بەوپێیەی كە سروشتی عەقڵی سروشتێكی ئازادی  و گشتییە 
بگرێت،  لەبەرچاو  پارچەكانی گشت  ئەوەدایە كە هەموو  لە هەوڵی  و 
بناغەو میتۆد  ئازادی، كەرامەت  و بەشداری ئەو بەشانە بكاتە  ژیان، 
بۆ چارەسەری كێشەكان. هەر لەم ڕوانگەیەشەوە دەیەوێت پەیوەندی 
نێوان ئابووری، سیاسەت  و ئازادی  و فەرهەنگ سەرلەنوێ  ئاوابكاتەوە، 
دیدگاو  لە  كە  ئەوەدایە  هەوڵی  لە  هابرماس  دیسان  مەبەستە  ئەم  بۆ 
بەرژەوەندیی نێوان كار و عەقڵ  و ئازادی كێشەكان بە چارەسەر بگەن، 
دووبارە  سیستم  و  ئاواكردنی  بۆ  ماركس  بەكارهێنانی  شێوەی  یان 
ژیان،  دابینكردنی  ئەویش  كە  بەكاربهێنێت،  بەرهەمهێنانەوەی سیستم 
كەرامەت  و ئازادییە لە هەر سیستم  و لە هەر ڕەوشێكی ئەو سیستمەدا، 
ئەگەر سیستمێكیش ئەم الیەنانەی تێدا پەیدا نەبێت، بێگومان دەكەوێتە 
ڕەوایی  بێت،  بەردەوام  قەیرانەشدا  لەم  هەتا  قەیرانەوە،  ئاستەنگ  و 

لەالی خەڵك كەمدەبێتەوە یان لەناودەچێت.
چارەسەری  باسكردن  و  بۆ  فەرهەنگ  و  فیكر  كاری  سەرەتای 
قەیران، هەوڵدانە بۆ دۆزینەوەی پەیوەندی نێوان )وتارو ئامانج(، یان 
)ڕەوشی  وتاری  ژیانەوەی  بۆ  هەوڵدانە  دەڵێت  هابرماس  هەروەكو 
گفتوگۆوە،  ڕێگای  لە  ئیرادەیە  پەیداكردنی  سازدان  و  یان  ئامانجدار( 
تەنیا بەمشێوەیە دەتوانرێت پەیوەندی نێوان )كرداری پەیوەندیدار(  و 
)عەقاڵنیەتی پەیوەندیدار( بگاتە ئاستی )حەقیقەت(  و لە ڕێگای بەشداری 

 و ڕێككەوتن  و كۆدەنگییەوە ڕاستی پەیدابكرێت. )10(
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ئاڕاستەی  و  بیروباوەڕ  بە  فەیلەسوفان  بیریاران  و  زۆربەی 
ڕەوایی  قەیرانی  سەرهەڵدانی  سەرەكی  سەرچاوەی  جیاواز 
بڵێین  باشتر  )یان  چینایەتی  دژایەتی  ناكۆكی  و  بە  دەبەستنەوە 
ئامانجی  دەبێت  هەربۆیەش  كۆمەاڵیەتی(،  دادپەروەری  نەبوونی 
گەیشتن  قەیرانەكان،  چارەسەری  و  لێكۆڵینەوە  بۆ  سەرەكی 
كۆمەاڵیەتی  دادی  پرسی  دەربارەی  ئامانجدار  بە  وتارێكی  بێت 
بەرەو شیكردنەوەو  دیكە  پرسەكانی  دادپەروەرییەوە  لەڕوانگەی 
چارەسەر بەرێت، تەنانەت كە دەچینە سەر پرسی بەشداری گشتی 
بۆ چارەسەرو نەهێشتنی كێشەكان، دەبێت لە ڕوانگەی بەشداری 
چارەنووسی  دیاریكردنی  لە  بێت  هەمووان  پشكی  هەمووان  و 

گشتی  و بەشەكانی ئەو گشتەدا.
لە  گشتێك  هەر  بەشەكانی  نەخشی  گشت  و  بەشداری  پرسی 
بەشداری  و چارەسەری چارەنووسی ئابووری، كۆمەاڵیەتی، سیاسی 
چارەسەر  بۆ  نوێ   ئەگەری  تواناو  كە  ئەوەی  فەرهەنگیدا،  وێڕای   و 
سەركردایەتیی  تەوەری  و  نەخشی  هەمانكاتیشدا  لە  دەدۆزێتەوەو 
باشترین  لە  دەچێت،  الوازبوون  یان  كەمبوونەوە  بەرەو  سیاسەت 
حاڵەتیشدا سیاسەت دەكاتەوە بەشێك لەو گشتەی كە دەبێت ئاوابكرێت 
یان لە ڕەوشی قەیراندا چارەسەر بكرێت. هەروەكو لە كاریگەرییەكانی 
قەیراندا باسمانكرد، یەكێك لە كاركردەكانی قەیران ئەوەیە كە سیاسەت 
ئەم  كاریگەریی  بەردەوامبوونی  ناوەندی،  و  بڕیاردەر  هێزی  دەكاتە 
دەبات.  قوڵبوونەوەی  فراوانبوون  و  بەرەو  قەیران  زیاتر  هێزەش 
بهێنینەوە كە خودی  دەبێت ئەوەش بزانین یان باشتر بیری خۆمانی 
و  زەمینە  لە  یەكێكە  گشتی  بەشداری  نەمانی  یان  سنوورداربوون 

هۆكارە بەهێزەكانی سەرهەڵدانی قەیران.
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سەرئەنجام لەدوای  وتار و كرداری ئامانجدارو پەیوەندیدار، پرسی 
مەسەلەی  گشتیداو  پشكی  بەشداری  و  لە  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەری 
بەشداریی هەموو بەشەكانی ماف، ئازادی، چارەنووسی تاك، كۆمەڵ 
باشتر پەیدا دەبێت  و درەخشانتر جێبەجێ  دەبێت، لەوانەیە لە هەندێك 
لەو سیستمانەدا كە بەشداری گشتی الوازە یان نییە، بەشێك لە ماف  و 
ئازادییەكان هەبێت، بەاڵم ئەوەی كە بەشێوەی بەردەوام  و پایەدار ئەو 
سیستمە هەموو ماف  و ئازادییەكان دەهێنێتەدی، مەسەلەی بەشداری 
گشتییە لە ڕێگای  وتار- فەرهەنگ، كۆمەڵی مەدەنی، پارتەكان  و میدیای 

گشتییەوە دەبێت.

قەیرانی ڕەوایی حزب  و دەسەاڵتی كوردی

)1(دەسەاڵتی یاسا یان یاسای دەسەاڵت
لە سیستمی دیموكراتیدا، مانەوەو جێگیری سیاسی ناتوانرێت لە ڕێگا 
بەپێچەوانەوە  بەڵكو  و پەیڕەوی دەسەاڵت یان هێزەوە دابین بكرێت، 
بیرمەندان  و فەیلەسوفان بڕوایانوایە كە دەبێت لە بەرامبەر دەسەاڵتی 
كە  بێت  دەسەاڵتدار  دیكە  ڕەوشێكی  بەرژەوەندی  هەژموون  و  هێز، 
ئەو  سەلماندنی  یان  دەسەاڵتدارێتی(،  یاسای  )ماف  و  پێیدەوترێت 
پێیدەوترێت ڕەوایی  و  دەسەاڵتە بە پێی دەستوور و یاسا، كە  وەكو 
هێز، یان دەسەاڵتی یاسایی. بێگومان حزب  و دەسەاڵت لە سەردەمی 
دیموكراسیش  یاسایی  و  سیستمی  دەسەاڵتی  لە  بەشێكن  مۆدێرندا 
دەكات،  پەیدا  خۆی  ڕەوایی  بناغەی  یەكەمین  پەیڕەوەدا  ڕێگاو  لەم 
بریتی  تەنیا  دەسەاڵت  ڕەوایی  و  فەلسەفە  ناوەرۆك  و  سەرئەنجام 

دەبێت لە دەسەاڵتی یاسا.
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بە پێی دەسەاڵتی دەستوور و یاسا دەبێت نیشتمان  و  واڵت ئەو 
و  سەربەخۆیە  سەروەر،  تێیدا  یاسا  كە  ڕووبەرەبن  یان  چوارچێوە 
دەسەاڵتی  ئازادییەكان،  ماف  و  لە  بەهرەمەندبن  هاواڵتییان  هەموو 
هێزی  دەبنە  زۆرینەن،  هەڵبژێردراوی  كە  حكومەتیش  دەوڵەت  و 
جێبەجێكاری ئەو ناوەرۆكە یاسایی  و مافدارە، بە كورتی دەوڵەت  و 

حكومەت لە دیموكراسیدا پێیاندەوترێت دەوڵەتی یاساو ماف.
یاساوە  و  دەستوور  ڕێگای  لە  دەبێت  دیموكراسی  دەسەاڵتی  واتە 
شەرعیەت پەیدا بكات، نەك لە ڕێگای هێز و هەژموون  و بەرژەوەندی. 
زۆربەی  هەبێت،  دەسەاڵتی  واقیعی  و  هێز  حزبێك  یان  هێزێك  ئەگەر 
خەڵكیش بە نوێنەری خۆیانی بزانن، دەبێت هەر بەوجۆرە هێزی خۆی 
بكاتە هێزێكی یاسایی  و بە یاسا دەسەاڵت  و  واڵت بەڕێوەبەرێت، بەاڵم 
لە كوردستاندا ئەوەی كە ئێستا دەسەاڵتدارە و كارنامەی سااڵنی 1992 
هەتا ئێستاش ئەوە دەسەلمێنن دەسەاڵتی یاسا نییە، بەڵكو بە پێچەوانە 
یاسا و شەرعیەتی دەسەاڵتی مەوجودە، جگە لە هەڵبژاردن، هیچكام لە 
كارنامە و سازوكاری ئەم دەسەاڵتە بەشێك نییە لە سیستمی یاسایی، 
بەڵكو سیستمی هێز و بەرژەوەندی حوكم دەكات. لە دەسەاڵتدا یاسا و 
هێز تەنیا لە بەرژەوەندی خودی دەسەاڵتدایە، لە كۆمەڵگەشدا یاسا و هێز 
تەنیا لە بەرژەوەندیی دەسەاڵت  و الیەنە بەهێزەكانی ئابووری  و سیاسی 
 و كۆمەاڵیەتیدا تەواودەبێت. دەوڵەمەندەكان یان خاوەنانی بازاڕی بەناو 
ئازاد، سەركردە و بەرپرسەكان، دەسەاڵتی خێڵ  و عەشیرەتەكان، ئەو 
هێزانەن كە تەواوی ڕەوشی ئابووری، سیاسی  و كۆمەاڵیەتییان كۆنترۆڵ 

كردووە و یاساكانیش لە بەرژەوەندی ئەوان تەواو دەبێت.
جگە لەم بناغەیە، بنەمای ماف  و ئازادییەكان تائێستا بە دەستوور 
نییە، ئەگەر جاربەجار حكومەت  لەئارادا  و یاسا لەم نێوەدا قسەیەك 
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بەرنامەی خۆیاندا  لە  یان  بكەن  پرسانەش  لەم  باسێك  یان حزبەكان 
نووسیبێتیان، بەاڵم لەڕاستیدا جێبەجێ  نەكراوە و بەردەوام پێشێلدەكرێن، 
چ لەالیەنی حكومەت بەرامبەر بە تەواوی كۆمەڵگە یان لەالیەن هێزی 
ئەندامان  و جەماوەرەكەیان،  بە  بەرامبەر  ناو حزبەكان  دەسەاڵتداری 
سەرۆك  و  حكومی،  حزبی،  بەرپرسانی  دەوڵەمەندان،  لەالیەن  یان 

سەرداری خێڵەكان بەرامبەر بە تەواوی هاوواڵتییان  و دانیشتووان.
دەبێت  كە  ئەوەیە  یاسایی  دەسەاڵتی  بنەماكانی  لە  دیكە  یەكێكی 
دەسەاڵتی دادوەری، سەروەر و سەربەخۆ بێت  و لەسەرووی هەموو 
لە  بەاڵم  یەكسانبن،  یاسادا  بەرامبەر  لە  هەمووانیش  بێت  هێزێكەوە 
ساڵی   )19( ماوەی  لە  كوردستان  لە  دادوەریی  ڕەوشی  كارنامەی 
دەسەاڵتەكانی  هەموو  یەكەم  هەبووە،  ڕەوشانەی  ئەم  ڕابردوودا 
كاریان  دەسەاڵتدا  بەرژەوەندیی  لە  دادوەریی  یاسایی  و  تەنفیزی، 
لەالیەن  حزبیش  و  حزبەوەیە  بەدەست  دەسەاڵتیش  و  كردووە 
سەركردەكانەوە كۆنترۆڵكراون. دەسەاڵتی یاسادانان  و دادوەریی نەك 
سەربەخۆنین لە دەسەاڵتی تەنفیزی، بەڵكو خودی دەسەاڵتی تەنفیزیش 
لەالیەن حزب  و سەركردەوە كۆنترۆڵكراون  و لە بەرژەوەندیی ئەوان 
كاردەكەن، سەرئەنجام لە كوردستان نەك دەسەاڵتەكان لەیەك جیا و 
لەژێر ڕەحمەتی حزب  و سەركردەدا  بەڵكو هەموویان  سەربەخۆنین، 

بوون  و ڕەوایی خۆیان لەدەستداوە.

)2( یاسای عەقڵی یان بەرژەوەندی یاسایی دەسەاڵت
بڕوایانوایە  دیموكراسی  مۆدێرنی  كالسیك  و  بیرمەندانی  تەواوی 
كە دەبێت سیستمی یاسایی لەسەر دوو بناغە داڕێژرابێت، یەكەمیان 
ئەوەیە كە دەبێت ماف  و ئازادی  و بەرژەوەندیی هەمووان لەبەرچاو 
بگرێت،  واتە ئەوەی كە دەبێت ڕوانگەی گشتی هەبێت. دووەم، ئەوەیە 
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كە دەبێت تاك بكرێتە بەردی بناغە بۆ دەسەاڵتی یاسایی  و بەهرەمەندی 
پێوەر،  یان  ستاندارد  كراوەتە  )تاك(  بۆیەش  سیستمە،  لەو  هەمووان 
چونكە هەموومان تەنیا لە تاكبووندا لەگەڵ یەك هاوبەش  و یەكسانین، 
ئەگەری ئەوە هەیە جگە لەوەی تاكین، نەتەوەمان، نەژادمان، ئایینمان، 
یەكسان  هاوبەش  و  یەك  لەگەڵ  ڕەگەزمان  تەمەنمان  و  باوەڕمان، 
نەبێت، سەرئەنجام تاكبوونمان دەبێتە گەورەترین كۆلكەی هاوبەشمان.
گشتیی  واڵت  و  ناسنامەی  كە  پێماندەڵێت  عەقڵیش  چارەسەری 
نیشتمان دەبێتە ناسنامەی هاواڵتیبوون  و هەموومان لە ئەرك  و مافدا 

دەبێت هاوبەش  و یەكسان بین لەو هاواڵتیبوونەدا.
نییە،  عەقڵی  و گشتی  ڕوانگەی  تەنیا  نەك  كوردستان  لە  یاساكان 
بەڵكو هێشتا ئەو یاسا كۆنانە بەكاردێن كە لە سەردەم  و بەرژەوەندی 
نییەو  بوونی  كار  یاسای  هێشتا  كوردستان  لە  داڕێژراون،  بەعسدا 
هەموو ئەو كەسانەش كە دەبێت هێزی كاری ڕۆژانەیان بفرۆشن بۆ 
ژیان، بەبێ  هیچ هێزو پاڵپشتێكی یاسایی كەوتوونەتە یان خراونەتە ژێر 

رەحمەتی دەوڵەمەندان  و خاوەنانی بازاڕی ئازاد.
لە كوردستان هێشتا یاسای ماف  و بیمەی تەندروستیمان نییە و 
تائێستا لە كوردستان خەبەرێك لە ماف  و پێوەری تەندروستی نییە، 
قوربانی  دەبنە  نەبێت،  ماڵیان  توانایەكی  بۆخۆیان  هاواڵتییان  ئەگەر 
بێدەسەاڵت لە بەرامبەر نەخۆشی  و بێ  مافی تەندروستی، بەرژەوەندی 
 و تەماحی كەرتی تایبەتیش لەوالوە بوەستێت كە هەموو ساڵێك یان 

كەمتر نرخی كااڵو پێداویستییە تەندروستییەكان بەرزدەكەنەوە.
بەهرەمەندیی  بۆ  نییە  یاسایەك  دەستوورو  كوردستان  لە  هێشتا 
هەمووان لە ماف  و ئازادییەكان، ئەوانەش كە ئەم  و ئەو بەدەستیان 
تایبەتی بەدەستهاتووە، لەم ڕەوشەدا الوازو  هێناوە، بە هێزو توانای 
پەراوێزەكان دەبنە قوربانی، لەكاتێكدا دەبێت ئەوە بزانین كە عەقاڵنیەتی 
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دەستووری بۆ ماف  و ئازادییەكان لەوەدایە كە ئەو ماف  و ئازادیانە 
دەبێت "بدرێت" بەو كەسانەی كە الوازو پەراوێزن  و ناتوانن بە توانا 

خودییەكانی خۆیان بەدەستیان بهێنن.
ئەوەیە  ئازادی  ماف  و  بۆ  گشتی  ڕوانگەی  كوردستان  لە  هێشتا 
بڕوای  كورد  هەموو  هێشتا  بسەنرێن،  ئازادی  ماف  و  دەبێت  كە 
بەوەیە كە ماف نادرێت، بەڵكو دەسەنرێت. ئەوەی كە داگیركەران بە 
نەتەوەی كوردیان كردووە لە زەمینەی ماف  و ئازادییەكان، یان هێزو 
بەرژەوەندی نێودەوڵەتی هەڵوێستی چۆن بووە بەرامبەر بە هاواڵتییان 
 و تاكی كوردی ئەوە دەكەن. ئەویش ئەوەیە كە ماف  و ئازادی نادرێت، 
زەمینەیەدا  لەم  گشتیش  فەرهەنگی  لێرەوە  بسەنرێت.  دەبێت  بەڵكو 

هێشتا لە ڕەوشی كۆندا ژیان بەسەردەبات.
سەرئەنجام تەواوی ڕەوشی ژیان لە كوردستاندا دەبێتە ئەوەی كە 
بەهێزان  و دەسەاڵتداران تەواوی مەیدانەكانی ژیانی خەڵك كۆنترۆڵ 
بكەن، لەم نێوەشدا دەنگی یاسایی ئازاد و دادپەروەر نامێنێت، ئەگەر 
ڕەوش  و سازو كارێكی یاساییش هەبێت )كە زۆربەی جار گەڕانەوەیە 
بۆ یاساكانی بەعس(، دەبێتە یاسایەك كە لە خزمەتی بەرژەوەندی  و 

هێزی دەسەاڵتداراندایە.
خێڵەكان،  حزبەكان،  سەركردەكان،  دەسەاڵتدارانە  ئەو  جا 
دەوڵەمەندەكان  و بەرپرسەكان هەركامیان بن  و هەریەك بە پێی سەنگ 
 و سووكی خۆی بەشێك لە قازانج  و بەرژەوەندی  و هێزی بەردەكەوێت.

)3( لە كوردستان هەواڵێك لە دادپەروەری كۆمەاڵیەتی نییە!
هەروەكو باسمكرد پێوەری گشتی  و عەقڵی بۆ دادپەروەری كۆمەاڵیەتی 
لە دوو بنەمادا دەردەكەوێت، بنەمای یەكەم، بنەمای یەكسانییە ئەوەیە كە 
ئازادییەكاندا،  ماف  و  لە  یەكسانبن  یاسا  بە  هاواڵتییان  تەواوی  دەبێت 
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ژیان،  شوێنی  پۆشاك،  )خواردن،  سەرەتاییەكانی  مافە  تایبەتیش  بە 
تەندروستی، ئاسایش، پەروەردەو فێركردن، كار یان بیمەی بێكاریی، ژیانی 
سۆزداری، سێكسی  و سەرئەنجام ئازادیی بیروڕاو كاركردن  و شوێنی 
ژیان(. بنەمای دووەم، كە بنەمای جیاوازییە، ئەوەیە كە دەبێت جیاوازی  و 
نایەكسانییەكان بە جۆرێك بە یاسا رێكبخرێن كە لە بەرژەوەندی كەسان 
 و چینە هەژار و الوازەكاندا بێت،  واتە دوای ئەوەی كە مافە سەرەتایی  و 
ئازادییە یاساییەكان بۆ هەمووان دابین دەكرێت، پاشان باس لە جیاوازیی 
ئابووری، سیاسی، كۆمەاڵیەتی  و فەرهەنگی دەكرێت، هێشتا لە كوردستان 

خەبەرێك لەم بنەما یاسایی  و دادپەروەرییە نییە!
ئەم بنەمایە دەبێت لە سێ  زەمینەی گرنگدا جێبەجێ  بكرێت، ئەمەش 

بە پاڵپشتی یاساو حكومەت  و ڕای گشتی:
هەمووان  و  بۆ  ئازادییەكانە  ماف  و  زەمینەی  یەكەم،  زەمینەی 
لەو  تایبەتی هەژارترین  و الوازترینەكان(،  )بە  دەبێت هەموو كەسێك 
ماف  و ئازادیانە بە یاسا بەهرەمەندبن مافی ژیان )خواردن، پۆشاك، 
تەندروستی  و شوێنی ژیان(، دەبێت بۆ هەمووان دابین بكرێت، ئەگەر 
مافانە  ئەم  خۆیان  دەرامەتی  و  توانا  بە  توانیان  خۆیان  كەسەكان 
باشتر  لەمە  دیارە چی  نەخوات،  بهێنن  و حكومەت خەمیان  بەدەست 
بەهرەمەندبن،  مافانە  لەم  نەیانتوانی  ئەو كەسانە  ئەگەر  بەاڵم  دەبێت، 

بێگومان دەبێت دەسەاڵت  و یاسا لەو مافانە بێبەشیان نەكات.
بەشی  كارەكەی  داهاتی  دەبێت  هەبوو،  كاری  كەسێك  ئەگەر 
یان  نەبوو  كاری  ئەگەر  بكات،  خۆشگوزەرانییەكانی  پێداویستی  و 
دەستی نەكەوت، دەبێت بیمەی بێكاری )یان خانەنشینی(، ئەو مەبەستانە 
بهێنێتەدی. ئەم پرسە لە فەرهەنگی ئابووری دیموكراسیدا پێیدەوترێت  

دیاریكردنی )النیكەمی ژیان و مووچە(.
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پەروەردە و فێركردن لە هەموو قۆناغەكاندا، بە قۆناغی خوێندنی 
پسپۆڕیشەوە دەبێت بە خۆڕایی  و لەبەردەستی هەمووان بێت، بەاڵم 
ئەگەر خوێندنی كەرتی تایبەت  و بە پارە لە  واڵت دامەزرا، نابێت ئاستی 
پەروەردەیە  ئەو خوێندن  و  خوێندنی رەسمی  و خزمەتگوزارییەكانی 

لەوان كەمتر و نابەهرەمەندتر بێت.
زەمینەی دووەم، پرسی مووچەی مانگانە و سەرمووچە و دەرماڵە 
بۆ ئەو كەسانەی كە كاریان هەیە. سیستمی مووچە دەبێت بە جۆرێك 
رێك بخرێت كە كەمترین مووچە )بۆ سادەترین كار( بە جۆرێك بێت، 
كە بەشی هەموو پێداویستییەكانی ژیان بكات  و بەشێكیش بۆ الیەنی 
لەدوای  بااڵكان  پاشان مووچە  تێدابێت،  ڕەفاهی  و خۆشگوزەرانیشی 
ئەو ستانداردە دیاری بكرێت، بەاڵم لە كوردستان تەنیا مووچە بااڵكان 
بەرگەی  هەرگیز  كەمەكان  مووچە  بدەن  و  ژیان  دەرۆستی  دەتوانن 
كوردستان  دەسەاڵتدارانی  دەوڵەمەندان  و  كە  ناگرن  گرانییە  ئەو 

كردوویانەتە بەری بازاڕی كوردستان.
زەمینەی سێیەم، نرخی كااڵكان لە بازاڕدا دەبێت بە پێی سیستمی 

بازاڕی ئازاد بێت،  واتە دەبێت بە پێی دوو پێوەر دیاری بكرێت:
ئازادبن لەوەی كە چ  پێوەری یەكەم ئەوەیە كە دەبێت هاواڵتییان 
جۆرێك دەكڕن  و ئەوجۆرەیان دەستبكەوێت كە خۆیان دەیانەوێت  و 
دەبێت  حكومەت  مەبەستە  ئەم  بۆ  تێدابێت،  نێودەوڵەتیان  ستانداردی 
سیاسەتی دەسەاڵتی جۆڕایەتی )كوالیتی كۆنترۆڵ( ڕەچاوبكات بەرامبەر 
بە كااڵكان  و ئەو كااڵیانەی كە لەو پێوەرەیان تێدا نەبێت، نابێت بهێنرێنە 

كوردستانەوە یان بەرهەم بهێنرێن لە ناوخۆدا.
ستاندارد  بكرێتە  نرخ  كەمترین  دەبێت  كە  ئەوەیە  دووەم  پێوەری 
هاواڵتییان  هەمیشە  ئەوەی  بۆ  كااڵكان،  بەهای  نێوان  ملمالنێی  و 
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پێداویستی  و  ئەو  تایبەتی  بە  دەستكەوێت،  شتیان  نرخ  كەمترین  بە 
كااڵیانەی كە ژیانی ڕۆژانەی پێوە بەندە.

سەرئەنجام كام پێوەری نێودەوڵەتی  و دادپەروەری لەم زەمینانەدا 
لە  نییە  دادپەروەری  لە  خەبەرێك  بڵێین  ناهەقمانە  جێبەجێكراون، 
كارو  بەرژەوەندی  و  بە  بەرامبەر  هەڵوێست  لە  تەنانەت  كوردستان. 
كاسبی نێوان دەوڵەمەندەكانیش، سیاسەتی فرسەت  و چانسی یەكسان 
نییە، ئەو كەس  لەئارادا  تەندەرەكان   و عەدالەت بۆ  وەرگرتنی كار و 
دەسەاڵتەكان،  بەرپرس  و  لە  نزیكن  یان  شەریك  كە  كۆمپانیانەی   و 
فرسەتی  وەرگرتنی كار و بەرژەوەندیی زیاتریان هەیە. لە كوردستان 
كار  بۆ  وەرگرتنی  نادادپەروەرە،  ترسناك  و  جۆرێك  بە  ڕەوشەكە 
بەرپرسێك  یان  حزبی  تەزكییەی  دەبێت  حكومیش  دامەزراندنی  یان 
كۆمەاڵیەتی  و  دادپەروەری  نەبوونی  بۆیە  هەبێت،  تەكەتولێكت  یان 
خاوەن  بەرپرس  و  و  سەركردە  حزب  و  بەرژەوەندیی  قەڵەوبوونی 
خێڵەكان  و دەوڵەمەندەكان كراوەتە پێوەر و ڕەوشی گشتیی سیاسەتی 

دابەشكردنی سامانی كۆمەاڵیەتی  و گشتی.

)4(نەبوونی بەشداری گشتی لە دیاریكردنی
چارەنووسی دەسەاڵت  و كۆمەڵگە

خۆرئاوا  دیموكراسیی  واڵتانی  ئەزموونی  بیرمەندان  و  زۆربەی 
دیاریكردنی  لە  گشتی  بەشداری  بۆ  پێوەر  كردووەتە  ئەوەیان 
كە  دەسەاڵتانەدا  سیستم  و  لەو  كۆمەڵگە  دەسەاڵت  و  چارەنووسی 
پێیاندەوترێت دیموكراسی، لەو ڕێگایانەوە دەبێت كە باسمانكرد،  واتە 
بەشەكانییەوە،  هەموو  بە  یاسایی  دەستووری  و  دەسەاڵتی  بوونی 
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مەسەلەی  ئازادییەكان  و  ماف  و  بوونی  گشتی  یاسایی  و  پرسی 
دادپەروەری كۆمەاڵیەتی ئەو ڕەوش  و ڕێگایانەن كە بەشداری گشتی 
بەشداری  چونكە  هەمیشە،  بەردەوام  و  پرسێكی  دەكەنە  تاكەكان   و 
گشتی لە سیستمی نوێنەرایەتیدا ئەوە نییە كە هەمووان نوێنەری خۆیان 
كۆمەڵگە،  دەسەاڵت  و  بەڕێوەبردنی  كاروباری  لە  بەشداربن  بن  و 
بەاڵم مەسەلەكە بەوجۆرەیە كە هەمووان لە ڕێگای نوێنەرەكانیانەوە 

بەشدارو بەهرەمەندبن لە ئەرك، ماف، ئازادی  و عەدالەتدا.
كۆمەڵگەیەك یان دەسەاڵتێك كە بێبەش بێت لەم پرسە )نموونەی 
حكومەت  و كۆمەڵگەی كوردستان(، بوونی بەشداری گشتی  و كاریگەری 
تاكەكان لەسەر چارەنووسی حكومەت  و كۆمەڵگە یان زۆر الواز یان 
لەالیەن  پشتیوانی  ڕەوایی  و  بێت  بەوجۆرە  دەسەاڵتێكیش  نییە،  هەر 

خەڵكەوە كەمدەبێتەوە یان نامێنێت.
ڕوانگەی بیرمەندان  و ئەزموونی دیموكراسیی  واڵتانی پێشكەوتوو 
بە هۆی دەسەاڵت  و نوێنەرایەتی دیموكراسی لە ڕێگای یاسای عەقڵی، 
دادپەروەری  ئازادی،  ماف،  دابینكردنی  دەسەاڵتەكان،  جیاكردنەوەی 
كۆمەاڵیەتی، بەشداری گشتی، دابینكردن  و پاراستنی مافی كەمینەكان 
دەبێتە  ئەمەش  بیروباوەڕەكان،  و  هێز  لە  بێالیەن  دەسەاڵتی  دەبێتە 
تاك  بەرژەوەندیی  لە  یەكسان  بەهرەمەندو  رادیكاڵ  و  دیموكراسیی 
 و گشتدا. لەم سەردەمەدا ئەو بناغە شەرعی  و یاسایی  و ڕەوایە كە 
دیموكراسی لە قەیران دەپاڕێزێت یان ڕزگاری دەكات لەو قەیرانانە، 
بەاڵم دیموكراسی لە كوردستان نەك بەهرەمەند نییە لە هیچكام لەو 
كراونەتە  یان  بوونەتە  دەسەاڵت  و حكومەت  بەڵكو خودی  بنەمایانە، 

قەیران بۆ خەڵك.
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سروشت  و پێكهاتەی قەیراناویی حزبی كوردی
سیاسەت  و  خەبات  و  مەیدانی  هاتووەتە  كوردی  حزبی  ئەوەتەی 
بەڕێوەبردنی پرسەكان، خاوەنی سروشت  و پێكهاتەیەكی قەیراناوییە، 
سەرەتای  لە  هەر  كوردستان  پارچەكانی  هەموو  حزبەكانی  تەواوی 
دامەزراندنیانەوە خاوەنی ئەو قەیرانانەن كە باسمانكردن، یان لەڕاستیدا 
بۆخۆیان دروستكەری ئەو قەیرانانەن، هیچ حزبێك نییە لە كوردستانداو 
لە هەموو كات  و سەردەمێكی بوونیاندا، كاركردیان بەشێك نەبێت لە 
قەیرانی سیاسی  و ئابووری  و بەتایبەتی قەیرانی دەسەاڵت  و بڕیاردان 

لەناو خودی حزبەكەی خۆیاندا.
پەنایان  ناوبراودا  قەیرانی  چارەسەری  لەكاتی  حزبەكان  هەموو 
نەبردووەتە بەر پەیڕەو و یاسای عەقڵی، هەرگیز حزبی كوردی كاری 
بە بەرنامە و پەیڕەوی ناوخۆ نەكردووە، ئەگەر بەرنامە و پەیڕەوی 
سەیربكەین،  حزب  گشتیی  عەقڵی  یان  یاسا  و  دەستوور  بە  ناوخۆ 
لەكاتی ئاستەنگ  و قەیرانی ئابووری  و سیاسیدا كار بەو عەقڵە گشتییە 
بااڵدەست  هێزی  بەرژەوەندی  دەسەاڵت  و  بەرامبەردا  لە  نەكراوەو 
كات  و  زۆربەی  كێشەكان  چارەسەری  بۆ  پێوەر  و  ڕوانگە  كراوەتە 
دەسەاڵتی  سكرتێرەكان،  یان  سەرۆك  دەسەاڵتی  سەردەمەكانیش 
ئەو  لەپێناوی  و  لێرەشەوە  بووە،  سەردەست  بەرژەوەندیی  و  بااڵ 
لە  هەتا  هەموو سەرۆك  و سكرتێرەكان  بەرژەوەندیەدا  دەسەاڵت  و 
ژیاندابن هەرخۆیان دەسەاڵتی بااڵو نەگۆڕن، هیچ حزبێكی كوردی نییە 

سكرتێرەكانیان كەمتر لە چارەكە سەدەیەك حوكمیان نەكردبێت.
كوردیدا  حزبی  لە  بااڵیانە  هێزە  ئەو  دەسەاڵتی  دەستێوەردان  و 
كاتەكان  و  زۆربەی  نەبووە،  حزب  گشتیی  بەرژەوەندیی  لە  هەرگیز 
هەموو جارەكان مانەوە و بەرژەوەندی ئەو هێزە بااڵدەستانە كراونەتە 
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پێوەر و دیدگا و بڕیار بۆ چارەسەری قەیرانەكانی ئابووری  و سیاسی 
 و دەسەاڵتی ناو حزب. لەم هەلومەرجەدا بێگومان قەیرانەكان لە قەیرانی 
كاتییەوە دەگۆڕێن بۆ قەیرانی عەقاڵنیەت، تەواوی یاسا و پەیڕەوی گشتی 
 و یاسای عەقڵی )بەرنامە و پەیڕەوی ناوخۆ(ی حزب كاری پێناكرێت، 
تەواوی سیستمی راگەیەنراوی حزب دەكەوێتە ناو قەیران  و كێشەوە، 
ئەم قەیرانە كە ناتوانێت  و نایەوێت بەرژەوەندی بااڵی حزب  و عەقڵی 
گشتیی حزب بە هەند بگرێت، سەرئەنجام ناتوانێت نوێنەرایەتی گشتی لە 
كۆمیتەی ناوەندی  و مەكتەبی سیاسییەكاندا بەرجەستە بكات، بەمجۆرە 
ناسنامە و پابەندی گشتیی هەموو حزب  و ئەندامان دەكەوێتە ژێر پرسیار 

و گومان، ئەمەش بەشێوەی قەیرانی ڕەوایی ناو حزب دەردەكەوێت.
كەمبوونەوە  چارەسەری  كاتەكان  هەموو  یان  جاران  زۆربەی 
بەشێوەی  یان  حزبی،  گشتیی  پشتیوانی  و  وەفاداری  نەمانی  یان 
حزبەكانی  ك(  و  ن.  )ی.  )نموونەی  بووە  تەكەتوالت  درووستكردنی 
بااڵدەست  هێزی  ڕەهای سەرۆك  و  دەسەاڵتی  بەشێوەی  یان  دیكە(، 
بووە )نموونەی )پ. د. ك(  و )پ. ك. ك(. تەنانەت خودی فراكسیۆن 
 و تەكەتولەكانیش لە دەوری بەرنامە یان دیدگایەكی سیاسی  و فیكری 
نەبووە، ئەمانیش هەر لە ڕوانگە و بەرژەوەندی كۆمەڵێك  و لە دەوری 

كەسێكی بەهێز و كۆمەڵێكی دیاریكراودا بووە لەو حزبانەدا.
چارەسەرنەكردنی قەیرانی ڕەوایی  و نەخوێندنەوەی هەموو باڵ  و هێز 
و كەسەكانی ناو حزب هەتا هاتووە پەرەیسەندووە، سەرئەنجام تەواوی 
بوونیاد و ناسنامە و  وتاری ئەو حزبانە كەوتووەتە ڕەوشی قەیران  و 
یان گرنگینەدان بەو بەرنامە و ناسنامانە بووەتە، یان لەڕاستیدا كراوەتە 
ئامانجداری  و  وتاری  ناسنامە  لێرەشەوە  حزبەكان،  بەردەوامی  كاری 
حزب یان الوازبووە یان فەوتاوە، كارنامەی دووروودرێژی حزبەكانی 

كوردستان لەم زەمینەیەدا باشترین بەڵگەن بۆ سەلماندنی ئەو قسانە.
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پابەند و  وەفاداربێت  نییە كە  لە حزبەكانی كوردستان  یەكێك  هیچ 
بەرامبەر بەرنامە و ناسنامەی خۆیان، چەپەكان زیاتر لە ڕاستەكان لە 
لە  زیاتر  عەلمانییەكان  بەرژەوەندین،  سامان  و  كۆكردنەوەی  هەوڵی 
مەزهەبییەوە،  دینی  و  كۆنەپەرستی  داوی  كەوتوونەتە  ئیسالمییەكان 
ئیسالمییەكانیش بوونەتە پاشكۆی دەسەاڵتی كوردی  و سازش لەگەڵ 
و  پێكهاتە  خودی  لەسەر  سازشە  ئەو  ئەگەر  تەنانەت  دەسەاڵتە،  ئەو 
ناسنامەی ئایینیشیان بێت. كارەساتەكە لەوەدا نییە كە تەنیا سەركردایەتی 
 و مەكتەبی سیاسیی ئەو حزبانە بەوجۆرەبن، بەڵكو لەوەدایە كە تەواوی 
داوی  گیرۆدەی  ڕۆژانەش  ڕەوشی  سیاسەت  و  كاركرد،  ئەندامان، 
قەیرانەكانی ئابووری  و سیاسی، عەقڵی، ڕەوایی  و ناسنامەو متمانەن هیچ 
كەس  و ئەندامێكی حزبی كوردی نییە كە پابەندبێت بە  وتار و ناسنامەی 
حزبەوە و كار بە پەیڕەوی ناوخۆی ئەو حزبە بكەن. دیدگا و ڕوانگەی 
هێز، تەكەتوالت، بەرژەوەندی  و پەیداكردنی دەسەاڵت  و هەژموون، ئەو 
دەكەن  و  پەیڕەوی  ئەندامانی حزبی  تەواوی كەس  و  كە  میكانیزمەیە 

پێوەی دەناڵێنن.
كە  كوردستاندا  هەرێمی  لە  كوردی  حزبی  پێكهاتەی  سروشت  و 
حكومەتەكەیەتی،  هەرێم  و  بەڕێوەبەری  دەسەاڵت  و  مەیداندار  و 
گوێزراوەتەوە بۆ ناو حكومەت، حكومەتیش بەوشێوەیە بەڕێوەدەچێت 
سەرۆك  و  حزبدا  لەناو  كراوە.  قەیران  تووشی  بەوشێوەیە  یان 
سكرتێرەكان دەسەاڵت  و بەرژەوەندی بێ  ئەمالوالیان هەیەو حكومەت 
كراوەتە پاشكۆی ئەو دەسەاڵت  و بەرژەوەندییە، یان لە باشترین حاڵەتدا 
)بۆ حزب( كراوەتە سەرچاوەی پاوانكردنی ئەو هێز و بەرژەوەندییە. 

قەیرانی  )سیاسی(،  ئابووری  و  قەیرانەكانی  كوردستان  لە  ئێستا 
عەقاڵنیەت، قەیرانی ڕەوایی  و سەرئەنجام قەیرانی ناسنامە، لە هەردوو 
كایەی حزب  و حكومەتدا درێژەی هەیە و ماوەی زیاتر لە شانزە ساڵە 
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)لە ساڵی 1994و شەڕی ناوخۆ هەتا ئێستا(، حزب  و حكومەتی كوردی 
تەواوی كۆمەڵگەی كوردستانیان خستووەتە ناو قەیرانەوە، هەموو ئەو 
بۆكردن،  ئاماژەم  پێشوودا  الپەڕەكانی  لە  كە  قەیرانانەی  ئاستەنگ  و 

بوونەتە و كراونەتە هەلومەرجی ڕۆژانە و بەردەوام لە كوردستان.
بە بڕوای بیرمەندان خراپترین كاریگەری قەیران، جگە لەو قەیران  و 
كاریگەرە ترسناك  و خراپانەی كە لە الپەڕەكانی پێشوودا ناومهێناون، 
ناسنامەی  و  ڕووخسار  سیاسی،  نوێنەرایەتی  سیاسەت  و  كە  ئەوەیە 
نێگەتیڤ  و بێزراوی دەبێت لەالی خەڵك، چونكە سیاسەت ئەو هێزەیە 
یان ئەو دەسەاڵتەیە لە سەردەمی قەیراندا، كە رێگر و لەمپەڕە لە بەرامبەر 
تەواوی ماف، ئازادی، بەشداریی  و نوێنەرایەتی خەڵكدا، لە مەش خراپتر 
كارێكی  سیاسی،  نوێنەرایەتی  دەسەاڵت  و  یان  سیاسەت  كە  ئەوەیە 
 وادەكات كە تەواوی خەڵك لە بیروڕاو دیدگای سیاسی دووربكەونەوەو 
دیسانەوە بچنەوە ناو كایەو سنوورەكانی ژیانی تایبەتی خۆیان،  واتە 
پەیڕەوكردنی كاردانەوەیەكی سلبی لە بەرامبەر زیادەڕۆیی  و درۆزنی  و 
بێوەفایی سیاسەت  و سیاسییەكان. ڕووخسار و ئاماژەكانی ئەم ڕەوشە 
ئەوەیە كە گیان  و ناسنامەی هاونیشتمانی  و هاواڵتی الوازدەبێت  و الی 
هەندێك كەس یەكسان دەبێت بە سفر. بەشداری سیاسی  و هەوڵدان 
فیكری  و  ناسنامەی  دەچێت  و  بێئومێدی  بەرەو  ڕیفۆرم  بۆ گۆڕین  و 
خۆپەرستی  و  گیانی  هەوڵ  و  دەڕوات،  هەڵدێر  بەرەو  ئازادیخوازی 
ئازادیخواز،  كەسانی  سنوورەكانی  پەرەدەسێنێت،  بەرژەوەندیخوازی 
دادپەروەر، ڕادیكااڵ لەگەڵ سنوورەكانی كەس، الیەنە پاوانخواز، گەندەڵ 
 و كۆنەپەرستەكان لەالی خەڵك جیاوازیی نامێنێت، سەرئەنجام جۆرێك 

لە تەسلیمبوون  و پاكانەو بێهودەیی دەبێتە ڕەوشی گشتی.
حوزەیرانی 2009
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قەیرانی دیموكراسی كوردی و سەر هەڵدانی فاشیزم
سەردەمێك لە نیگەرانی، ڕەوشێك لە ئاشوب

پێشەكی:
بیرمەند و فەیلەسوفی گەورەی ئەڵمان و جیهان، ))كارل ماركس(( 
لە  باس  بەم شێوەیە  پۆناپارت((،  لویس  برۆمێر،  ))هەژدەی  كتێبی  لە 
خۆیان  ))مرۆڤەكان  مرۆڤەوە:  لەالیەن  دەكات  مێژوو  درووستكردنی 
خۆیان  دڵخوازی  بە  نەك  بەاڵم  دەكەن،  درووست  خۆیان  مێژووی 
بەڵكو  بژاردووە،  هەڵیان  كە خۆیان  لەو سەردەم و ڕەوشانەدا  نە  و 
جێماوەو  بۆیان  میرات  بە  ڕابردوو  لە  كە  سەردەمانە  و  ڕەوش  لەو 
هەمیشە لەگەڵیان ڕووبەڕوون. درووشم و نەریتەكانی تەواوی نەوە 
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ئالێرەدا بە  مردووەكان وەكو كێوەكان فشار دەخەنە سەر مێشكیان. 
و  خۆیان  نوێسازی  خەریكی  گوایە  كەس  هەندێک   كە  كاتێك  ڕاستی 
ژینگەی دەوروبەریان دەبن یان دەیانەوێت شتێكی ناوازە دابهێنن و بە 
تایبەتی لەسەردەمی قەیرانی شۆڕشگێڕانەدا داوای یارمەتی لەڕۆحی 
سەردەمەكانی ڕابردوو دەكەن و ناوەكانیان و درووشمەكانی جەنگ و 
پۆشاكە كۆنەكان لەوان وەردەگرن و بۆ ئەوەی بەو بەرگ و ئاڕایشتە 
پیرۆزانەی دێرین بێنە ناو مەیدانی ئێستا و لە مێژووی جیهانی نوێدا 

یاری بكەن(()1(
لە دوای ساڵی 1991، كە بێگومان ساڵی وەرچەرخانە لە مێژوی 
باشوری كوردستان بەرەو هێنانەدی دەسەاڵتی كوردی و سەرەتای 
ئەزموونی دیموكراسی، بەاڵم تەواوی هێزەكان و پارتەكان و تەنانەت 
ڕابردوو  مێژووی  و  باس  و  مانا  و  ڕابردوون  گیرۆدەی  خەڵكیش 
هەمیشە فشاری لەسەر دڵ و سەرەكان داناوە و هەمووان بە چەك و 
بەرگی ڕابردووی مردوو هاتونەتە ئێستا و دەیانەوێت بەو هۆكارانەوە 
مێژووی ئایندە درووست بكەن. ئەگەر چی خودی خەڵكی كوردستان و 
بە تایبەتی دەسەاڵتدارانی سیاسی، حكومەتی، خێڵەكی و خوێندەواری 
خۆیان مێژووی خۆیان لەم 20 ساڵەدا درووستكردووە، بەاڵم هەمیشە 
ڕابردوویان دووبارە كردوەتەوە. جەنگی ڕابردووی سااڵنی 1964 و 
دواتر كرایە جەنگی ناوخۆی 1994 و داگیركەرانی ئیسالمی ئەمجارە 
بە بەرگ و مێزەری كوردییەوە هاتنە شەڕمان و دووبارە و چەند بارە 
شەقامی  لەسەر  ئاشكرا  بە  و  ڕاودەنران  كۆمۆنیستەكان  و  چەپەكان 
بەردەمی ماڵی بەرپرس دەكوژران. ناكۆكی نێوان پارتەكان و باڵەكانی 
ناو حزبەكان بەرە و جیابونەوەی زیاتر و بەهێزتر هەنگاویان دەناو 
سەرەنجام تەواوی شەڕ، جەنگەكانی دەسەاڵت، تیرۆر، نەبوونی ماف 
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و ئازادی لە نەوە كۆنەكانەوە وەكو دیاری دیموكراسی كوردی كرانە 
نیگەرانی، یان لە ڕاستیدا دێوەزمەی ئەم سەردەمە.

 1991 بەهاری  ڕاپەڕینی  لەدوای  كوردی  دیموكراسی  ئەزموونی 
مێژووە  لەو  دەستپێدەكات.   1992 مایسی  مانگی  هەڵبژاردنی  و 
دەبات و  بەسەر  نیگەرانیدا  لە  لە كوردستان  ئێستا دیموكراسی  هەتا 
بەشێك  دەبێتە  دیموكراسیش  لە  الدان  و  و شەڕ  ئاشوب  هەندێكجار 
لەو سەردەم و مێژووە. مەبەست لە نیگەرانی، نیگەرانی و بێ  باوەڕییە 
ئەم  چۆن  كە  ئەوەی  یان  كوردستان،  لە  دیموكراسی  بە  بەرامبەر 
ماف،  خاوەن  ڕاستەقینە،  دیموكراسی  بكەینە  دیفاكتۆیە  دیموكراسییە 
ئازادی، دادپەروەری، سیستمی یاسایی و دەستوری. یان نیگەرانییە لە 
جۆری نیشتیمانی و نەتەوەیی كە چۆن و كەی ناوچە دابڕاوەكان بە 

ئەزموونی الوی هەرێم شاد بكەینەوە.
ئەم  كە  هەلومەرجانەیە  ئەو  ئاشوبیش  ڕەوشەكانی  لە  مەبەستم 
جیهادی  و  ئیسالمی سیاسی  لە  هەندێك  بە شەڕی  توشبوو  هەرێمە 
2003، یان جەنگی ناوخۆ و   ،1997  ،1993 و تەكفیری لە سااڵنی 
پاشان دواین  1997 و   – 1994 یەكێتی  پارتی و  نێوان  خۆكووژی 
سەردەمی ئاشوب و ڕووداوەكانی 17 ی شوبات و دوو مانگی دواتر 
بوو كە تیایدا خۆپیشاندان بەرەو تراژیدیا براو شێوەیەك لە شێوەكانی 
ڕەوشی  كرانە  بوون،  یاخی  و  شۆڕش  بۆ  ))مەهزەلە((  گاڵتەجاڕی 

سیاسی سەرەكی لە سلێمانی و ناوچەكانی سەر بەو پاڕێزگایە.
لەم باسانەدا زیاتر باس و لێكۆڵینەوە دەكەم لە سەردەمی ئاشووبی 
دوای 17ی شوبات. مەبەستم لە وشەی ئاشوبیش لەم مانا و زاراوانەدا 
فارسی  و  كوردی  زمانی  هەردوو  لە  ئاشووب  وشەی  دەبێت،  پەیدا 
بەم مانایانە بەكاردێ: ))ئاژاوە، پشێوی، شڵۆقی، ئاڵۆزی، كێشەو هەرا، 

گۆبەند، سەردەمی بێ  یاسایی و كەس بە كەس، هەڵشێوان(()2(.
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17 ی  لە ڕووداوەكانی  لێكۆڵینەوە  و  باس  بۆ  ئەم وشەیە  منیش 
شوبات و دوو مانگ دواتر، بە كاردەهێنم و هەر كاتێك وشەی ئاشوبم 
لە خۆدەگرێت  و  مانایانە  و  مەبەست  ئەو  هەموو  بێگومان  بەكارهێنا 
ئەو  هەموو  دواتر  و  شوبات  17ی  كە  لەوەدایە  دڵنیاییش  و  ڕاستی 

دیاردە و مانایانەمان لەو ڕووداوانەدا بینی.

یەكەم / نیگەرانی و قەیرانی دیموكراسی كوردی
أ- دیموكراسیی دیفاكتۆ:

لە مێژووی كوردا هەمو شۆڕش و ڕاپەڕین و دەسەاڵتەكان دیاردەی 
دەوڵەتانی  جەنگی  لەدوای  شۆڕشەكان  لە  هەندێك  بوون.  دیفاكتۆ 
هەموو  سەریانهەڵدا.  دیكەدا  دەوڵەتانی  لەگەڵ  كوردستان  داگیركاری 
ڕابەرە سیاسییەكانی كوردستان ڕابەرانی نەریتی و كاریزمایی بوون، 
سێ   ئێستا  تا  سەركردە.  كرانە  هاوكار  وەكو  ئەوانەوە  لەالیەن  یان 
جار كورد دەسەاڵتی سیاسی هەبووە كە دوانیان كورت خایەن بوون 
باشووردایە.  كوردستانی  هەرێمی  لە  ئێستا  كە  ئەوەیە  سێیەمیش  و 
بوو،  پاشایانە  دەسەاڵتێكی  جنوبی  كوردستانی  حكومەتی  دەسەاڵتی 
سیاسی  دیفاكتۆی  و  نەریت  وەكو  حەفید  مەحمودی  مەلیك  چونكە 
بووە مەلیكی كوردستان لە ئەنجامی دوو دیفاكتۆوە و یەكەمیان وەكو 
جێنیشینی شێخانی تەریقەتی قادری و دوەمیان وەكو چاولێكردن لە 

دەسەاڵتی پاشایەتی )ئێران، حیجاز، ئۆردن، عێراق(.
بوو،  دیفاكتۆ  هەر حكومەتی  مەهابادیش  لە  كوردستان  حكومەتی 
دەسەاڵتداری  و  نەریتی  كەسێكی  درایە دەست  دەسەاڵتەكەی  چونكە 
دیفاكتۆ  بەوجۆرەش  هەروەها  بوو.  موحەمەد(  قازی  )كە  ڕابردوو 
سیاسەتی پەیڕەوی شورەوی هەبوو، چونكە شورەوی بوو كە بەشێكی 
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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 دیفاكتۆ بوو 
لە ئەنجامی كشانەوەی هێزەكانی شورەوی و بووە قوربانی ڕێكکەوتنی 

نێوان شورەوی و حكومەتی شاهانەی ئێران.
هێرشی هاوپەیمانان بۆ عێراق لەساڵی 1991 و وەدەرنانی هێزەكانی 
بەعس و سەدام لە كوەیت و هەلومەرجی دیفاكتۆی بۆ الوازبوونی ئەو 
ڕژێمە سازكرد. ئەگەرچی ڕاپەڕینی كوردان لە بەهاری 1991 داستان 
و سەروەری شۆڕشگێڕانەی بێ  هاوتابوو لە مێژووی كورددا، بەاڵم 
خودی هەلومەرجەكە و شكست و الوازی بەعس و سەدام زەمینەی 

ئەو وەرچەرخانە مەزنەی بۆ كورد درووستكرد.
هاتە  گشتی  هەڵبژاردنی  بە  لەسەرەتاوە  هەر  هەرێم  حكومەتی 
سەر دەسەاڵت و پەیڕەوی دیموكراتی و پەرلەمانیشی هەڵبژارد. ئەم 
چونكە  بوو،  دیفاكتۆ  بوونیدا  دیموكراسی  لە  بێگومان  دەسەاڵتەش 
بە  ڕۆژئاوا  دیموكراتی  و واڵتانی  هاوپەیمانان  هێزی  لە  بوو  بەشێك 

ڕابەڕایەتی ئەمریكا.
حكومەتی  بوونی  درووست  و   1991 ڕاپەڕینی  دیفاكتۆبوونی 
وەكو  دەبێت  و  نین  ڕەخنە  جێگەی  بێگومان   1992 لە  هەرێم 
لەم  لێبكرێت  چاوی  وەرچەرخان  بۆ  جیهانی  و  مێژوویی  هەلێكی 
ناوچەیەدا. هەروەك چۆن پەنابردن بۆ كەناری هەڵبژاردن لە زەریای 
نادیموكراتیكی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، لەالیەن سەركردایەتی سیاسی 
ڕزگار  بەاڵم  بوو،  شایستە  مێژوویی  هەڵبژاردنێكی  كارو  كوردەوە 
دیفاكتۆ  ڕەوشی  لە  كوردی  الویی  دیموكراسی  ئەزموونی  نەكردنی 
قەیران  بەرپابوونی  ئەگەری  و  ڕەخنەیە  و  نیگەرانی  مایەی  بوون، 
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هەمیشە لە كەمینەدایە بۆ ئەم دیموكراسییە الوە. بەكارهێنانی زاراوەی 
))دیموكراسی الو(( مەبەست لەوەیە كە تەمەنی دیموكراسی كوردی 
هەروەك چۆن 20 ساڵە درووست بووە، بەو مانایەش دێت كە عەقڵ 
و بیركردنەوەشی وەكو الوێكی 20 ساڵەیە، )بە تایبەتی لە فەرهەنگ 
و لۆجیكی ڕۆژهەاڵتیدا(. هەموو شتێك بە ئەزمون فێردەبێت یان وەكو 
نەریت و كاریگەری ڕابردوو بە میرات بۆی بەجێدەمێنێت . هەر بەو 
شێوەیە تەواوی بیركردنەوەی حوكمڕانی ))نەك سیستمی حوكمڕانی(( 
و  ئەزموونەكان  تاقیكردنەوەی  بە  كوردستان  لە  سیاسی  ژیانی  و 

كاریگەری بە جێماوی نەریت و ڕابردوو بەڕێوە دەچێت.
دیدگا و مەبەستی گرنگ و ڕەخنەگرانە لەم شێوە دەسەاڵتدارییە 
سیاسیانە  بیركردنەوە  یان  دەسەاڵتانە  ئەم  كە  لەوەدایە  دیفاكتۆیانە 
)لە دەرەوە و ناوەوەی حكومەت( لەسەر ئەم پایانە بیردەكەنەوە و 
بڕیار دەدەن، كاریگەری بەجێماوی نەریت و ڕابڕدوو، هێزی واقعی 
و دیفاكتۆ، بەرژەوەندی، هەژموونی ئابوری، سیاسی، كۆمەاڵیەتی و 
لەبەرانبەر  قازانجی هێزەكان و سەرئەنجام فریوودان.  لە  فەرهەنگی 
ئەم ڕەوشانەدا دەبێت چاومان بشۆین و جۆرێكی دیكە بیربكەینەوە 
حوكمڕانی  سیستمی  دامەزراندنی  بناغەی  لەسەر  بدەین  بڕیار  و 
)دەستوری و یاسایی و عەقڵی(، سیستمی ماف، ئازادی، دادپەروەری، 
گرتنەبەری ڕەوش، ژیانی زانستی و تیۆریكی پێشوەخت، نەك كەوتنە 
نێوان  بنەڕەتی  و  سەرەكی  جیاوازی  ئەزموونەوە.  چاڵەكانی  ناو 
دیموكراسی دیفاكتۆ و دیموكراسی عەقڵی و سیستماتیك لە مەودوا 
یەكێك دەبێت لە پرسە هەرە گرنگەكانی ئەزموونی ژیانی سیاسی و 

دیموكراسی لە كوردستان، یان هیوادارم وابێت.
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ب- كۆماری ڤایمار )1918 – 1933(ی ئاڵمان و بەراوردی لەگەڵ 
هەرێمی كوردستان:

لە ئەنجامی داڕمانی سیاسی و سەربازی ئیمپراتۆریای ئەڵمان لە 
ساڵی 1918، دەسەاڵتێكی كۆماری و دیموكراتیكی دیفاكتۆ لە ئەڵمانیا 
الو  كۆمارێكی  ڕووخاو  ئیمپراتۆریای  كەالوەكانی  لەسەر  و  پێكهات 
درووست بوو كە بۆ سەردەمێك پایتەختەكەی لە شاری ڤایمار بوو، 

هەر بۆیەش لە مێژوودا بەو ناوە ناسراوە.
))لەبەر ئەوەی كە دیموكراسی ڤایمار بەشێك نەبوو لە خەبات و 
ئەنجامی خەڵك و هێزەكانی دیموكراسی یان لەپێناوی ماف و ئازادی، 
بەڵكو ئەم كۆمارە لە زەمینەی نەبوونی ئەڵتەرناتیڤەكانی دیكەدا هاتە 
ڕابەڕایەتی  خاوەن  دامەزراو  نوێ   كۆماری  بۆیە  هەر  ئەڵمانیاوە. 
ئەم  بێت،  گشتی  ڕێزی  و  پێشوازی  شایەنی  كە  نەبوو،  دیموكراتیك 
نەك  هەبوو  دیفاكتۆیی  و  ڕووخساری  تایبەتمەندی  زیاتر  دەسەاڵتە 

كاریگەری و كارایی پێویستی دیموكراتی(( )3(.
لە مانگی شوباتی 1919 )ئەنجومەنی دامەزرێنەرانی گشتی لە شاری 
ڤایمار لە باشوری ڕۆژهەاڵتی ئەڵمان پێكهات. لە 31ی تەموزی هەمان 
ساڵدا یاسای بنەڕەتی )دەستوور( نوێ  ڕاگەیەنرا كە تیایدا بەرنامەی 
سەرۆكایەتی كۆمار بۆ حەوت ساڵ، سیستمی پەرلەمانی خاوەن دوو 
ئەنجومەن كە یەكێكیان بۆ نوێنەرایەتی ناوچە و هەرێمەكان و دووەمیان 
تا  )پەرلەمان(  نیشتیمانی  ئەنجومەنی  بوو.  فیدراڵ  گشتی  ئەنجومەنی 
یەكەمین  بەرلین،  پاشان چووە  بوو  ڤایمار جێگیر  لە   1920 بەهاری 
لە  مردنی  تا   1919 شوباتی  لە  ئێبەرت(  )فریدریك  كۆمار  سەرۆك 
میانڕەو  سۆسیالیستێكی  ئێبەرت  بوو.  پۆستەدا  لەو   1925 شوباتی 
بوو كە لە بیری ڕێكخستنی كۆماری دابوو بە پێوەرە دیموكراتیەكانی 
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فۆن  مارشال  )فیلد  ئەو  دوایی  كۆماری  سەرۆك  بنەڕەتی.  یاسای 
الیەنگری  ناخدا  لە  و  توندڕەو  ناسیۆنالیستێكی  كە  بوو  هیندنبۆرگ( 

دەسەاڵتی شاهانە بوو.
كۆماری ڤایمار هەر لەسەرەتاوە لەگەڵ قەیران و كێشە سەختەكانی 
ئابووری ڕووبەڕوو بوو. هەروەك هەرێمی كوردستان لە ساڵی 1992 
هەتا 2003. ئەم قەیران و كێشە ئابووریانەش لە ئەنجامی ئابڵوقەی 
ئابووری هاوپەیمانان بوو لە سااڵنی جەنگ و دوای جەنگ، هەروەها 
واڵت  ئاوەدانكردنەوەی  بۆ  دارایی  توانای  نەبوونی  لە  بوون  بەشێك 
لەدوای جەنگ )هەمان ڕەوشی هەرێم(، سەرئەنجام قەیرانی ئابووریی 
ڤایمار.  ئابوری  كاریگەری وەشاندە  1929، گورزی  لە ساڵی  جیهان 
ئەنجامەكانی ئەم قەیران و شكستانە بااڵكردنی گرانی و باڵوبوونەوەی 
كە  ملیۆن(   5 گەیشتە  بێكاران  ژمارەی   1931 ساڵی  )لە  بێكاری 
لە  ڕەوشەدا  و  سەردەم  لەم  هەژاند،  كۆمەڵگەی  تەواوی  ژێرخانی 
نازی  نەكراو حزبی  چاوەڕوان  بە شێوەی   1930 هەڵبژاردنی ساڵی 
)ناسیۆنال سۆسیالیست(، بە ڕابەریی هێتلەر 109 كورسی بەدەستهێنا. 
ئەم ڕەوەندە سیاسییە تا 2 ساڵی دیكە بەردەوام بوو، بەاڵم لەساڵی 
بە  كورسیان   230 و  حزب  گەورەترین  بوونە  نازییەكان،   1932
دەستهێنا و 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 حزبی تاكانە و سەركردە 
و ڕەها. بێگومان خوێنەران مێژوی هێتلەر و نازیزم، جەنگی جیهانی 
دووەم، دوژمنایەتی كردن، لەناوبردنی یەهودەكانیان لە هۆلۆكۆست بە 

دەستی نازیەكان بیستوە یان خوێندویانە.
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ئەوەی كە ئێستا بۆ ئێمە گرنگە و شایەنی باس و تێڕامانە، ئەزموونی 
لەالیەن  ئەگەرچی  ڤایمارە.  كۆماری  شكستی  و  دیفاكتۆ  دیموكراسی 
هێزێكی فاشیستی و دژە دیموكراسی لەناوبرا، بەاڵم خودی زەمینەكانی 
سەرهەڵدانی ئەو ڕەوتە دڕندەیە لەناو كۆمەڵگەی ئەڵمان و حوكمڕانی 

ڤایمار دابوو، كە بێگومان جێگای سەنج و لێكۆڵینەوە دەبێت  !
بەراوردی نێوان كۆماری ڤایمار و هەرێمی كوردستان دەتوانێت 
دوو پرسی گرنگ بخاتەڕوو كە كاریگەرییان هەبووە و دەبێت  لەسەر 
هەلومەرجی  یەكەم،  كوردستان:  لە  دیموكراسی  ئەزموونی  ئایندەی 
بااڵدەستی  و  هەرێم  و  ڤایمار  لە  هەریەك  لە  دیموكراسی  دیفاكتۆی 
هێزە كۆنە نەریتیەكان لە هەردوو بواری حوكمڕانی و ژیانی سیاسی 
گشتیدا. دووەم، ئەوەمان بۆ دەردەكەوێتت كە ئەزمونی ))دیموكراسی 
و  دەچێت  ئاڕاستە  و  ئاكام  كام  بەرەو  دیموكرات((  هێزەكانی  بەبێ  
بە  زەفەریان  چۆن  ئۆپۆزسیۆنەوە  بەناوی  پەرستەكان  كۆنە  هێزە 
ڤایمار برد و چۆن كەمینیان بۆ دیموكراسی لە هەرێمی كوردستاندا 
داناوە. باشترین كار ئەوەیە كە بە خاڵ تایبەتمەندییەكانی دیموكراسی 
دیفاكتۆی ڤایمار باس بكەم  و بەراوردیان بكەم لەگەڵ ئەزموونی 20 

ساڵەی دیموكراسی كوردی دا.
1-  كۆماری ڤایمار هەر لەسەرەتاوە ڕووبەڕووبوو لەگەڵ كۆمەڵێك 
كێشەی سیاسی، ئابووری، كۆمەاڵیەتی كە لە سیستم و ژیانی ڕابردو و 
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 
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هێزەكانی  كۆمەاڵیەتی،  بنەمای  پشتیوانی،  لە  بوو  بێبەش  ڕژێمە  ئەم 
بەشەكانی  و  توێژ  پاڵپشتی  نەیدەتوانی  تەنانەت  ئازادیخواز،  لیبراڵ، 
نەخوازراوەیە  ئەو  هەمان  ئەمەش  بكات.  فەراهەم  واڵتیش  نوخبەی 
كە ئەزموونی دیموكراسی لە كوردستاندا تیایدا بەسەر دەبات، لەبەر 
ئەوەی لەالیەك خودی ئەو هێزە ئازادیخواز و دیموكراتانە هێشتا وەكو 
هێزی كۆمەاڵیەتی پەیدا نەبوون. لەالیەكی دیكەش لەبەر ئەوەی خودی 
شاندی دەسەاڵتدار )یەكێتی و پارتی(، تا ئێستاش خەریكی الوانەوەی 
توێژ و چینە داراكانن و هێشتا هێزە نەریتی و كۆنەكان دەسەاڵتەكان 

بەڕێوە دەبەن.
بوون  كەمیندا  لە  هەمیشە  كە  ڤایمار  كۆماری  نەیاری  هێزی    -3
بۆ لەناوبردن یان كێشە نانەوە و تا ڕادەی ئەوەی كە یاسای بنەڕەتی 
)دەستور( پەسەند نەكەن، بریتی بوون لە ناسیۆنالیستەكان، نازییەكان 
لەسەرەتاوە  هەر  هەرێمیش  نەیاری  هێزەكانی  كۆمۆنیستەكان.  و 
ساڵی  لە  پاشان  و  بوون  تەكفیرییەكان  و  جیهادی  ئیسالمی سیاسی 
2009 بەدواوە ئۆپۆزسیۆنی )گۆڕان(یشیان بۆ زیادبوو، كە لە ساڵی 
2010 بە دواوە ماهیەتی توندڕەو و هەژموون خوازی خۆی ئاشكرا 

كرد.
4-  دیموكراسی دیفاكتۆی ڤایمار لە زەمینەی ئابووریشدا هەروەكو 
بەڕێوەدەچوو،  داراكانەوە  لەالیەن هێزە دەوڵەمەند و  ژیانی سیاسی، 
یان ئەوان لێی بەهرەمەند بوون. مێژووی ئابووریی ڤایمار لەسەرەتای 
دەسەاڵتی  و  بەرژەوەندی  مێژووی  تاڕووخاندنی،  دامەزراندنیەوە 
دەسەاڵتی سیاسییەوە  لەالیەن  كە  بوون،  داراكان  و  دەوڵەمەند  چینە 
یان تەواوی  یان دەوڵەمەندتر دەكران، یان سەرمایەكانیان دەپاڕێزرا 
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سیستمی حكومڕانی سیاسی لە خزمەتی بەرژەوەندی دارایی ئەواندا 
بوو. مێژووی ئابووری هەرێمیش لە ساڵی 1991 تا ئێستا ئەم سێ  
دەسەلمێنێت ،  كوردستان  سەرمایەدارانی  و  دەوڵەمەندان  بۆ  ڕەوشە 
سیاسی  دەسەاڵتدارانی  هاوبەرژەوەندی  لەگەڵ  بێگومان  ئەمانەش 

)بەهەموو ڕەنگ و ناوەكانەوە( و دەسەاڵتدارانی ئابووری.
یاسا  و  دەستور  كە  ئەوەی  ڤایماردا، سەرەڕای  كۆماری  لە    -5
هەبوون و خودی ئەم كۆمارەش بە دەستووری ڤایمار دامەزرا، بەاڵم 
لە دەستی سێ  هێزدابوو، هەر  ئەم كۆمارە  هەموو ژیان و مێژووی 
ئەوانیش بڕیاری چارەنوسیان دەدا. ئەو هێزانە بریتی بوون لە )نەریتی 
ئابووری،  سیاسی،  بااڵكانی  هێزە  بەرژەوەندی  ئاڵمانی،  میلیتاریستی 
كۆمەاڵیەتی و سەرئەنجام ئەو هێزە سیاسیانەی كە هەبوون یان دواتر 
شێوەیە  بەو  ڕاپەڕینەوە  لەسەرەتای  هەر  هەرێمیش  لە  پەیدابوون(. 
هەموو  پێشمەرگایەتی  و  سەربازی  هێزی  ئێستا  تا  ئێستا.  هەتا  بوو 
لە دەستدایە، دەسەاڵتی هێزی سیاسی و  ئەزمونەكەیان  و  دەسەاڵت 
مێژووش  لە  بەجێماو  خێڵەكانی  تەنانەت  و  بااڵدەستەكان  ئابوریییە 

هێشتا دەسەاڵتدارن.
لە ڤایمار و لە كوردستان دەسەاڵت و ژیانی سیاسی لەسەر چوار پایە 
بەڕێوە دەچن: هێز، بەرژەوەندی، نەریت، فریوو، بۆیە بۆ هەردووكیان 
دیموكراسی بەهێزەكانن نەك دیموكراسی گشتی و یاسایی و بەهرەمەند 
بۆ هەموان. دیموكراسی بەهێز و دەسەاڵتدارانی ڤایمار هێزی بەهێزترو 
پەالماردەرتری بەرهەم هێنا كە فاشیزمی نازیەكان بوو. دیموكراسی 

كوردی كام نەیاری بەهێزتر و دڕندەتر بەرهەم دێنێت .
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پ- زەمینەكانی داڕمانی دیموكراسی دیفاكتۆ:
لە زانستی كۆمەاڵیەتی و مرۆڤایەتی  تیۆری ڕەخنەیی  بیرمەندانی 
)ماكس  ناسراوون  فرانكفۆرت(  )قوتابخانەی  بە  مێژوودا  لە  كە 
هۆركهایمەر، تیۆدۆرۆ ئادۆرنۆ، هێربێرت ماركیوزە، واڵتەر بنیامین و 
ئەریك فرۆم( و بەشێكی دیكە لە بیرمەندانی تر لەو بڕوایەدابوون كە 
واقیع  لەو  ڤایمار  كۆماری  كۆتایی  داڕمانی  و  ناسازگاری  ))الوازی، 
كۆمارەی  ئەم  كە  ئاڵمانیا  ی   1918 شۆڕشی  كە  ڕاستیەوەبوو  و 
هێنایەدی بە پێچەوانەی شۆڕشی ئینگلیز )1680 – 1689(، شۆڕشی 
 )1783  – 1776( ئەمریكا  یا شۆڕشی   )1795  – 1789( فەرەنسا 
فراوان  ئەوان  ڕادەیەی  بەو   )1921  –  1917( ڕوسیا  شۆڕشی  و 
نەبوو، بەڵكو لە ئەنجامی شكستی ئەڵمانیا بوو لە جەنگی جیهانی یەكەم 
لەو  یەك  هەر  لە واڵت.  ئیمپراتۆری  دەسەاڵتی  و الوازبوونی خودی 
دەوڵەتی  و  حكومەت  خۆیان  جێگای  لە  هات  ناویان  كە  شۆڕشانەی 
1918ی  شۆڕشی  بەدیهێنا.  پایەداریان  و  سیاسی  ڕژێمی  و  بەهێز 
بەهێزتر  كۆنەپاڕێزی  تووڕەیی دووژمنانی  و  ئەگەر چی ڕق  ئەڵمانیا 
كرد، بەاڵم سەركەوتوو نەبوو لە هێنانەدی دۆستانی بەهێز. ئەو ڕژێمە 
سیاسییەی كە لە ئەنجامدا هات پایەدار و بەهێز نەبوو لە پیادەكردنی 

دیموكراسیدا(( )4(
دیموكراسییە  تەواوی  و  كوردستان  هەرێمی  و  ڤایمار  ئەزمونی 
دیفاكتۆ و نوێكان لە نموونەی 25 ی ینایری میسر، زەمینەكانی الوازی 
بۆ  بێت  نرخ  بە  تیۆری  و  گرنگ  پرسی  دەتوانێت  ئەوان  شكستی  و 
داوەریكردن لەسەر هەموو ئەو دیموكراسییە نوێ  پەیدابووانەی كە بە 
دیفاكتۆ دەمێننەوە یان دەیانەوێت وەها بمێننەوە كە بێگومان ئەمەش 

دەبێتە زەمینەی لەناوچونیان، ئەو زەمینانەش ئەمانەن:
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ئاستەنگی  یەكەمین  پێكهاتەیی:  و  بوونیادی  الوازیی    -1
ئەوە  قاقای  بینە  دەستی خستبووە  كە  )ڤایمار(  دیفاكتۆ  دیموكراسی 
لە  هاوپەیمانەكانی الوازبون  الیەنە  و  پارت  و  ئەزمونە  ئەم  كە  بوو 
بە  دەسەاڵت  هەرەزۆری  بەشی  دیموكراتیكدا.  پێكهاتەی  و  بوونیاد 
لە  یان  بوو،  دیموكراسییەوە  نهێنی  و  شاراوە  دووژمنانی  دەست 
بوو  بەدەستەوە  سازیشیان  چارەنووس  دەسەاڵتی  جێگادا  هەندێک 
ئەزموونەكانی  و  بەها  لەگەڵ  پێچەوانەیە  كاردەكەن  جۆرێك  بە  كە 
كارەكان  خاوەن  یان  دەوڵەمەندەكان  بەرژەوەندی  دیموكراسی. 
ناهێڵێت كە یاسای كاری دیموكراتی لەواڵت هەبێت، خاوەنانی كەرتی 
تایبەت ناهێڵن بیمەی كارمەندان و كرێكارانی ئەو بەشە بخرێتە یاساوە 
دیموكرسی  لە  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەری  یاساكانی  لە  هەواڵێك  و 
ئایینی،  هێزەكۆنەكانی  تەواوی  سەرئەنجام  نابینرێت.  دیفاكتۆدا 
كاریگەرن،  بەهێز،  دەسەاڵتەدا  لەم  ئابووری  و  سەربازی  خێڵەكی، 
خەڵكانی هەژار و بێبەشیش، سەرەڕای ئومێدیان بەو سیستمە، بەاڵم 

كەمترین بەهرەمەندییان بەركەوتووە یان نا!

)2(الوازیی و ناسازی حكومەت و دەسەاڵت:
لەم دیموكراسییەدا یان یاساو ڕێسای پێویست بۆ هێنانەدی سیستمی 
دیموكراتی راستەقینە نییە، یان یاساو ڕێساكان كاریان پێناكرێت. هێز 
یاسا  دەكرێنە  ڕابردو  دەسەاڵتدارانی  و  بەهێزەكان  بەرژەوەندی  و 
و  دیفاكتۆیانەدا الوازن  ڕژێمە  لەم  زۆربەی حكومەتەكان  پێوەر.  یان 
بەدەستی بەهێزەكانەوەن یان خۆیان خوازیاری ئەوەن كەبەشێك بن 

لە بەرژەوەندی هێز و الیەنە بەهێزەكان.
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)3(الوازیی ڕەوشی سیاسی و پارتە سیاسییەكان:
ئازادی  و  دیموكراسی  سیاسییەكان  پارتە  زۆربەی  هەرچەند 
ئەم  پیادەكردنی  بەالی  زۆركەم  بەاڵم  دروشم،  كردۆتە  خوازییان 
پرسانەدا دەچن. پارتە سیاسییە دیموكراتخواز و پێشكەوتووخوازەكان 
لەمجۆرە سیستمانەدا وەكو الیەنی ناچاالك و ناكارا هەمیشە بەسەر 
ئیسالمییە  یان  كۆنەپەرستەكان  و  كۆنەپاڕێز  هێزە  بەاڵم  دەبەن، 
توندڕەوەكان چاالك و كاراو بەهێزن. دەسەاڵت لە دەستی دیموكرات 
و سۆسیالیستەكاندایە، بەاڵم ژیانی سیاسی لە دەستی كۆنەپەرست و 
فاشیستەكاندایە. پرسێكی دیكەی ئەم زەمینەیە ئەوەیە كە بەشی هەرە 
پەراكەندەیی  لە  دیموكرات و سۆسیالیستەكان  هێزە سیاسییە  زۆری 
دیموكراسی  لە  داكۆكی  بەرەی  نایانەوێت  یان  ناتوانن  و  باڵویدان  و 
و ئازادی خوازی بۆ باشتركردنی ژیان و سیستمی دیموكراسی پێك 

بهێنن.

)4(بێالیەنی و نەبوونی پیشتیوانی بەهێزی خەڵك:
لە دیموكراسی دیفاكتۆدا زۆرینەی خەڵك لەدوو ڕەوشدا ژیان بەسەر 
دیموكراسی  بە  بەرامبەر  بێالیەنن  و  دڵسارد  ئەوان  لەالیەك  دەبەن، 
ڕووكەش و دیفاكتۆ، یان بڕوایان بە دیموكراسییەك نییە كە ئاوات و 
هیواكانیان نەهێنێتەدی و لەالیەكی دیكە هێزی كۆمەاڵیەتی بۆ داكۆكی 
نەبووە.  درووست  هێشتا  دیموكراسی  گەشەپێدانی  و  پاراستن  و 
هەمووان دەیانەوێت دەسەاڵت، سیاسەت یان كارێزماكان ژیانیان بۆ 
باشتر و بۆ بەهرەمەندتر بكات و خۆیان ئەو كەسانەن كە بێهێزن یان 
دیفاكتۆ. زۆرینەی خەڵكی  دیموكراسی  کردنی  پیشتیوانی  لە  بێالیەنن 
باشتر  كە  دەیانخواست  بەاڵم  بڕوخێت ،  ڤایمار  نەیاندەویست  ئەڵمانیا 
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بێت بۆ هەركام لەم دوو ئامانجەش هیچ كار و پیشتوانیەكیان نەدەكرد. 
لەدژی درووشمی ڕووخانی  زۆرینەی خەڵكی هەریمی كوردستانیش 
حكومەتی هەرێم بوون لەالیەن ئۆپۆزسیۆن و نەیارنی دیموكراسییەوە، 

بەاڵم هیچ پیشتیوانییەكی بەرچاویان پیشان نەدا.

)5(كێشەو ئاستەنگی ئابووری و نەبوونی دامەزراوەكانی ئابووری:
گرانی  بااڵبوونی  و  ئابووری  ئاستەنگەكانی  و  كێشە  سەرهەڵدانی 
هۆكاری  هەژاری.  ڕێژەی  بوونی  زیاتر  یان  بێكاری  فراوانبوونی  و 
الوازیی  یان  نەبوون  تەنها  ئاستەنگانە  كێشەو  ئەم  بۆ  سەرەكیش 
توانای ئابووریی دەوڵەت نییە، بەڵكو نەبوونی دامەزراوە و یاساكانی 
بكەونە  بەرگری  بێ   بە  بێبەشان  و  هەژاران  كە  وادەكات  ئابووری 
تەواوی  چەوسێنەرەكانەوە.  و  دارا  بەرژەوەندی  و  هێز  ژێردەستی 
و  نەبوون  لە   1933_1918 ڤایمار  كۆماری  ئابووری  ئەزموونی 
ژیانی  ئابووریدا  یاساكانی  دەزگاو  بێدەسەاڵتی  و  ئابووریی  الوازیی 
پیشتیوانی  بێ  زەمینەی  و  هۆكار  دەبنە  ئەمانە  بێگومان  بەسەربرد. 
خەڵك بەرامبەر بە دەسەاڵت و دەسەاڵتیش بەرامبەر بە خەڵك، بەاڵم 
بینیوە،  بە خۆوە  دوو سەردەمی  هەرێم  دیفاكتۆی  ئابووری  ڕەوشی 
یەكەم سااڵنی 1991_2003 كە هەژاری، بێكاری و كێشەی ئابووری 
و الوازیی ئابووری بوو لە هەرێمدا، بێگومان وێڕای نەبوونی یاساو 
و  پێشكەوتن  بەدواوە   2003 ساڵی  لە  دووەم  ئابوورییەكان.  دەزگا 
بێكاری،  كێشەكانی  هێشتا  بەاڵم  چووە،  بااڵ  بەرەو  ئابووری  توانای 
گرانی و هەژاری بۆ بەشێك لە خەڵكی كوردستان هەرماوە و تائێستا 
دیسان یاساو ڕێسای ئابووری بۆ ریفۆرم یان چاكسازی لە هەرێمدا 

نییە.
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باشبوونی  وێڕای  هەرێم  ئاستەنگەكانی  لەكێشەو  دیكە  یەكێكی 
توانای ئابووری ئەوەیە كە نەبوونی دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی و دارایی 
و  هەژاران  نێوان  جیاوازی  و  گرتۆتەوە  واڵتەی  ئەم  ژیانی  تەواوی 

دوڵەمەندان هەتادێت زیاتر دەبێت.

)6( كاردانەوە یان توندڕەوی بەشێك لە خەڵك:
سیستمی  و  حكومەت  لە  الیەنگیری  خەڵك  زۆرینەی  بێگومان 
دیموكراتی دەكەن، بەاڵم ئەو زۆرینەیەش چاالك نین لەم الیەنگیریەدا. 
كە  تووندڕەوی  و  كاردانەوە  دەكەونە  خەڵك  لە  دیكە  هەندێكی 
هاندەرەكانیان بێگومان نەیارانی كۆنەپەرست و توندڕەوون. زەمینەی 
كاردانەوە و تووندڕەوی ئەو هەندە لە خەڵك یان لەبەر ئەوەیە كە ئەو 
خەڵكانە هەر لە بوونیادا لەدژی دیموكراسین یان لەبەر خراپی ژیان 
و گوزەرانیانە. سەرهەڵدانی فاشیزم لە ئەوروپای نێوان دوو جەنگی 
ڕۆژهەاڵتی  لە  جیهادی  و  سیسی  ئیسالمی  سەرهەڵدانی  و  جیهانی 
هەر  بیستەمدا  لە سااڵنی 2000،1990،1980ی سەدەی  ناوەراست 
و  كۆنەپەرست  نەیارانی  توندڕەوی  و  كاردانەوە  زەمینانەوەیە.  لەو 
دیموكراتیەكان،  هێزە  ناچاالكی  الیەنگیریی  بەرامبەر  لە  فاشیست 
دەتوانێ ئاشووبی وەكو 17ی شوبات لە هەرێمی كوردستان دروست 
یان ئیسالمی  بهێنێتە سەر كار،  نازیزم  ڤایمار بڕوخێنێ  و  یان  بكات 

سیاسی و جیهادی بەهێز بكات !

دووەم، ڕەوشی ئاشووب لەكوردستان
هێزە  و  دیفاكتۆ  دیموكراسی  بێگومان  كە  كوردی،  دیموكراسی 
زەمینە  لەالیەك  كۆمەاڵیەتیە،  و  ئابووری  و  سیاسی  بەهێزەكانی 
دامەزراوە  و  حكومەت  ناپایەداری  و  الوازی  پێشمەرجەكانی  و 
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ڕیفۆرم  هەلومەرجی  تایبەتی  بە  و  بەرهەمهێناوە  دیموكراتیەكانی 
لەالیەكی  و  دەبات  قەیران  بەرەو  خەڵك  زۆرینەی  بەرژەوەندی  لە 
چەواشە  شۆرشی  ڕەوتی  و  ئاشووب  ڕەوەندی  زەمینەكانی  دیكەش 
خراپترین  دەسازێنێت.  كۆنەپەرستانە  هەژمونخوازی  سیاسەتی  یان 
ڕەوش یان زەمینە ئەوەیە كە الیەنە دیموكرات و پێشكەوتنخوازەكان 
بەشخوراو  بێ هێزی دەچن و زۆرینەی جەماوەری هەژار و  بەرەو 
بەرەو بێالیەنی دەچن یان ڕەوشی پاسیڤ بوون بەسەریاندا دەسەپێت. 
بێالیەنی و بێ هێزی هەژاران و زەحمەتكێشان و الیەنە دیموكرات و 
پێشكەوتوخوازەكان، بێگومان لە دوو زەمینە و هۆكارەوە سەرچاوە 
هێزی  نەبوونەتە  الیەنانە  ئەو  خودی  كە  ئەوەیە  یەكەم،  دەگرێت: 
كۆمەاڵیەتی داكۆكیكار لە دیموكراسی و ڕیفۆرم یان هەولی  پەیگیریان 
كە  هەلومەرجەیە  ئەو  هەمان  ڕەوشە  ئەم  مەبەستە.  ئەم  بۆ  نەداوە 
نوخبەی ڕووناكبیری و سیاسی و مەدەنی ئێستای هەرێمی كوردستانی 
ئەو جەماوەرە هەژار و  تەواوی  ئەوەی  لەبەر  دەبینرێت . دووەم،  تیا 
بەش مەینەتە دڵساردن بەرامبەر بە حكومەت و دەسەاڵتی دیموكراتی 
دیفاكتۆ، چونكە ئەم حكومەت و دەسەاڵتە تائیستا پەیگیرانە لە خەم و 

هەوڵی ژیان و چارەنووسی ئەواندا نەبووە.
لەم هەلومەرجەدا هێزە بۆرژوایی، بااڵدەستەكانی ئابووری، سیاسی، 
كۆمەاڵیەتی لە دەرەوە و ناوەوەی دەسەاڵت )حكومەت و ئۆپۆزسیۆن( 
وەكو هێزەكانی ))دژە شۆڕش و دژی خەڵك كاردەكەن و كرێكاران و 
نییە لە سەرهەڵدان  تەواوی توێژە زەحمەتكێشەكان توانای ڕێگرییان 
و پەالماری ڕەوتی دژە شۆرش. لەم سەردەم و ڕەوشەدا حكومەتی 
بۆرژوا _ دیموكرات ناپایەدار دەبێت و هەلومەرجی گونجاو بۆ كۆدێتا 

یان تەواوی پیالنەكانی دژی شۆرش فەراهەم دەبێت((
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17ی  كەڕووداوەكانی  بوو  هۆكارانەدا  ئەو  هەمان  لەئاكامی   )5(
شوبات و ئاشووبی دوومانگ دواتر، دەبێت وەكو ئەنجامی چاوەڕوانكراو 

و ناچاریی سەیربكەین.
ڕووداوەكانی  و  شوبــات  17ی  ئاشووبی  كارنامەی  و  ماهیەت 
دواتر، سیاسەتی مانۆڕی نێوان چینەكان و بەهرە وەرگرتنە لە ڕەوشی 
فریودانی تەواوی خەڵك و چین و توێژە چەوساوەكان بۆ پەردەپۆشی 
لە داكۆكی و بەرژەوەندی هێزە چەوسێنەرەكان یان كۆنەپەرستەكان، 
هەلومەرجی  لە  ))گۆڕان((  یان  ئۆپۆزسیۆن  بەناوی  ئەمجارە  بەاڵم 

سیاسی و كۆمەاڵیەتی لە كوردستان.
و  خەڵك  لە  بەشێك  ژیانی  و  ڕەوش  دژواری  لە  وەرگرتن  سوود 
جوواڵندنی  بۆ  بەهێز  و  فراوان  هاندانی  و  ڕاگەیاندن  بە  دەستكردن 
شوبات.  17ی  بەناوی  بكات  درووست  ڕەوشێك  توانی  خەڵك  هێزی 
پەیدابوونی  سەردەمی  دەڵێن  ڕووداوانە  بەم  ڕەوشە  ئەم  الیەنگرانی 
دیكەشیان  هەندێكی  و  ڕیفۆرم  و  چاكسازی  بۆ  كۆمەاڵیەتی  هێزی 
سەرۆكایەتییەكەی  هەرسێ  دەبێت   دەیانووت  و  دەكردەوە  خەیاڵی 
دەستلەكاربكشێنەوە.  دەبێت  پەرلەمان(  حكومەت،  )هەرێم،  كوردستان 
نەیاران یان ڕەخنەگرانی ئەم هەلومەرجەش ئەو ڕووداوانە بە شۆڕشی 
ناودەبەن. سیاسەت مەدارانی 17ی شوبات و  ئاشووب  یان  چەواشە 
و  فاشیست  ئۆپۆزسیۆنی  ئەوانیشەوە  پشتی  لە  و  ڕووناكبیران  بەناو 
لە  پیشتیوانیان  كارەدا  لەم  كۆمەڵ(  یەكگرتوو،  )گۆڕان،  كۆنەپەرستی 
خەڵك خواست و لەناو خەڵكیشدا ئەوانە بە پیریانەوە چوون كە بەشی 
كۆنەپاڕێز و دواكەوتووی خەڵك بوون، نەك بەشی پێشكەوتوخوازی 
فیكریشدا  و  سیاسی  نوخبەی  و  نووسەران  لەناو  تەنانەت  هۆشیار. 
ئەوانە بوونە سەردەمدار و نوێنەری ئەم ئاشووبەی شۆڕشی چەواشە 
كە بەرنامە و پڕۆژەی سیاسی تایبەتیان هەبوو، نەك بۆ پیشتیوانی لە 



137سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی لە كوردستان

خۆپیشاندان و داواكارییەكانی خەڵك. جەماوەری 17ی شوبات لەبەر 
هۆكاری دواكەوتوویی سیاسی و ژیان و گوزەرانی سەختی هەندێكیشیان، 
بوونە هێزی مەیدانیی بۆ ئەم سیاسەت، بەرنامەی شۆڕشی چەواشە، 
سیاسەت و نوێژە سیاسییەكانی بەردەركی سەراو بانگەوازەكانی جیهاد 
و درووشمی اللە اكبر، باشترین و دیارترین نموونەن بۆ سیاسەت و 
جەماوەری شۆڕشی چەواشە. مەبەستم لەوەیە كە نە بانگەوازی جیهاد 
و نە تەكبیرەی اللە اكبر فڕیان بە دیموكراسییەوە نییە و ئەم سیاسەتە 
نەك داكۆكی لە ژیان و چارەنووسی خەڵك ناكات، بەڵكو بەرەو دۆزەخی 

كۆنەپەرستی دیكتاتۆری و فاشیزمیان دەبات.
و  سیاسی  ئیسالمی  و  گۆڕان  بزووتنەوەكانی  سەرئەنجام 
خۆپیشاندانی چەواشەی 17ی شوبات بەیانگەری ڕۆشنگەری خەڵكی 
پەرستی  وەهم  بەیانگەری  بەڵكو  نین،  و  نەبوون  كورد  ستەمدیدەی 
ئەوانن، بەیانگەری دادوەری خەڵكی كوردستان نین، بەڵكو بەیانگەری 
تراجیدیاو  نین،بەڵكو  ئەوان  ئایندەی  بەیانگەری  ئەوانن.  پێشدەواری 

وەهمی ڕابردووی ئەوانن بۆخۆپیشاندان و چاكسازی.
أ_زەمینەو هەلومەرجی گشتی بۆ بەرپابوونی ئاشووب

نمایشی كوردستان و  دیفاكتۆ و  باسەكان دەربارەی دیموكراسی 
هاوشێوەكانی بەشێك لەو زەمینە و هەلومەرجە گشتیانەی خستۆتەڕوو 
خۆپیشاندان  و  ئاشووب  سەرهەڵدانی  والێبكات  بینەر  و  خوێنەر  كە 
هەلومەرجانە  و  زەمینە  ئەو  دەرئەنجامی  وەكو  چەواشە  و شۆڕشی 
سەیربكات یان وابڕوانێ  كە هێزە كۆنەپەرست و هەلپەرستەكان چۆن 
دەیانویست بە قازانجی سیاسی خۆیان ڕەوشەكە دروست بكەن یان 
بەناوی دروست كردنەوە تێكی بدەن. بەاڵم دەبێت هەلومەرجی گشتی 

هەرێم پێش شۆرش و خۆپیشاندانی چەواشە بە گشتی باسبكەین.
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لە  باس  كوردی  دەسەاڵتی  و  نمایشی  دیموكراسیی  دەمێكە   -1
كەموكوڕی و گەندەڵی و نەبوونی دادپەروەری دەكات لە كوردستان، 
بێگومان هەموو ئەمانەش بەشێك بوون یان بەشێك دەبن لە نەبوونی 
سیستمی دەستووری و یاسایی كە زەمانەتی دیموكراسیی جێگیر و 
ڕاستەقینە بكات. كارنەكردن و نەبوونی پەیگیری بۆ چارەسەری ئەو 
باوەڕی  متمانەو  كەمبوونەوەی  هۆی  بوونەتە  ئاستەنگانە  و  كێشە 
ڕیفۆرم  نایەوێت  یان  ناتوانێ   كوردی  دەسەاڵتی  كە  بەوەی  خەڵك 
هەرێم.  بەڕێوەبردنی  و  سیاسەت  لە  جیانەكراوە  بەشێكی  بكاتە 
دووبارە بوونەوەی بەڵێنەكان و گوتارەكانی چاكسازی لە سەردەمی 
و  گوتار  ئەو  بیرچوونەوەی  لە  یان  فەرامۆشی  و  هەڵبژاردنەكان 
بەڵێنانە هێندەی دیكە دڵساردی و نەبوونی هیوای چاكسازی لەالی 

خەڵك دروست كردووە.
هەڵبژاردنی  لە  تەنها  بێگومان  ڕیفۆرم،  و  چاكسازی  لە  مەبەست 
یان  نابێت.  كابینەكانی حكومەتدا سنووردار  و  پەرلەمان  و  دەسەاڵت 
تەنها لە كاروان و هەڵمەتی ئاوەدانكردنەوەی واڵتدا نییە، یان تەنها لە 
بەڵكو ڕیفۆرمی  نییە،  لە خەڵك  باشبوونی ژیان و گوزەرانی بەشێك 
جیانەكراوە  شێكی  بە  ببێتە  دەبێت  یاسایی  چاكسازیی  و  دیموكراتی 
و  ڕیفۆرم  باشترین  بەڕێوەبردن  و  دەسەاڵت  سیستمی  تەواوی  لە 
ئێستا  تا  كە  خەڵك  بەشەی  ئەو  كە  لەوەدایە  چاكسازی  ئەولەویەتی 
كۆمەاڵیەتی  بیمەكانی  و  كار  یاساكانی  ڕێگای  لە  دەژین  لەهەژاریدا 
بكرێت.  دابین  ژیانیان  ئابوورییەوە،  تایبەتی  كەرتی  زەمانەتی  و 
كاری  هەرێم  حكومەتی  بۆ  داراییەوە  بارەی  لە  داوایە  ئەم  بێگومان 
ئاسان و شایەنی كردنە، بەاڵم نەكردنی تەنها دەچێتە خانەی سیاسەتی 
بۆرژوا  ڕازیكردنی  و  خاتر  بۆ  یان  سەرمایەدارانەوە.  و  بۆرژوایی 



139سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی لە كوردستان

و  سیاسی  شاندی  خودی  لەناو  بەشێكیان  كە  سەرمایەدارەكانە،  و 
دەسەاڵتداران و بەشێكی دیكەشیان هاوبەرژەوەند، لەگەڵ دەسەاڵتدان، 

سیاسەتمەدارانی حكومەت و ئۆپۆزسیون.
ساڵی  لەدوای  كوردستان:  لە  ئۆپۆزسیۆن  سیاسی  ڕەوشی   )2(
سااڵنی  یەكەم  باسبكرێت.  سەردەمدا  لەدوو  دەكرێت  1992بەدواوە 
تەواوی  كە  دادەنرێت  سەردەمە  2009بەو  ساڵی  1992هەتا 
ئۆپۆزسیونی كوردی لە دەرەوەو ناوەوەی هەردوو حزبی دەسەاڵتدار 
نیمچە  ڕەوشی  لە  تەكفیری(  و  جیهادی  سیاسی  ئیسالمی  لە  )جگە 
لە دەسەاڵت و  لە هەمانكاتدا بەشێك بوون  ئۆپۆزسیۆندا بوون، واتا 
مستەفا(  )نەوشیروان  ڕەوشی  بوون.  ئۆپۆزسیۆن  كاتیشدا  هەمان  لە 
و باڵی ڕیفۆرمی ناو)ی. ن. ك( هەتا ساڵی 2009 بەو شێوەیە بوو. 
بزوتنەوەی  و  كێشان  زەحمەت  و  سۆسیالیست  شیوعی،  حزبەكانی 
ئۆپۆزسیۆن(.  )نیمچە  لە  بوون  بەشێك   2009 ساڵی  هەتا  ئیسالمی 
لە ساڵی 2009 بەدواوە هەر سێ  حزبی )گۆڕان، یەكگرتوو، كۆمەڵ( 
و  فیعلی  ئۆپۆزسێۆنی  بوونەتە  ئۆپۆزسیۆنەوە  نیمچە  ڕەوشیی  لە 
كارا، بەاڵم بە بەرنامە و ئەجێندای ))ئۆپۆزسیۆنی هەژموونخواز یان 
دەسەاڵتخواز(( واتا هێندەی دەیانەوێت كە بە زووترین هەلوكات بگەنە 
دەسەاڵت، هێندە لە مەبەستی ئەوەدانین پڕۆسەی ڕیفۆرمی سیاسی و 
ئابووری و كۆمەاڵیەتی بكرێتە بەشێك لە ژیانی سیاسی كوردستان)6(.
بەرامبەر  لە   )2011_1992( خەڵك  لەنیگەرانی  سەردەمێك   
حكومەت،  كاری  ژیان،  لە  پێویست  ڕیفۆرمی  نەكردنی  یان  نەبوون 
خەڵك و نەبوونی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی، باڵو بوونەوەی گەندەڵی 
سیاسەتمەدارانی  و  دەوڵەمەندان  بەرژەوەندی  بوونی  زەبەالح  و 
بوونی  لەگەڵ  پەیدابوو.  نوێ   سەرمایەدارانی  و  دەوڵەمەند 
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ساڵی  لە  كە  پەرست  دەسەاڵت  و  هەژموونخواز  ئۆپۆزسیۆنێكی 
نزیكەی  كە  دەستهێنا  بە  بەرچاویان  دەنگی  تاڕادەیەك   2009
بۆ  پۆپۆزیسیۆنە  ئەم  ویستی  و  كوردستانە  دەنگەكانی  یەكی  سێ 
سوود وەرگرتن لە هەموو هەل و كاتێكی مەبەست بۆ گرتنەدەستی 
دەسەاڵت، نەك تەنها لە ڕێگای دەنگدان و هەڵبژاردن، بەڵكو تەنانەت 
لە ڕێگای ئاشووب و شۆڕشی چەواشە و پەالماری جەماوەریش، كە 
شێوەیەك لە گاڵتەجاڕیی شۆڕشیان لەدوای 17ی شوبات هێنایەدی. 
لەم هەلومەرجەدا بێگومان ئەم هێزانە دەتوانن جۆرێك لە هێزنواندن 

یان ئاشووب بەرپا كردن ساز بدەن.
3-  شۆڕشی میسر، تونس، خۆپیشاندانەكانی یەمەن، ڕاپەڕینەكانی 
تەواوی  و  واڵتانە  لەو  جەماوەریی  جوواڵنەوەی  پەیدابوونی  و  لیبیا 
ئۆردون،  و  سوریا  و  ئێران  بە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  ناوچەكانی 
تایبەتی  بە  خەڵك،  لە  بەشێك  كە  بوون  زەمینەیەك  یان  هۆكارێك 
الوانی ناڕازی، ستەمدیدە، هەندێك لە نووسەران و نوخبەی سیاسی 
خاوەن ئەجێندا و بەرژەوەندی تایبەت لە 17ی شوبات و لە ناوەندی 
شاری سلێمانی و لە مەیدانی بەردەركی سەرا خۆپیشاندان بە ناوی 
ناوبراو  خۆپیشاندانی  بەرپابكەن.  میسر  گەلی  شۆڕشی  لە  پشتیوانی 
بەرەو  ناوبراو  ئۆپۆزیسیۆنی  هەڵسوڕاوانی  و  ئەندامان  لەالیەن 
هێرشبردن بۆ لقی چواری )پ. د. ك( لە سلێمانی چوو. پاشان تەواوی 
نووسەرانیان  و  میدیا  و  ئەندام  هەڵسوڕاو  و  ئۆپۆزسیۆن  هێزەكانی 
ئەنجومەنێكیان درووستكرد بەناوی )ئەنجومەنی كاتی سەرای ئازادی( 
بۆ ڕابەریكردنی خۆپیشاندانەكان و سەرئەنجام شارۆچكەكانی سەر بە 

پاڕێزگای سلێمانیشی گرتەوە.
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ب- تراجیدیای خۆپیشاندان و گاڵتە جاڕیی شۆڕش
خۆپیشاندانەكانی ئۆپۆزیسیۆنی گۆڕان، ئیسالمی سیاسی، هەندێك 
و  پاسۆك  كاژیك،  لە  جێماو  بە  نەتەوەپەرستانی  كۆمۆنیستەكان،  لە 
هەڵسوڕاوان  لەالیەن  چارەسەریش،  پارتی  الیەنگرانی  سەرئەنجام 
هەتا  و  پێكرد  دەستی  شوبات  17 ی  لە  حزبانەوە  ئەو  ئەندامانی  و 
سەر  شارۆچكەكانی  و  سلێمانی  زۆری  هەرە  بەشی  نیسان  19ی 
بەناو  و  هەلپەرست  نووسەرانی  لە  بەشێك  گرتەوە.  پاڕێزگایەی  بەو 
ڕووناكبیرانی ئۆپۆزسیۆن، جاران بەهرەمەند لە خوانەكانی دەسەاڵتی 
كارێزما.  یان  ڕەهبەر  ببنە  خۆپیشاندانانە  لەو  دەیانویست  كوردیش 
ئازادییان  سەڕای  كاتیی،  ئەنجوومەنی  الیەنانە  و  كەس  ئەو  هەموو 
و  گۆڕان  ئەنجومەنی  لە  كاریكاتۆرێكیان  كارەدا  لەم  و  درووستكرد 
گاڵتەجاڕی  بەرەو  هێنایەدی و سەرئەنجام خۆپیشاندانیان  چاكسازی 
یان مەهزەلەیەك لە شۆڕش برد. مەبەست لە گاڵتەجاڕی و مەهزەلەی 
شۆڕش، ئەوە نییە كە خودی دیاردەی شۆڕش بەگشتی و شۆڕشەكانی 
ئەم سەردەمە بە تایبەتی بەو شێوەیە باس و وێنا بكرێت، بەڵكو مەبەست 
لەوەیە كە كاریكاتۆریستەكانی ئەنجومەنی كاتیی بەناو سەڕای ئازادی 
یان  گاڵتەجاڕ  ڕەوشێكی  دوورەوە  لە  كارێزماكانیان  و  سەركردە  و 

مەهزەلەیان بۆ شۆڕش خوڵقاند.
خۆپیشاندانیان  مافی  كوردی،  ئۆپۆزیسیۆنی  شۆڕشی  گاڵتەجاڕی 
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 كار و كردەوەكانیان لە ماوەی 17ی شوبات بۆ 19ی 
نیسان هەوڵدان بوو بۆ سازكردنی ڕەوشەكانی شۆڕشی چەواشە یان 
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ئاشووبی سیاسی، بەاڵم حكومەتی هەرێم و هەردوو حزبی دەسەاڵتدار 
بە بەكارهێنانی پڕانسیپی ))پاوانكردنی هێز و تووندوتیژی ڕەوا(( )7(.

كاتی  ئەنجومەنی  چەواشە،  شۆڕشی  ڕەوشەكانی  خۆپیشاندان،   
سەرا، تەواوی بەرنامە و ئەجێندای سیاسی ئۆپۆزیسیۆنیان لە ناوبرد، 

یان پاشەكشەیان پێكرد.
و  چەواشە  شۆڕشی  بەرنامەی  خاوەن  خۆپیشاندانی  سیاسەتی 
)ترحیل(  وەدەرنانی  و  ڕووخان  بۆ  ئۆپۆزیسیۆن  سیاسی  ئەجێندای 
بەرەو شكست  كاتیی سەرا،  ئەنجومەنی  ئێستای هەرێم و  دەسەاڵتی 
و پەرتەوازەیی و نەمان چوون، بەاڵم ئەوەی كە شكستیخوارد مافی 
كرانەبەری  شكستەكان  نەبوو.  چاكسازی  داواكاریی  و  خۆپیشاندان 
سیاسەتی توندڕەوی خۆپیشاندان و دەزگاكەی كە ئەنجومەنی كاتیی 
سەرا بوو، یان شۆڕشی چەواشەبوو كە تەفروتونا بوو. ئەم شكستە 
شكستی نەریتە سیاسییە دیفاكتۆكانی كورد بوو، كە لە هەموو ناكۆكی 
و جیاوازییە سیاسی و ئایدیۆلۆژیەكاندا پەنا دەبڕایە بەر تووندوتیژی 
و لە ناوبردنی بەرامبەر و دەركردنی لە مەیدانی مەبەست. هەروەكو 
چۆن لە سااڵنی شەڕی ناوخۆی 1964 هەتا 1997 بینیمان. شەڕی 
سیاسی  تراژیدیای  كوردستان  دەسەاڵتدارانی  و  سیاسەت  ناوخۆی 
شكستی  بەاڵم  مێژوو،  كردە  كورد  بۆ  دیموكراسیی  و  نیشتمانی  و 
لەالیەن  سیاسی  تەكفیری  و  ناوبردن  لە  و  تووندوتیژی  ئەمجارەی 

ئۆپۆزیسیۆنەوە بە كۆمیدیا یان مەسخەرە كۆتاییهات.
ئەم شكستە، شكستی بە جێماوی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی و سیاسی 
هێزە  هێشتا  مەخابن  كە  بوو،  كوردی  سیاسەتی  ناو  كۆنەكانی  هێزە 
سیاسییە دیموكرات و پێشكەوتووخوازەكان یان پەیدانەبوون یان جێگای 
ئەوانیان نەگرتۆتەوە. شكستی وەهم و ئەو بیروباوەڕانە بوو كە دەمێكە 
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خۆیان مەاڵس داوە دیموكراسیی نمایشی و دیفاكتۆی كوردستانی لەناو 
بەرن، خۆیان بە دەسەاڵتی هەژموونی، عەقیدە، ئایدیۆلۆژی تۆتالیتاری، 
فاشیستی بچنە جێگا و دەسەاڵتی ئەوان. ئەگەرچی وەهم و بەرنامەی كۆنە 
بەاڵم  ئەمجارە شكستیخواردووە،  كەمیندا  لە  ئۆپۆزیسیۆنی  پەرستانەی 
هێشتا هێزی كۆمەاڵیەتی ڕیفۆرم و چاكسازی لە كوردستان لە ناوەوە و 
دەرەوەی دەسەاڵتی كوردی پەیدانەبووە. ئەو بنكە حزبی و جەماوەرییەش 
كە لەدژی بەرنامە و پڕۆژەی شۆڕشی چەواشەی ئۆپۆزیسیۆن بوون، 
بەاڵم ئەوانیش هێشتا دڕدۆنگن بەرامبەر بەڵێنەكانی چاكسازی حكومەت 
و دەسەاڵتی حزبی و هێشتا بڕیاریشیان نەداوە ببنە هێزی كۆمەاڵیەتی بۆ 
فشار خستنە سەر دەسەاڵت بۆ ڕیفۆرم یان هێنانەدی ڕەوشی ڕاستەقینەی 
كوردستان،  لە  دادپەروەری  و  چاكسازی  و  خۆپیشاندان  مافەكانی 

سەرئەنجام خەڵك و جەماوەر لە كوردستان هێشتا بینەرن، نەك بكەر.
17ی  چەواشەی  ئاشووب،  شۆڕشی  شكستی  تایبەتمەندی، 
2011، هەمان باس و شیكردنەوەی  نیسانی ساڵی  19ی  تا  شوبات 
و  ڕاپەڕین  شكستی  باسی  لە  بیردەهێنێتەوە  ماركس((مان  ))كارل 
بزووتنەوەكانی سااڵنی -1848 1852ی فەرەنسا و ئەڵمان كە دەڵێت: 
))ئەوەی شكستیخوارد شۆڕش نەبوو، ئەم شكستانە شكستی پاشماوە 
زیادەكانی نەریتی پێش شۆڕش بوون. شكستی ئەنجامەكانی پەیوەندییە 
كە  پەیوەندییانەی  ئەو  ڕابردووبوون،  چینایەتیەكانی  و  كۆمەاڵیەتی 
و  سایەتی  كە  شكستی  نین.  بەهێز  چینایەتی  ناكۆكی  وەكو  هێشتا 
كارێزماكان بوو، شكستی وەهم و دیدگاو ئەو بەرنامانە بوو كە پارتی 
شۆڕشگێڕ پێش فۆریەی 1848 لە كۆت و بەندییان ئازاد نەبوو، بە 
دەبنە  بەڵكو  نابێت،  ئازاد  لێیان  ڕاستەقینە  شۆڕشی  سەركەوتنی  بێ 

ئەنجامی زنجیرەیەك لە شكستە یەك لەدوای یەكەكان(( )8(.
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خۆپیشاندان و داواكاری چاكسازی بۆیە بەرەو تراژیدیا برا، چونكە 
لەالیەن ئۆپۆزیسیۆنی سیاسی و ئەنجومەنی دەستنیشانكراوی ئەوان 
و  درووشم  بەرەو  چاكسازی  داواكارییەكانی  و  درووشم  پاوانكرا. 
تەنها  بەردەركی سەرا  لە  پێكراو  ئاڵوگۆڕی  پەتی  داواكاریی سیاسی 
الیەنگران و ئەندامانی سەر بەو بەرنامە و پڕۆژە سیاسیانە ئازاد بوون 
ڕێگایان  نەبوون،  ئەوان  الیەنگیری  و  هاوبیر  كە  ئەوانەی  هەموو  و 
پێنەدەدراو تەواوی میدیاكانی جیاواز لە خۆیان لەوێ یان دەرئەكران 
و  خراپتر  هەمووش  لە  بكەون.  ناوە  ئەو  تووخنی  نەبوو  بۆیان  یان 
كارەساتتر ئەوەبوو كە هەر لە ڕۆژانی یەكەمەوە خۆپیشاندان بارگاوی 
هەرێم.  دەسەاڵتەكانی  بۆ ڕووخانی  پڕۆژەی سیاسی  و  بەمەرام  كرا 
خۆپیشاندانێك كە هیچكام لە هێز و ئورگان و دامەزراوەكانی شۆڕشی 
نەبێت، بێگومان لەژێر ئەم بارەدا دەپسێ  یان لە دەست خاوەنەكانی 
ئەنجومەنی  بوونەكانی  دابەش  و  جیاوازی  و  ناكۆكی  دەردەهێنرێت. 
كاتی سەرا لە دوو مانگی ناوبراودا، باشترین ئاماژە و گەواهن بۆئەوەی 
كە ئەنجومەنەكە دەبێتە كاریكاتۆر وخۆپیشاندانەكانیش دەبنە تراژیدیا.

ڕەوشێك لە شۆڕشی چەواشە یان مەهزەلەی شۆرش
جێگیر  حكومەتی  تیایدا  كە  ئاڵۆزە  سیاسی  ئاڵوگۆڕێكی  ))شۆرش 
هێزدار  كاری  ناچاركردن،  دەسەاڵت،  توانای  هۆكار  هەندێك  لەبەر 
لەدەست دەدات، گروپ، هێزە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكانیش دەكەونە 
خەبات بۆ ئەوەی دەسەاڵتی سیاسی بگرنە دەست. ئەم خەباتە زۆربەی 
و  دامەزراو  سەرئەنجام  ئەوەی  بۆ  دەخایەنێت   زۆر  ماوەیەكی  كات 
ناتوانایی  و  لەوانەیە الوازی  بگرنەوە.  نوێكان جێگای كۆن  دەسەاڵتە 
گروپە  ملمالنێی  و  ناكۆكی  پەیدابوونی  بۆ  زەمینەسازبێت  حكومەت 
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سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان و خەباتی ئەوان بۆگەیشتن بە دەسەاڵت، 
یان پەنابردنی دەسەاڵتی كۆن بۆ نواندنی هێزو پیادەكردنی تووندوتیژی. 
رێكخستن،  خۆئامادەكرن،  شۆرش  گرنگەكانی  دیاردە  لە  یەكێك 
كۆكردنەوە و تەیاركردنی جەماوەرە. هەڵبەت ناڕەزایی خەڵك بە هەر 
شێوە و بەهانەیەك بێت، زەمینەی پێویست بۆ ئامادەكردن و ڕێكخستنی 
شۆڕش بە ئەژماردێت. سەرئەنجام ناڕەزایی كۆمەاڵیەتی، پەیدابوونی 
گروپ و هێزە نەیارەكان، الوازی و بێ  توانایی دەسەاڵت بۆ سەركوت 
دەبنە سەرچاوە و هۆكارەكانی پەیدابوونی پێكهاتەی نوێی دەسەاڵتی 

نوێ  و ئەمانە هەلومەرج و ڕەوشی گشتی شۆرش پێكدەهێنن(( )9( 
ئەڵمانی  ماركسیستی  ناوداری  بیرمەندی  و  سۆسیالیست 
لەالیەن  شۆڕش  چۆن  )هەروەكو  دەڵێت:  كاوتسكی((یش  ))كارل 
دەسەاڵتەكانەوە ڕێگای لێناگیرێت، هەروەها لەالیەن شۆڕشگێرانیشەوە 
ناكرێت(()10(  كۆنترۆڵ  سەرهەڵدانی  چۆنیەتی  و  سەرهەڵدان  وادەی 
تایبەتمەندییە بنەڕەتیەكانی شۆڕش یان سیفەتەكانی دیاردەی شۆڕش 
كە لەالیەن زۆرێك لە كۆمەڵناسانی سیاسی، تیۆرمەندانی سیاسی و 
الیەنانەدا  لەم  دەتوانرێت  باسكراوە  شۆڕشەكانەوە  نووسانی  مێژوو 
كورت بكرێنەوە: كۆكردنەوە، تایبەتمەندی درێژخایەن، خاوەن هێز و 
تووندوتیژی، بەشداری كۆكردنەوە، سازدانی جەماوەری، تایبەتمەندی 
رێكخراوەكانی  سازمان،  ئایدیۆلۆژیك،  تایبەتمەندی  ڕابەڕایەتی، 
هەلومەرجی  پەیدابوونی  گرنگتر  هەمووشیان  لە  و  سازدانی شۆڕش 
قەیرانی سیاسی و ڕەوشی شۆڕشگێرانە. لەم زەمینە و هەلومەرجانەدا 

چەند هۆكارێكی گرنگ دێنە پێشەوە، كە ئەمانەن:
یەكەم، حكومەت و شاندی دەسەاڵتدار ناتوانێت بە شێوە و ساز و 
هێزەكانی دەسەاڵت  دووەم،  بەڕێوەبەرێت .  كۆمەڵگە  كارەكانی جاران 
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لەو  دەبن  بێزار  یان  نامێنێت   سەركوتیان  و  بەرەنگاری  توانای  یان 
زۆرینەی  و  قەیرانەوە  دەكەوێتە  كۆمەڵگە  تەواوی  سێیەم،  ڕەوشە. 
و  دابەشبوون  سەرئەنجام  و  هەڵدەستن  حكومەت  لەدژی  خەڵك 
جیابوونەوە لەناو خودی حكومەت و شاندی دەسەاڵتداردا پەیدا دەبێت 
نامێنێت. هەموو ئەم هەلومەرج  و شتێك بەناوی ڕژێم یان حكومەت 
و دیاردانەمان لە شۆڕشی تونس و میسردا بینی، بۆیە دەسەاڵتەكان 
لە سلێمانی  ڕابردوو  ماوەی  لە  ئەوەی  بەاڵم  ڕۆیشتن،  یان  ڕووخان 
تەنها  كوردستان،  هەرێمی  هەموو  لە  نەك  بینیمان،  قەزاكانی  و 
خۆپیشاندان و داواكاریی سنووردار بوو كە خێرا ئۆپۆزسیۆنی نەزان 
بەرگی شۆڕشیان گرتەبەر و دەیانویست تونس و میسر لە بەردەركی 
سەرای سلێمانی دووبارە بكەنەوە. ئۆپۆزسیۆنی ناسیاسی و ناواقعی، 
و  ڕەوش  لەنێوان سێ   مەرامەكانی خۆشیان،  و  بەرنامە  بۆ  تەنانەت 
خۆیان  بەرنامەی  و  تاكتیك  ڕۆژێك  هەرچەند  سیاسیدا  هەڵبژاردنی 
چاكسازییان  داوای  )یاسایی!(  ئۆپۆزسیۆنی  وەكو  جارێك  دەگۆڕی. 
دەكرد، جارێكی دیكە ناڕاستەوخۆ داوای بەشداری بوونیان لە حكومەتدا 
دەكرد بەناوی حكومەتی ئینتقالی تەكنوكرات و تەوافقی و جارێكی دیكە 
داوای ڕووخان و هەڵوەشاندنەوەی هەرسێ  سەرۆكایەتیەكەیان دەكرد 

و دەشیانووت ئێمە بەشدارنابین لە حكومەتدا. 
بەڕاستی ئەوان خۆیان و خۆپیشاندان و بەناو شۆڕشەكەیان خستە 
ئۆپۆزسیۆنی  چۆن  نەدەیانزانی  گاڵتەجاڕەوە.  و  كۆمیدی  ڕەوشێكی 
و  بڕوخێنن  دامەزراوەكانی  و  حكومەت  نەدەیاندەتوانی  بن،  یاسایی 
ڕووشیان نەدەهات و شەرمیان دەكرد بڵێن ببینە بەشێك لە حكومەتی 
بنكە فراوان. ئەوان وەكو كوردەیان لێهات نەك لە هەر دوو جەژنەكە، 
بەڵكو لە هەرسێ  بەرنامەكەی خۆیان بوون ! لە هەمووی كۆمیدی تر 
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و گاڵتەجاڕتر ئەوەبوو كە خۆیان نەكرد بە خاوەنی ئەنجومەنی كاتی 
سەرای ئازادی و ڕۆژانە دەیانوت ئەم ئەنجومەنە سەربەخۆیە و دەستی 
كە  دەیانزانی  كوردستان  خەڵكی  تەواوی  بەاڵم  تێدانیە،  ئۆپۆزسیۆنی 
وانییە و لەمەشدا دەیانویست گاڵتە بە دەسەاڵت و خەڵك بكەن، بەاڵم 

خۆیان بوونە گاڵتەجاڕ.
ڕەوشەكانی ئاشووب یان مەهزەلەی شۆڕشی ئۆپۆزسیۆنی هەرێم 
سەرەتا بە خۆپیشاندان بۆ پشتیوانی لە شۆڕشی میسر و داواكاری 
چاكسازی لە كوردستان هاتە مەیدان، دواتر هەوڵیاندا پەالماری بارەگا 
بانگەوازی مانگرتنی  حزبی و حكومیەكان بدەن، چەند ڕۆژێك دواتر 
گشتیان ڕاگەیاند و كەس نەچوو بە دەنگیانەوە. ویستیان زانكۆكان بكەنە 
مەیدانی سیاسەتەكانی خۆیان و سەرئەنجام كەوتنە بەرد هاویشتن و 
لەگەڵ  پۆلیس.  لە  جێگا  هەندێك  لە  تەقەكردن  تەنانەت  و  دارالستیك 
هەموو ئەمانەشدا نوێنەرانیان لە ئەنجومەنی كاتی بەردەم سەرا وتاری 
دووبارە  دەسەاڵت  بە  بەرامبەر  دوژمنانەیان  و  تووند  و  حەماسی 
خاوەن  ئۆپۆزسیۆنی  گرەوەكانی  لە  یەكێك  دەكردەوە.  چەندبارە  و 
شۆڕشی چەواشە ئەوەبوو كە دەیانوت بەشێك لەالیەنگرانی دەسەاڵت، 
الیەنێك لە حزبی دەسەاڵت، پێشمەرگە، پۆلیس، ئاسایش لەگەڵ ئەوانن و 
چاوەڕێی فەرمانی ئەوان دەكەن. ئەم گرەوە ئەگەر واشبێت )كەوانەبوو!( 
ئۆپۆزسیۆن و بە تایبەتی بزووتنەوەی گۆڕان لەوە بێ خەبەربوون كە 
جەماوەری كوردستان، مەبەستم زۆرینەی هەرە زۆرە، بە الیەنگران 
بینەرن  لەم سەردەمەدا  ئۆپۆزسیۆن و دەسەاڵتیشەوە  و دەنگدەرانی 
نەك بكەر. ئەمەش نەناسین و نەزانینە لە خوێندنەوەی واقعی سیاسی 
و  خۆپیشاندان  بە  پەیوەندی  لە  تایبەتی  بە  و  هەرێم  كۆمەاڵیەتی  و 
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سەرانی  دیكەی  گرەوێكی   ! ڕووداوەكان  سەر  لە  خەڵك  كاریگەریی 
حكومەتە  و  ئەمریكا  پشتیوانی  لەسەر  بوو  گرەوكردن  ئۆپۆزسیۆن، 
هێزە  و  عێراق  پەرلەمانی  بۆ  برد  پەناشیان  تەنانەت  و  ئیقلیمییەكان 
و  زیرەكی  بەاڵم  عێراق،  لە  حكومەت  و  پەرلەمان  ناو  سیاسییەكانی 
هەوڵی دوو حزبی دەسەاڵتدار و بە تایبەتی هەردوو سەرۆكی عێراق 
لە  لەوان بڕی و  پەیوەندییانەیان  ئەم  لەوەدابوو كە هەموو  و هەرێم 

مەشدا بێكەس و تەنهایان كردن.
ناوهێنانی  بێ  بە  خۆیان  )لەالی  ئۆپۆزسیۆن  هەوڵەكانی شۆڕشی 
شۆڕش( یان مەهزەلەكانی شۆڕشی چەواشە سەرئەنجام و لەئاكامدا 
بە خۆوەبینی: خۆپیشاندان و شۆڕشی  و چارەنووسەی  ئەم ڕەوش 
چەواشە بەرەو هەولێر و كەركوك و دهۆك نەچوو، زۆرینەی خەڵكی 
وئاسایش  پۆلیس  هێزەكانی  نەبوون،  لەگەڵیان  قەزاكانی  و  سلێمانی 
فەرمانبەرانیش  و  كرێكاران  تەنانەت  ناویان،  نەچوونە  پێشمەرگە  و 
و  نێودەوڵەتی  پیشتیوانی   خۆپیشاندانەكانەوە،  بە  نەبوون  پەیوەست 
هەرێمایەتیان بە دەست نەهێنا و لەالیەن دەسەاڵتداران و كاربەدەستانی 
حكومەتی عێراقیشەوە وەاڵمیان نەدرایەوە. بۆیە بوونە مەهزەلەیەك لە 

شۆڕش یان شۆڕشی چەواشە !
گاڵتەجاڕیی شۆڕشی ئۆپۆزسیۆنی كوردی یەكێك لە وتە گرنگەكانی 
هیگڵمان بیر دەهێنێتەوە كە )كارل ماركس( لە كتێبی 18ی برۆمێردا 
باسی دەكات: ))هیگل لە جێگایەك نووسیویەتی كە تەواوی ڕووداو و 
كەسایەتییە گەورەكانی مێژووی جیهان دووجار دەردەكەوون، بەاڵم 
ئەو فەرامۆشی كردووە كە بڵێت جاری یەكەم بە شێوەی تراژیدی و 

جاری دووەم بە شێوەی كۆمیدی و مەسخەرە((. )11(
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 پ_ ڕووناكبیرانی هەلپەرست و كارێزمایانی ترسنۆك 
لە ڕووداوەكانی 17ی شوبات هەتا 19ی نیسان بەشی هەرە زۆری 
)ڕووناكبیرانی!(  و  نووسەران  لەدەوروبەری  چاالكیەكان  و  هەواڵ 
دوورەوە  لە  كە  بوون  كارێزماكان  و  خۆپیشاندانەكان  ڕابەری 
دەكرد.  ئاڕاستە  ڕووداوەكانیان  و  خۆپیشاندان  كونترۆڵ  بەڕیمۆت 
17ی شوبات و دواتر  ناو ڕووداوەكانی  نووسەران و ڕووناكبیرانی 
ئەم  دەزانی  كەوایان  ئەوانەبوون  یەكەمیان  جۆری  جۆربوون،  دوو 
یان  واڵت،  نوێ ی  شۆڕشی  لە  بەشێكن  ڕووداوانە  و  خۆپیشاندان 
لە زانكۆی سلێمانی ڕایانگەیاند: كە ئەم  هەروەكو خۆیان دەیانوت و 
بزووتنەوەیە لە هەموو شۆڕشەكانی كوردو جوواڵنەوەكانی نوێتر و 
باشترە )بەختیارعەلی(، بەاڵم ئەمان پاش ماوەیەك تێگەیشتن كەوانییە 
بێدەنگەیان لێكردو بەرەو هەندەران چوونەوە. بەشی دووەمیان، ئەوانە 
بوون كە لە تەواوی وردەكاری و ئاڕاستەكردنی ڕووداوەكاندا هەبوون 
و ڕۆژانە دەچونەوە بۆالی كارێزماكانیان و لەوان دەستور و ڕێنماییان 
وەردەگرت و پاشان لەدوای سەعات )3،2(ی نیوەڕۆ دەچوونەوە بۆ 
وەكو  ڕووداوانەدا  لەو  لەوەبوو  مەبەستیان  بەشە  ئەم  خۆپیشاندان. 
ڕابەر دەربكەون و ڕابردووی پەیوەندی و بەهرەی جارانیان لەسەر 
خوانی دەسەاڵتی كوردی بسڕنەوە و ببنە بەشێك یان سەركردەكانی 
)خۆپیشاندان و شۆڕشی خەڵك!(، یان لەكاتی سەركەوتنی ئەنجومەنی 

كاتیی سەڕای ئازادیدا پلەو پۆستی سیاسیان بەربكەوێت.
نییە  لەوەدا  تیۆری  و  ڕووناكبیری  ڕەخنەی  و  مەبەست  دیدگای 
بزووتنەوەكانی  و  خۆپیشاندان  نەچنە  ڕووناكبیران  و  نووسەران 
بەدەسەاڵت  حزبەكان  و  سیاسەت  لە  نەبن  بەشێك  یان  خەڵكەوە، 
شیكردنەوەی  و  لەبەهادان  هەڵەنەكەن  یان  ئۆپۆزسیۆنیشەوە،  و 
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لەوەدا  بەڵكو دیدگاو مەبەست و ڕوانگەی ڕووناكبیری  ڕووداوەكان. 
لە سیاسەت جیادەكرێتەوە، بە تایبەتی سیاسەتی خاوەن بەرژەوەندی 
و چەواشەكاری، كە ڕووناكبیران هەمیشە دەبێت لە هەموو ڕەوش و 
ڕووداوەكاندا ڕاستی و حەقیقەت بێژبن لە بەرژەوەندی خەڵك و بە تایبەتی 
لە بەرژەوەندی ئەوانەی كەمینبەریان نییەو پەراویزكراو و چەوساوەن 
كە  بخەنەڕوو  ڕاستییەكان  و  بكەن  كار  ئەوانەدا  بەرژەوەندی  لە  یان 
الیەنە سیاسییەكان چەواشەیان دەكەن، بەاڵم ڕووناكبیرانی ناو 17ی 
بوونە  تەواوی  بە  پەیداكرد،  زۆرووزەوەندییان  ناوبانگی  كە  شوبات 
بەشێك لە سیاسەتی چەواشەكاری ئۆپۆزسیۆن، تەنانەت ئەوانەش كە 
هەتا ئێستا بەناوی عەلمانی خۆیان ناساندبوو لەگەڵ مەال جیهادییەكانی 
كۆمەڵ و یەكگرتوو اللەاكبریان دەوتەوە و بوونە بەشێك لە سەنگەری 
ئەوان. سەرئەنجام تەواوی ئەم نووسەر و بەناو ڕووناكبیرانە كەوتنە 
ناو شكستی وەهم و خەیاڵەكانی خۆیان و بوونە بەشێك لە كۆمیدیا و 

مەسخەرەی سیاسی و)ڕوناكبیری!(.
هەر لەو سەردەمەدا بەشێكی زۆر لە هەواڵ و ڕووداوەكان لە میدیا 
و بارەگای هەرسێ  حزبی ئۆپۆزسیۆن و بە تایبەتی لە دەوری هەرسێ 
ڕابەر و كارێزمای )گۆڕان، كۆمەڵ، یەكگرتوو( درووست دەبوون. لە 
بزووتنەوەی  لە  ئەم چەند ساڵەی دوایی هەر  زۆربەی ڕووداوەكانی 
سەوزی ئێرانەوە هەتا شۆڕشەكانی تونس و میسر، هەتا خۆپیشاندان، 
ڕاپەرینەكانی یەمەن، لیبیا ڕابەران و بەرپرسانی ئۆپۆزسیۆن بەردەوام 
یان ماوە ماوە لە مەیدانەكانی خۆپیشاندان بوون و لەناو جەماوەری 
و  گۆڕان  ئۆپۆزسیۆنی  بەرپرسانی  و  كارێزما  بەاڵم  بوون،  خۆیاندا 
و  خۆپیشاندان  ناو  نەچوونە  جارێكیش  تەنها  بۆ  سیاسی  ئیسالمی 
بوو  بێباوەڕی  یان  بوو  ترسنۆكی  یان  مەسەلەیە  ئەم  ڕووداوەكان. 
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بەرامبەر بەو ڕووداوانەی كە خۆیان ڕاستەوخۆ درووستیان كردبوو، 
و  درووشم  كەناڵەكانیانەوە  لە  شەوەكان  زۆربەی  ئەمەشدا  لەگەڵ 
هەڵسوڕاوانییان  و  الیەنگران  بۆ  حەماسیان  و  ئاگرین  باسی  قسەو 
ئاگری  كردنەوەی  گەرم  و  خۆپیشاندان  تینی  خۆشكردنی  بۆ  دەدا 

ئاشووبەكانیان.
لەدژی ئەمان هەرسێ  سەرۆكی عێراق و سەرۆكی  لەبەرامبەر و 
و  ڕێپێوان  ناو  دەچوونە  كوردستان  حكومەتی  سەرۆكی  و  هەرێم 
و  كۆبوونەوە  بەسەركردنەوەی  و  نەورۆز  و  ڕاپەرین  بۆنەكانی 
ئاپۆرەی خەڵك. ئەو سێ  سەرۆكە لە بەرپرسانی ئۆپۆزسیۆن و بەناو 
لە ڕەوشی  ئاگاداربوون  بۆ  بوون  بەرپرستر  و  ئازاتر  كارێزماكانیان 

خەڵك و هەلومەرجی خۆپیشاندانەكان.
سەرانی ئۆپۆزسیۆن و بە تایبەتی سەرۆكەكانیان لە سەردەمی 17ی 
شوبات و دواتردا هەر بەوە نەوەستان كە خۆپیشاندان سازبكەن، بەڵكو 
چاكسازی  داواكاری  خۆپیشاندان  درووشمەكانی  دەیانووت  زۆرجار 
تێپەڕاندووە و ئێستا دەبێت حكومەت و دەسەاڵت بڕوات و هەتا ئەم 

دەسەاڵتە مابێت كوردستان هەر بە ))گەندەڵستان(( دەمێنێتەوە.
و  كارێزما  نەخشی  و  كاریگەری  لە  شارەزابوون  باشتر  بۆ 
تیۆرەكانی  چاكتروایە  شۆڕشەكاندا،  لە  كۆمەاڵیەتی  بزووتنەوەی 
شۆڕش و ئەو ڕێبازانە بەسەر بكەینەوە كە لەسەردەمەكانی ڕابردوو، 
یان شێوەكانی شۆڕشیان سازداوە یان تیۆرەكانی شۆڕشیان فۆرمۆلە 

كردووە:
)1(تیۆری خەباتی چینایەتی بۆ شۆڕش.

)2(تیۆری ڕیالیزمی سیاسی و گۆڕینی دەسەاڵت.
)3(تیۆری هاوپشتی كۆمەاڵیەتی.
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)4(تیۆری تاكگەرایی و دەروون ناسی.
)5(تیۆری كارێزما و بزاڤی كۆمەاڵیەتی. )12(

ڤێبەر(  )ماكس  ئەڵمانی  ناوداری  كۆمەڵناسیی  تیۆری  دیدگاو 
دەربارەی سێ سەرچاوەكەی ڕەوایی و هەژموونی سیاسی )نەریت 
ئەو  باسەكانی  بە  هەیە  ڕاستەوخۆی  پەیوەندی  كارێزما(،  و  یاسا  و 
دەربارەی بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان، دەسەاڵت و هەژموونی نەریتی 
بەجێماو لەڕابردو و دەبێتە بنەما بۆ هەلومەرجی هاوتای كۆمەاڵیەتی 
یان دەست نەبردن بۆ گۆڕینی هەلومەرجە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەکان، 
هەلومەرجە  ئەم  دەیانەوێت  دیكە  هەژموونەكەی  و  هێز  دوو  بەاڵم 
لێنەدراوە بهەژێنن، یەكیان هێزی عەقاڵنیەتە و ئەوی  هاوتاو دەست 
دیكەیان هێزی كارێزما. بە بڕوای ڤێبەر ))عەقاڵنیەت دەتوانێت هێزی 
شۆڕشگێڕانەی پلە یەك بێت لەدژی دەسەاڵتی نەریت و كۆن و هەتا 
ئێستاش هەروا بووە و هێزی عەقاڵنیەت یەكەمجار دەتوانێت ژینگەی 
كۆمەاڵیەتی بگۆڕێت و پاشان ئاڵوگۆڕی جیهانبینی خەڵكیش((، بەاڵم 
دەسەاڵتەكان  و  ڕەوش  و  ڕژێم  پێچەوانەوە سەرەتا  بە  كارێزماكان 
هەڵدەگێڕنەوە، لەسەرەتای كاردا ژیانی دەروونی تاكەكان دەگۆڕن و 
دەیانەوێت لەو ڕێگایەوە جازبیەت و كۆنتڕۆڵ و پەیڕەوی خۆیان لە 
ناو خەڵكدا زیادبكەن. بەم مانایە كارێزما هێزی گەورە و داهێنەری 
ئەو  نییە  مەرج  كە  جیهاندا،  مێژووی  ئاڵوگۆڕی  لە  بوون  سەرەكی 
)كارێزما(  زاراوەی  باشتربێت.  هەلومەرجی  و  ژیان  بەرەو  ئاڵوگۆڕە 
و  باس  لە  ئەڵمان  ئایینی  مێژوونووسی  سۆهم(  )رۆدۆلف  لەالیەن 
بەاڵم  بەكارهاتووە،  لە خوداوەند  ئیلهام وەرگرتوو  ڕابەرانی  وەسفی 
ئەو  بەبڕوای  دەهێنێت.  بەكاری  ئایینیش  نا  مانای  بۆ  ڤێبەر  ماكس 
لە كەسایەتی تاك  تایبەتی  ))زاراوەی كارێزما سەبارەت بە بەشێكی 
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خاوەن  جیادەبنەوە،  ئاساییەكان  مرۆڤە  لە  پێیە  بەو  كە  بەكاردێت 
نا  النیكەم  یان  مرۆڤایەتی،  سەروو  سروشتی،  سەروو  تایبەتمەندی 
كەسایەتی  لە  ڤێبەر شێوەی جیاواز  دەناسرێن((.  دەگمەن  و  ئاسایی 
كارێزمایی باسدەكات وەكو پەیامبەران و فریادڕەسان و قارەمانان و 
گیانبازان و لەالی هەموو ئەمانە پرەنسیپی كارێزما دەبێتە ئەوەی كە 
ئەم كەسایەتیانە نائاسایین و پەیڕەوان و سەرسپاردەكانیان بڕوایان 
بە كەسایەتی لە ڕادەبەری مەزنی ئەم ڕابەرانە هەیە. سەرئەنجام بە 
بێ پەیڕەوی و سەرسپاردنی دڵخوازانە و ئازادی الیەنگران كارێزما 

بوونی نابێت. )13(
لەنێوان  دەروونی  پەیوەندییەكی  دەبێتە  كارێزما  زەمینەیەدا  لەم   
پەیڕەوان و ڕابەردا و ڕابەری كارێزماییش تەنها بەشێوەی بزووتنەوەی 
كارێزمایی ئاشكرا دەبێت. ڕابەری كارێزمایی تەنها ڕابەرێك نییە كە بە 
تایبەتمەندییە نائاسایی و مەزنەكانی دەبێتە زەمینەی ستایش  خاتری 
و پەیڕەوی ئازاد و دڵخوازنەی خەڵك، بەڵكو كەسێكە كە هەمان ئەو 
بە  پەیوەستبوون  بۆ  خەڵك  بانگەوازی  ڕەهەندی  لە  تایبەتمەندیانەش 
ئاشكرادەكات.  بزووتنەوەیە  ئەم  ڕابەڕایەتی  و  گۆڕان  بزووتنەوەی 
مەبەست لە بزووتنەوەی گۆڕان، بێگومان گۆڕانی گردی زەرگەتە نییە 
لە سلێمانی، بەڵكو بزووتنەوەكانی گۆڕانە لە جیهان، كە گۆڕانی الی 

خۆمان لەوان نین.
ڕابەرانی ئۆپۆزیسیۆن لە كوردستان لە درووستكردنی ڕووداوەكانی 
ئەم  كارێزماكانی  ببنە  یان  كە  دەیانویست  دواتردا  و  شوبات  17ی 
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.
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بەهەند  و  ناسین  لە  ناشارەزایی  و  نەزانی  یەكەم،  هۆكاری 
بانگەوازی  وەاڵمدانەوەی  بۆ  خەڵك  گشتی  هەلومەرجی  وەرنەگرتنی 
و  حكومەت  گۆڕانی  سەرتاسەری،  فراوان،  خۆپیشاندانی  بۆ  ئەوان 

دەسەاڵتەكان لە كوردستان.
لە  نەبوون  ئازا و جەربەزە  بوو كە خۆشیان هێندە  ئەوە  دووەم، 
ئاڕاستەكردنی ڕووداوەكان و بەهێزكردنی خۆپیشاندانەكان و تەنانەت 
ڕۆژانی  لەنێوان  قسەكانیان  و  دیمانە  لە  پەشیمانیش  و  دڕدۆنگی 
تایبەتمەندی  وەكو  نەبوون،  ئازا  نەك  ئەوان  دەبینرا.  ڕووداوەكاندا 
لە  بەشێك  بوون.  ترسنۆك  زۆریش  بەڵكو  كارێزماكان،  نائاسایی 
هەواڵەكان باسی ئەوەیان دەكرد كە تەواوی بەرپرس و كارێزماكانی 
مانەوەیان  و  ژیان  جێگای  یان  دەشاردەوە  خــــــۆیان  ئۆپۆزیسیۆن 

چەندجار گۆڕی!
بزاڤی  بە  بوو  كارێزمایانە  بەناو  ئەو  نەبوونی  بڕوا  سێیەم، 
جەماوەری و هێزی بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی بۆ گۆڕان و نوێكردنەوەی 
هەلومەرجەكان. تەواوی بزاڤی سیاسی و پارت و الیەنە سیاسییەكان 
خەڵكیان  هێندە  ئەوان  و  دواوەن  لە  زۆر  پرسەدا  لەم  كوردستان  لە 
دەوێت و باس لە بزووتنەوەی خەڵك دەكەن كە بەشێك یان یەدەكێك 
گۆڕان  بەناو  ئۆپۆزیسیۆنی  ئەوان.  پاشكۆی  و  پشتیوانی  لەهێزی  بن 
و  ئیسالمی سیاسیش لەم زەمینەیەدا نەك نەگۆڕاوون، بەڵكو هەمان 
دیدگای كۆن و نەریتی سیاسەتی كوردییان هەیە. واتە سەبارەت بە 
بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی خەڵك نەك عەقڵی و كارێزمایی نین، بەڵكو 

نەریتی و دواكەوتوون.
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ت- ئۆپۆزیسیۆنی فاشیست و كۆنەپەرست
)لە خەوتنی عەقڵەكاندا، دێوەكان بێدار دەبن( گۆیا

و  میدیا  مەدەنی،  كۆمەڵی  كوردی،  دەسەاڵتی  عەقڵی  خەوتنی  لە 
دیفاكتۆ  دیموكراسیی  كێشەكانی  بە  سەبارەت  كورد  ڕووناكبیرانی 
و  دەبوونەوە  بێدار  دڕندەكان  یان  دێوەكان  چەندجارێك  هەرێم،  لە 
كۆمەڵگەی كوردییان بەرەو كارەسات و مەرگەسات بردووە. شەڕی 
جیهادی،  سیاسی،  ئیسالمی  شەڕی  یەكێتی،  پارتی،  نێوان  ناوخۆی 
تەكفیری، سەرئەنجامی شۆڕشی چەواشە، ئاشووبی 17ی شوبات و 
دواتر، ئەو دڕندە و دێوانە بوون كە لە سەردەمەكانی خۆیاندا تەواوی 

هەلومەرجی كۆمەڵیان بەرەو مەرگەسات برد.
ڕووداوەكانی 17ی شوبات و دواتر وەكو زەمینەیەك بۆ لێكۆڵینەوەی 
سیاسی و فیكری و كۆمەاڵیەتی دەشێت سێ ئەنجام، یان سێ دیاردەی 

شایانی باس و بیركردنەوەی لێ پەیدابێت.
داكۆكیكردن  بۆ  خەڵك  ئامادەیی  و  داواكاری  هەلومەرجی  یەكەم، 
ئۆپۆزیسیۆنەوە  هێزەكانی  لەالیەن  دادپەروەری  و  ئازادی  و  ماف  لە 
كرایە بارمتەی سیاسەتەكانیان یان بەالڕێدا بران بۆ مەرام و بەرنامەی 
سیاسیان. دووەم، ئۆپۆزیسیۆنی گۆڕان و ئیسالمی سیاسی كە هەتا 
ئەو كاتە بەناوی یاسا، دیموكراسی، ماف، ئازادییەوە قسە و كاریان 
دەكرد، لە یەكەم هەلی گونجاودا بۆ كۆكردنەوەی هێز و پەیدابوونی 
و  ئازادی  دژی  ماهیەتی  بەوان،  سەر  جەماوەری  هێزی  هەندێك 
دەرخستنی  كەوتنە  بەدواوە  ساتانە  لەو  ئاشكرابوو.  دیموكراسییان 
بە  و  ویستن  یان  پەرستی،  دەسەاڵت  و  هەژموونخوازی  ماهیەتی 
دەستهێنانی دەسەاڵت بوو بە هەر نرخێك. بۆ ئەمەش كار و كردەوەیان 
سڕینەوەی  تەكفیر،  ئازادی،  نەهێشتنی  تووندوتیژی،  زەمینەكانی  لە 
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ماهیەتی  ڕووداوانە  ئەم  بوو.  پەالماردانیش  تەنانەت  و  بەرامبەرەكان 
لە  ئیسالمی سیاسی دەرخست و  باڵی گۆڕان و  تۆتالیتاری هەردوو 
ناوەڕكی  و  گۆڕان  سیاسەتی  فاشیستی  ناوەڕۆكی  كاتیشدا  هەمان 

تووندڕەوی ئیسالمی سیاسی هەتا ڕادەی جیهاد و تەكفیر دەرخست.
ئیسالمی  میانڕەوی  بانگەوازی  كە  سەلماندییان  ڕووداوانە  ئەم 
سیاسەتی  و  فریو  تەنها  گۆڕان،  ئازادیخوازی  و  ماف  و  سیاسی 

دیماگۆجی بوون.
هێرشبردنی  و  پەالماردان  و  شوبات  17ی  ڕووداوەكانی  سێیەم، 
هەندێك لە ئەندامان و هەڵسوڕاوانی دارالستیك بە دەست، بەردهاوێژ، 
ئەو ڕاستییان سەلماند  بە دەستی دەمامك كراو،  چەقۆكێش و چەك 
یان ئەو تایبەتمەندی و دیاردەیان دیسان ئاشكراكرد كە كەسایەتی و 
تاكەكانی  یان  دواكەوتوو  و  هێزخواز  و  نەریتی  كۆمەڵگەی  ناو  تاكی 
كۆمەڵی دیموكراسیی دیفاكتۆ هێشتا تاك و كەسایەتی كۆن، نەریتی، 
قوربانی  وەكو  دوێنێ  تا  كە  ئەوانەی  پەرستن.  هێز  و  هەژموونخواز 
خۆیان دەنواند لەو ڕووداوانەدا بوونە جەلالد و كارەكتەری دژی ماف 
و ئازادی ئەوانی دیكە. ئەم هەلومەرجەی قوربانیی دوێنێ و جەلالدی 
ناو تاكی كوردیدا هەمان تیۆری قوتابخانەی فرانكفۆرتمان  لە  ئەمڕۆ 
كۆمەڵگەی  لە  ))هەژموونخواز((  كە سایەتی  دەربارەی  بیردەهێنێتەوە 

ئەڵمانی نازیزمدا، كە لەالیەن تیۆدۆرۆ ئادۆرنۆ دانرابوو. )14(
غافڵگیركردنی خەڵك و سواربوونی شەپۆلی داواكاری و ناڕەزایی 
نەخشێكیان  یان  دیگایەك  خەڵك  زەمینەیەدا  لەم  ئەوەی  بەبێ  خەڵك 
هەبێت، بوونی ماهیەتی تۆتالیتاری، فاشیستی، توندڕەوی، كۆنەپەرستی 
و  ڕەهەند  تاك  كەسایەتی  لەگەڵ  ئۆپۆزیسیۆنەوە،  لەالیەن  داپۆشراو 
دیاردەی كۆمەاڵیەتی هەژموونخواز و هێزپەرست ئەو زەمینانە بوون كە 
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ماهیەتی ڕاستەقینەی ئۆپۆزیسیۆن و هەڵسوڕاوان و خۆپیشاندانەكەیان 
بە ئاشكرا دەربكەوێت. من تا ئێستا چەندجارێك وشەكانی فاشیست، 
كوردی  ئۆپۆزیسۆنی  وەسفی  بۆ  كۆنەپەرستم  و  توندڕەو  تۆتالیتار، 
باسكردووە. بۆ سەلماندنی ئەم زاراوانە لە وەسفی ئەواندا چاكتروایە 
هێزە  و  حزب  بەو  پەیوەندی  لەگەڵ  بكەم  پرسانە  ئەم  شیكردنەوەی 

سیاسیانەوە.

زەمینەكانی سەرهەڵدانی فاشیزم و كۆنەپەرستی
و  باس  كە  جێگایەی  ))لەو  بڕوایانوایە  سیاسی  كۆمەڵناسانی 
شیكردنەوەی ڕەفتاری واقعی و ڕاستەقینەی حزبەكان كە بەدەسەاڵت 
بەاڵم  هەیە،  ئەوان  كاركردنی  گرنگیی  ناسینی  بە  پێویستی  دەگەن، 
فۆڕمی  شێوەی  لە  بزووتنەوەكان  ئایدیۆلۆژی  و  كۆمەاڵیەتی  پێگەی 
واقعی ئەواندا دەبێتە شوێنی باس و لێكۆڵینەوە((.)15( واتە پێش ئەوەی 

بە دەسەاڵت بگەن!
هەروەها زانستی كۆمەڵناسی سیاسی لە باسی سەرهەڵدانی فاشیزم 
))بە  كە  بڕوایوایە  تۆتالیتارەكاندا  بزووتنەوە  و  توندڕەوی سیاسی  و 
شێوەی گشتی پاش یەك سەردەمی كورتخایان لە دیموكراسیی الواز، 
هەوڵدان بۆ نوێسازی، ئاوەدانكردنەوەی واڵت و پیشەسازی كردنی، 
ڕاستگەرا  ڕادیكالیزمی  لە  جۆرێك  یان  كارا  ڕاستڕەوی  بزووتنەوەی 

پەیدا دەبێت كە لە مێژوودا بە فاشیزم ناسراون((. )16(
 ))لە زەمینە و ڕوانگەی كۆمەاڵیەتی، لە سەر بناغەی زۆربەی ئەو 
تیۆرانەی كە دەربارەی پەیدابوونی فاشیزم خراونەتەڕوو، ئەم بزاڤانە 
لەو كۆمەڵگەیانە پەیدا دەبن كە گەواهی ڕەوەندی فراوانی پاشەكشەی 

هاوپشتی نەریتی و جەماوەری بوون.((
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))فاشیزم بە پێی وەسف و زاراوە جیاوازەكان، كاردانەوەیە بەرامبەر 
ئەو  لەنێوان  و  واڵت  كردنی  پیشەسازی  و  نوێسازی  ڕەوەندی  بە 
خەڵك و گروپانەدا سەرسامی و پەیڕەوی پەیدا دەكات كە دووچاری 
هەلومەرجی پاشەكشەو لێكدابڕانی ئابووری و كۆمەاڵیەتین. لەناو ئەم 
هەلومەرجەدا تاكەكان لەباری دەروونیەوە هەستی ئارامی و ئاسایشی 
خۆیان لە دەستدەدەن و بۆ ساڕێژكردنی ئاسایشی لە دەستچوو، پەنا 
بۆ داوێنی دەسەاڵت دەبەن. لەم ڕوانگەوە بزووتنەوەكانی كۆكردنەوەی 
و  سەرسامی  تۆتالیتار،  ئایدیۆلۆژیای  و  ڕابەڕایەتی  و  جەماوەر 
دەروون  دیدگای  لە  فاشیستی  بزووتنەوەی  دەكەن.  پەیدا  الیەنگیری 
كە  دادەمەزرێت  هەژموونخواز  كەسایەتی  بناغەی  سەر  لە  شیكاریدا 
كە  ئەوەی  لەبەر  پەیڕەوسازە.  و  ملكەچ  هەم دەسەاڵتپەرستە و هەم 
هەستێك  هەژموونخوازدا  تاكی  لە  دەسەاڵتخوازان  و  دەسەاڵتداران 
ئەو  لەالی  الواز  كەسانی  بەدیدەهێنن،  خۆیان  بۆ  نەمری  و  ڕێز  لە 

كەسایەتیانە نزم و پەست و حەقیر دەنوێنن((. )17(
))فاشیزم بەرجەستەبوونی تووندڕەوانەی باوەڕە بە چینی ناوەندی 
)كۆن و نەریتی نەك چینی ناوەڕاستی نوێ( و خەڵكگەرایی )پۆپۆلیزم(. 
ئایدیۆلۆژی ڕەسەنی چینی ناوەندی كۆن پۆپۆلیزمە((. )18( بە شێوەی 
لە  كە  ڕۆحییەكانە  و  دەروونی  فشارە  بەرهەمی  فاشیزم  گشتی 
لێكدابڕانی  بەرهەمی  یان  دەبن.  پەیدا  تاك  بۆ  مۆدێرنیزم  سەردەمی 
كۆمەاڵیەتی و فراوانبوونی كەلێنەكانی نێوان هەژاران و دەوڵەمەندانە، 
یان بەرهەمی كۆمەڵگەی جەماوەری و ئاپۆرە دارە كە هەستی ترس، 
نیگەرانی، ئاسایشی چینایەتی، كۆمەاڵیەتی كە لە ڕەهەندی نوێسازی و 
بازرگانی و بەرژەوەندی خوازی كۆمەڵگە زیانیان بینیووە. لە بەرامبەر 
لەسەر  دڵنیابوونەوە  بە  فاشیستی  ئایدیۆلۆژی  هەلومەرجانەدا  ئەم 
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دەسەاڵت، ناسنامەی تایبەتی، پەیڕەوی، دیسپلین، ڕابەڕایەتی و كارێزما، 
ڕێز و مەزنایەتی نەژادی یان هەر پەیڕەوێكی سیاسی مەبەست )لەالی 
بۆ  هەڵسوڕاوان  و  الیەنگران  هاوپشتی  ئیسالمی(،  و  گۆڕان  خۆمان 

ڕابەڕایەتی و لەناو یەكدا دەیەوێت ساڕێژی ئەو برینانە بكات.
بزووتنەوەی فاشیستی و كۆنەپەرستی و توندڕەوی لە هەموو واڵتان 
لەو تاك و كەسانە درووست دەبن كە لەڕوانگەی كۆمەاڵیەتیدا هەستی 
و  هەڕەشەی سەرمایەداری  لەبەرامبەر  و  دەكەن  نائاسایش  و  ترس 
مۆدێرندا بەرەو وێرانی و نابوودی دەچن. ئەوانە لەبەرامبەر ڕەوەندی 
گشتی كۆمەڵگەی مۆدێرن و دەوڵەمەند بوونی بەشێك لە كۆمەڵگەو لە 
فاشیزم  ئامانجی  پیشاندەدەن.  كاردانەوە  خۆیان،  وێرانیی  بەرامبەردا 
پیشەسازی  پێش  مۆدێرن،  پێش  هەلومەرجی  و  ژیان  بۆ  گەڕانەوەیە 
و سەرمایەداری و پێش دیموكراسی. لۆجیكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی 

فاشیزم ئەوەیە مادام بۆ خۆمان نییە، ناهێڵین بۆ كەسی دیكە بێت!
بە  سەبارەت  ماركسیستی  باسەكانی  و  لێكۆڵینەوە  زۆربەی  لە 
گەشەی  و  سەرهەڵدان  زەمینەكانی  دەربارەی  بەتایبەتی  و  فاشیزم 
بە  پەیوەندارە  كە  دەكرێت  زەمینانە  و  ژینگە  لەو  باس  فاشیزم، 
كە  سەردەمێك  سەرمایەداری.  گەشەی  و  سەرهەڵدان  قۆناغەكانی 
سەرمایەداری بۆ چارەسەری قەیرانەكانی ئابووری و بوونیادی یان بۆ 
ساڕێژی قەیرانە كورت خایانەكانی دەسەاڵتداری دەیەوێت سازوكاری 
بەرهەم هێنان و بەڕێوەبردنی كار و چاالكیەكانی ئابووری لە دەست 
نەدات یان چارەسەرێكی باش و گونجاو نادۆزێتەوە، بەرەو دەورانێك 
ڕووكەش  بەرەو  پرسەكان  هەموو  و  لەرزۆكی  و  لەالوازی  دەڕوات 
كالسیكی  سەرمایەداری  چی  ئەگەر  دەچن.  نمایشی  ڕەوشی  یان 
گرنگیان  كاری  و  زیاد  هەوڵی  زەمینەیەدا  لەم  ئەمریكی  و  ئەوروپی 
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چارەسەری  هۆكاری  گرنگترین  بەاڵم  خۆیانكردووە،  بەرژەوەندی  لە 
ناكۆكیەكانی  توندكردنەوەی  قەیرانەكان  ساڕێژی  بۆ  سەرمایەداری 
لە  هەژارانە  چەوسانەوەی  زنجیرەكانی  بەهێزتركردنی  و  چینایەتی 
بەرژەوەندی سەرمایە و لە ئاكامدا بە هێزبوون یان تووندبوونەوەی 
خەباتی چینایەتی بەرهەم هێنانە كە هەروەكو ئەرنست مانداڵ دەڵێت: 
))سەرمایەداری تەنها بە دوو هۆكار دەتوانێت كۆنتڕۆڵی ئەم سەردەم 

و ڕەوشە بكات: دەوڵەتی ڕەفا یان فاشیزم((. )19(
بۆ  سەرمایەداری  دەستی  ڕێگاچارەی  وەكو  فاشیزم  بەمشێوەیە   
ڕژێمی  ڕزگاركردنی  و  چینایەتی  خەباتی  تووندكردنەوەی سەركوتی 

سەرمایە لە قەیران دێتە كاراوە.
لە فەرهەنگ و ڕێبازی ماركسیستیدا چەند تیۆری گرنگی دیكە لە 
ئاكامی  وەكو  فاشیزم  ناویاندا:  لە  پەیدابوون  فاشیزمدا  شیكردنەوەی 
پڕانسیپی ڕابەری كارێزمایی كە بەرجەستەبوونی پەیڕەوی جەماوەر 
دەوری  لە  یە  گشتی  فریودانی  ڕەوتێكی  یان  ڕەهبەران  بۆ  خەڵكە  و 
و  نەتەوەیی  توندڕەوی  بزووتنەوەكانی  وەكو  فاشیزم  كارێزما. 
نەژادی. فاشیزم وەكو بزووتنەوەی چین و توێژەكانی ناوەڕاست، یان 
وەكو  فاشیزم  تۆتالیتاریزم.  و  دیكتاتۆری  بەرهەمی  و  ڕەوت  وەكو 
لەسەر  كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  گەشەی  و  نوێسازی سیاسی  ڕێگای 
فاشیزم  دیسپلین.  و  پەیڕەوی  دەسەاڵت  و  میلیتاریزم  بناغەكانی 
توێژە  و  چین  نێوان  پۆپۆلیستی  پەیمانی  بەرجەستەبوونی  وەكو 
دەسەاڵتدارەكان و جەماوەر. فاشیزم وەكو دیكتاتۆری سەرمایەداری 
و  جەماوەری  بزووتنەوەی  وەكو  فاشیزم  دەوڵەتی.  مۆنۆپۆڵی 
پۆپۆلیستی ڕابەری كراو لەالیەن سێكتاریزمەوە. فاشیزم وەكو ڕێگای 
نەجات و ڕزگاركردنی سەرمایەداری لە داڕمان و سەرئەنجام فاشیزم 
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وەكو نیشانە و وێناكانی قەیرانی دەروونی و كەسایەتی كۆمەڵگە یان 
شێوەیەك لە دەروون ناسی جەماوەری )20( 

و  وەكو سیاسەت  وادا  ئابووری  قەیرانی  لە سەردەمێكی  فاشیزم 
دیاردەیەك هاتە مەیدانەوە كە ))قەیران و كێشەكانی ئابووری و ترسی 
ژمارەی  زیادبوونی  بوون.  وێران  و  بوون  هەژار  لە  خەڵك  زۆری 
بێكاران و زیاتربوونی ژمارەی ئەو الوانەی كە خوێندنی ئامادەیی و 
زانكۆیان تەواو كردبوو، بەاڵم هەتا دەهات بێكار دەبوون. هەژاران و 
بێكاران باوەڕیان نەمابوو بەو حزب و الیەنە سیاسیانەی لە پارلەمان 
ئەوان.  بەدبەختی  و  نەبوونی  لە  بەرپرسیاربوون  كە  حكومەتدا  و 
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 ڕابەری دەویست كە لە 

فاشیزمدا بەرجەستەبوو(( )21(
هەلومەرجی  پێشینەی  یان  فاشیزم  سەرهەڵدانی  زەمینەكانی   
لە  فاشیزم  فەرهەنگی سەرهەڵدانی  و  ئابووری  سیاسی، كۆمەاڵیەتی، 
لەنێوان هەردوو  دانیمارك  ئیسپانیا، ڕۆمانیا،  ئەڵمانیا،  ئیتالیا،  واڵتانی 
هەلومەرجەكانی  بە  بەراورد  بە  دووەم  و  یەكەم  جیهانیی  جەنگی 
یەكەم  كەنداوی  یان سەردەمی دوای جەنگەكانی  ئێستای كوردستان 
و دووەم، جەنگی ناوخۆی نێوان هەردوو باڵی دەسەاڵت و جەنگەكانی 
ئیسالمی سیاسی، جیهادی، تەكفیری و سەرئەنجام جەنگی سارد یان 
ڕانەگەیەندراوی نێوان بزووتنەوەی گۆڕان و دەسەاڵتی كوردی. یان 
ڕاستیانەی  ئەم  هەرێمدا،  ئێستای  گشتی  هەلومەرجی  بە  بەراورد  بە 

خوارەوە دەسەلمێنن.
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1-  ناوەڕۆك و ماهیەتی سیاسەتی دەسەاڵتدارانی كوردستان لە 
كۆمەڵگەی  و  حكومەت  بەڕێوەبردنی  بۆ  ئەوان  كاریگەری  و  كاركرد 
ئێستا بۆ زۆربەی خەڵكی كوردستان دەركەوتووە، كە لەسەرەتای ئەم 
الیەنە  دیموكراسیی  یان  نمایشی  و  دیفاكتۆ  دیموكراسیی  بە  باسەدا 
ئۆپۆزیسیۆنی  ماهیەتی  و  ناوەڕۆك  بەاڵم  بردن،  ناومان  هێزەكان  بە 
كوردی لە فۆڕمی ئەو الیانانە )كە پاشان زیاتر باسیان دەكەم( و لە 
شێوە و شێوازی بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییە سنووردارەكەیان لە 17ی 

شوبات و دوو مانگی دواتردا دەركەوت.
تا  كە  نوێسازی  هەوڵەكانی  و  ونمایشی  الواز  دیموكراسیی    -2
ئێستا نە لە زەمینەكانی ئابووری و سیاسیدا نە لە هێنانەدی سیستمێكی 
جێگیر و دڵنیا سەركەتوو نەبووە. كاردانەوە بەرامبەر بەم هەلومەرجە 
لەالی ئۆپۆزیسیۆن بەو جۆرە كـــەوتەوە كە لە 17ی شوباتدا بینیمان 
فاشیزم و كۆنەپەرستی ئیسالمی بـــــەرهەم هێنا، یان كاریكاتۆرێكیان 

بۆ فاشیزمی الواز نمایشكرد.
و  تۆتالیتار  و  توڕە  جەماوەری  دەروونی  هەلومەرجی    -3
بوون  بەشێك  كە  خەڵكانەیە  ئەو  مەبەستم  دیارە  هەژموونخواز. 
و  كار  هەموو  بە  ئۆپۆزیسیۆن  سیاسەتەكانی  جێبەجێكردنی  لە 

كردەوەكانیانەوە.
4-  كاردانەوە بەرامبەر بە ترسی هەندێك لە خەڵك لە بەرامبەر 
بەرامبەر  نیگەرانی  و  ئابووری و ترس  ئاسایشی  و  ئارامی  نەبوونی 
هەژاری و بێكاری و وێران بوون بەرەو نەداری. لەم زەمینەیەدا دەبێت 

سێ باسی گرنگ لە مەیداندابێت:
یەكەم، لە دوای هەڵبژاردنی 25/7/2009 و دوای ئەوەی كە گۆڕان 
دەرەوەی  ئۆپۆزیسیۆنی  سیاسەتی  و  ڕەوش  یەكگرتوو  و  كۆمەڵ  و 
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ئیمتیازەكانی  و  بەهرە  زۆربەی  لە  بێگومان  هەڵبژارد،  حكومەتیان 
لە  دەنگەكانیان  ڕێژەی  چۆن  هەروەكو  بوون.  بێبەش  جارانیان 
هەڵبژاردنەكانی ڕێكخراوە جەماوەری و پیشەییەكانیشدا بەرەو كەمی 
كادر و هەڵسوڕاوەكانیان  لە سەركردەو  بە شێكی زۆر  یان  دەچوو. 
هەندێك  دۆخە  ئەم  كە  كران  بێبەش  دەسەاڵت  ئیمتیازی  و  خوان  لە 
بەرامبەر  كاردانەوە  گرتەوە.  ڕووناكبیرەكانیشیانی  و  نووسەر  لە 
توندڕەوی  لە  فۆڕم و شێوەیەی  ئەو  لە دەستچووە  بەو هەلومەرجە 
و  هەڵسوڕاوان  كادێر،  سەركردە،  كارێزما،  بە  گرتەوە  ئۆپۆزیسیۆن 
زمانی  لەسەر  كە  سەردەمەدا  لەم  ئەوان  سیاسەتی  نووسەرانیانەوە. 
بەهێزترین سەرۆكیان ئەوبوو: مادام بۆ ئێمە نییە، ناهێڵین بۆ ئێوەش 

بێت!
ناڕەزایی  و  بێكاران  و  هەژاران  لە  بەشێك  كاردانەوەی  دووەم، 
ئەوان بەرامبەر ترس و نیگەرانیان لە ژیان، كە بێگومان مافی خۆیانە 
و  ناخۆش  ژیانی  بەرامبەر  ناڕەزایی  ڕەخنەو  لە  ئازادبن  دەبێت  و 
نائومێدداریان. بەشێك لە كاردانەوەی ئەم خەڵكە هاوكات و هاوشێوە 
بۆ  سەرپۆشێكی  تاڕادەیەك  و  ئۆپۆزیسیۆن  كاردانەوەی  لەگەڵ  بوو 
بەهانە و سەلماندنی خۆپیشاندان و ناڕەزایی ئۆپۆزیسۆنیش هێنایەدی. 
لەالیەكی دیكەشەوە ئەو خەڵكە بوونە هێزی كۆمەاڵیەتی و جەماوەری 
نەیارانی  هێزی  لەگەڵ  بەراورد  بە  هێزە  ئەم  بەاڵم  ئۆپۆزیسیۆن،  بۆ 
الوازو  زۆر  بینەر(  تەنها  و  بێدەنگ  و  ناكارا  )بەاڵم  خۆپیشاندان 

سنووردار بوو.
بەرنامەو  هێنانەدی  بۆ  جەماوەر  و  خەڵك  بەكارهێنانی  سێیەم، 
مەرامی سیاسی یان بوونیادنانی ئۆپۆزیسیۆن بەڕەوش و هەلومەرجی 
جەماوەری، یان یەكالكردنەوەی بەرنامەو حساباتی سیاسی ئۆپۆزیسیۆن 
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لە ناوەوەی خۆیدا لە دژی ئەوانەی بە شێوەی سەرۆكەكان كارناكەن 
یان بڕوا ناهێنن و لە دەرەوەی خۆیان لە دژی دەسەاڵت و ئەوانەی 
و  مێژوویی  تایبەتمەندییە  لە  یەكێكە  نین،  ئەوان  لەگەڵ  كۆمەڵگەدا  لە 
دیارەكانی فاشیزم. هەمیشە فاشیزم هێزەكەی خەڵك و جەماوەر بووە، 
بەاڵم بڕیار و كارەكان لە دەستی نوخبەو سەرۆكەكاندا بووە. ))فاشیزم 

لە بڕواو گوتاردا خەڵك گەڕایە و لە بڕیار و كاردا نوخبەگەرا((.)22(
دیموكراتی:  سیستمی  نەبوونی  و  دیموكراسی  قەیرانی    -5
دیموكراسیی دیفاكتۆ و الواز سەرەڕای ئەوەی كە ناتوانێت یان نایەوێت 
دەسەاڵتدارێتی و بەڕێوەبردنی واڵت بە سیستمێكی دەستوری، یاسایی 
بێت، لەو دەستور، سیستم و یاسایانەدا بنەماكانی دەسەاڵتی زۆرینە، 
پەرلەمانی، زەمانەتی ماف، ئازادی كەمینەكان، سیستمی ماف، ئازادی، 
دادپەروەری كۆمەاڵیەتی، بەشداری سیاسی بكرێنە كێشە و قەیرانەكانی 
دەسەاڵتدارێتی كە هەرچەند سااڵ جارێك ڕوودەدەن چارەسەربكات. 
دیفاكتۆ،  دیموكراسی  لەناو  دەسەاڵتدارێتی  قەیرانی  بەرچاوترین 
دەسەاڵتەكانی  كە  ئەوەیە  كوردستان،  و  عێراق  بەرچاویش  نموونەی 
نمایش  یان  فۆڕم  وەكو  یاسا  دادوەری،  پەڕلەمان،  حكومەت،  واڵت، 
هەن و كاردەكەن. دەسەاڵت لە دەستی حزب، سەرمایە، هێزە كۆن و 
نەریتیەكانی جاراندایە. واتا بەڕێز )مەسعود بارزانی( بۆیە دەسەاڵتی 
هەیە، چونكە سەرۆكی پارتییە، نەك لەبەر ئەوەی سەرۆكی هەرێمە. 
و  عەقڵ  بەو  قەیرانانەو  ئەم  وەاڵمی  بۆ  ئۆپۆزیسیۆن  كاردانەوەی 
بێگومان بزوتنەوەی توندڕە و  ئەوان هەیە،  فەرهەنگە سیاسییەی كە 

هێرشبەر و هەلپەرست درووست دەكات.
6-  چارەسەر نەكردنی كێشەكانی ئابووری و بە تایبەتی كێشەی 
هەژاری و بێكاری. ئەگەرچی هەرێم لەباری ئابووری و ژیانی خەڵك لە 
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هەموو واڵتانی دەورووبەری باشترە، بەاڵم هێشتا هەندێك لە كوردستان 
كاری  یان  حوكمڕانیدا  لەماوەی  حكومەتیش  و  هەژارن  یان  بێكار 
نەكردووە بۆ ئەم مەبەستە یان كاری یاسایی نەكردووە، بەڵكو زۆربەی 
جارەكان لە ڕێگای حزب و بەرپرس و واسیتە و هێزەكانی جارانەوە ئەم 
كێشەیە چارەسەركراوە. واتە ئەمجارەش كێشەكان وەكو دیفاكتۆ یان 
لە بەرژەوەندی هێزەكانی جارانەوە چارەكراون. گەورەترین پرس و 
كێشە لە كوردستان، كێشەی دادپەروەریی كۆمەاڵیەتیە لە كوردستان بە 
شێكی زۆر و بەرچاو لە الیەنە سیاسییەكان و كەسایەتیە گەورەكانیان 
ئەم  سەرمایەدارەكانی  بوونەتە  ئۆپۆزیسیۆنەوە  و  دەسەاڵتدار  بە 
سەردەمە و تەواوی فەرمانی ئابووریی كوردستان لە دەستی ئەواندایە 
خەڵك  دیكەش  لەالیەكی  گەورە.  سەرمایەدارانی  لەگەڵ  شەریكن  یان 
یان ژیانی ئاسایی و مامناوەندی دەژین یان هەژارو بێكارن. حكومەت 
لە  یان  دەیپاڕێزێ  بەڵكو  كارناكات،  زەمینەیەدا  لەم  نەك  و دەسەاڵت 

ڕاستیدا خۆی هەلومەرجەكەی درووستكردووە.
كاردانەوە بەرامبەر بەم هەلومەرجە لەالیەن خەڵكانی دژی هەژاری 
و بێكاری یان نەیار بەرامبەر نادادپەروەریی كۆمەاڵیەتی بە شێوەی ڕق 
و ناڕەزایی و توندڕەوی دەردەكەوێت. پەیوەندی نێوان هێزە سیاسییە 
نەیار و هەلپەرستەكان كە لە ڕاستیدا خۆیان بەشێكن لەم هەلومەرجە 
دژایەتی  كاردانەوە،  هەلومەرجی  لەگەڵ  سەركردەكانیان،  بەتایبەتی  و 
هەژاری، بێكاری و نەبوونی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی بەشێوەی پەیمانی 
پۆپۆلیستی نێوان چین، كەسە بااڵكانی سیاسەت، ئابووری لەگەڵ خەڵك 
و  كاریگەر  زەمینە  لە  یەكێكە  ئەمەش  كە  دەردەكەوێت.  جەماوەردا  و 
تایبەتمەندییە بەرچاوەكانی سیاسەت، ڕەوتی كۆنەپەرستانەی فاشیزم، 
پۆناپارتیزم و بوونیادگەرایی ئیسالمی و توندڕەویی نەتەوەیی و نەژادی.
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تایبەتمەندییەكانی فاشیزم و دەركەوتنی فاشیزمی كوردی

1-  فاشیزم و دژایەتی ئەوانی دیكە و ناڕۆشنی لە داواكاری:
كارل شمیت بیرمەند و تیۆریسینی سیاسی ئەڵمان لە لێكۆڵینەوەی 
تێگەیشتنی  كە  دەكات  ئەوە  باسی   )23( سیاسی((  پرسی  ))چەمكی 
سیاسەت بە گشتی و سیاسەتی مۆدێرن بە تایبەتی بریتیە: لە چەمكی 
دۆست و دوژمن لە سیاسەتدا یان جیاكردنەوەی دۆست و دووژمنە لە 
یەكتری و بەوپێیەش ڕیزبەندی نێوان سیاسەتەكان پەیدادەبێت. فاشیزم 
ئیسالمی  ئێستا  دەتوانین  دیكە،  سیاسییەكانی  بیروباوەڕە  هەموو  لە 
بەوە  بكەین،  زیاد  بۆ  تەكفیریشی  و  جیهادی  سەلەفیەتی  و  سیاسی 
دەناسرێتەوە كە نەیار و دووژمنایەتی كام الیەن دەكات، نەك بەوەی 
گشتی  ڕێبازێكی  وەكو  ))فاشیزم  بۆیە  چییە.  ڕوانگەی  و  بەرنامە  كە 
ڕاستڕەوێكی  كە  دەوترێت،  توندڕەوەكان  بزووتنەوە  بە  لە سیاسەتدا 
دیموكراسییە،  دژی  گەورەیە،  سەرمایەداری  )دژی  هەژموونخوازە 
ئانارشیزم،  دژی  دژی سۆسیالیزم،  مۆدیرنیزم،  دژی  لیبرالیزم،  دژی 
دژی ماركسیزم(. ئامانجی فاشیزم بە سازدان و درووستكردنی ڕژێمی 
لە  دەگات.  ئاكام  بە  میلیتاریزم  و  تۆتالیتاری  هەژمونخواز،  سیاسی، 
چی  نەك  چییە،  دژی  كە  دەناسرێتەوە  بەوە  زیاتر  فاشیزم  ڕاستیدا 

دەوێت(()24(.
دەركەوتنی ئەم ڕەوتە لە كوردستان لە هەردوو الیەنی ئیسالمی 
و بەناو عیلمانی درووست بەو شێوەیە بوو كە ئەوان دژی چین و 
سیاسەتی جیاكردنەوەی دۆست و دوژمن لەالی ئەوان نەك تەنها 
بەرامبەر بە الیەنە سیاسییەكان و ڕەخنەگرانیان بەو شێوەیە بوو، 
پێشمەرگە،  جەماوەر،  و  میدیا  ناو  بۆ  پەڕاندەوە  ئەمەشیان  بەڵكو 
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پەیوەندی  هتد.  كاسبكاران..  و  پیشەوەران  تەنانەت  نووسەران، 
كردن بە سیاسەت و خۆپیشاندانی ئەوان بەوجۆرە وێنا دەكرا كە 
گەڕانەوە و پەیوەندی كردن بوو بە ڕیزەكانی گەل و ئەوانەش كە 
لەگەڵ ئەوان نین یان ڕەخنەگر و نەیاریانن بەكرێگیراوی دەسەاڵت 

و حكومەتن.
و  دیدگا  شوبات  17ی  بزوتنەوەی  و  ئۆپۆزسیۆن  هەڵوێستی 
))كارل  بیردەخاتەوە:  ئەوروپامان  نازیەكانی  بەرچاوی  ڕووداوێكی 
 ،1910 تا   1897 سااڵنی  لە  ڤیەننا  شارەوانی  سەرۆكی  لۆگر، 
بەنموونە  ناودارەكان  نازیە  پاشان  كە  وتووە،  ناوداری  ڕستەیەكی 
كەسێك  چ  كە  بڕیاردەدەم  و  دەكەم  دیاری  )من  هێنایەوە:  دەیان 
یەهوودە(. ئەحزابی فاشیستی ئەوروپاش لەمەش فراوانتر ڕۆیشتن و 
ئەو مافەیان بەخۆیاندا بڕیاربدەن چ كەسانێك ئەندامی نەتەوەن و كێن 
ئەوانەی ژیان و واڵت نوێدەكەنەوە و بەڵێن دەدەن ئایندە بۆ نەوەكانی 
دوایی دابین بكەن. ئەندامانی نەتەوە دەبێت هاوڕابن لەگەڵ فەلسەفەو 
دوژمنی  نەبێت  شێوەیە  بەو  كەس  هەر  بیروباوەڕەكانیان  ئەفسانەو 
دەكرێتە  گەل  ڕیزەكانی  لە  و  دادەنرێت  خائین  بە  نەتەوەیە،  ئیرادەی 

دەرەوە((.)25(
ئەندام،  میدیا،  بە  ئیسالمی سیاسی، گۆڕان  ئۆپۆزیسیۆنی  تەواوی 
سەرا  كاتی  ئەنجومەنی  پشتیوانی  بە  و  شێوەیە  بەو  هەڵسوڕاوانیان 
دیگاو  لەو  تەنانەت  نواند.  هەڵوێستیان  دیدگاو  خۆپیشاندانەكانیان  و 
ئازادیی  و  دیموكراسی  باسی  كە  لێكرد  بێدەنگەیان  ڕاگەیاندنەش 
و  دەكرد  بەرامبەریان  پەسەندكردنی  و  خوێندنەوە  یەكتر  بیروڕاو 
تەكفیركردنی  خەریكی  میدیاكانیان  و  نووسین  و  ڕاگەیاندن  تەواوی 

ئەوانی دیكە و تەخوینی الیەنە جیاواز و نەیارەكانیان بوون.



ئەکرەم میهرداد 168

دەستەگەرایی  و  نوخبەگەرایی  و  )ڕابەر(  پڕانسیپی سەرۆك    -2
)سێكتاریزم(:

دابەشكردنی  و  جیاكردنەوە  و  )تەخوین(  و  )تەكفیر(  هەلومەرجی 
خەڵك بۆ دوو بەرەی دۆست و دوژمن یان بەرەی گەل و دژە گەل، 
جۆرێك لەالیەنگران و پەیڕەوان و شوێنكەوتووان سازدەكات كە ئەو 
ڕێبازو بیروباوەڕە وەكو ئایین تەماشا بكەن و لە خۆپیشاندان و ئاپۆرەی 
جەماوەری و نوێژی سیاسیشدا ئەم باوەڕە تێكەاڵوی ئایینی كۆن و 
لە  هەڵسوكەوتەكان  و  كردەوەكانیان  كارو  تەواوی  و  دەبێت  نەریتی 
كەش و سرووتی ئایینی و حەماسی و بڕوای توندڕەودا دەر ئەكەون.

فاشیزم  مێژووی  و  ڕێباز  شارەزایانی  و  كارناسان  لە  )زۆرێك 
وەكو )ئایینی سكۆالری نوێ( باسیدەكەن. فاشیزم وەكو ئایین پێویست 
پایەو  لە  ناكەن و وتەكانیان  پەیامبەرانە هەیە كە هەڵە  بەو  نیازی  و 
حوكمی یاسادایە. ئەم پەیامبەرانە هەر ئەو ڕابەرانە بوون كە فاشیزمیان 
دۆچە  )پێشەوا(،  فۆهرەر  ناوەكانی  بە  بەڕێوەبرد-  و  دروستكرد 
)زەعیم(، كادیلۆ ناسرابوون و بە چەندین شێوە و نازناو ئەفسانەكانیان 
بۆ سازكراوە. ئەم پیاوانە بەرجەستەبوونی زیندوكردنەوەی ئیرادەی 
توانای  تەواوی وشەكە دەسەاڵت و  بەمانای  نەتەوە و گەل بوون و 

ئەوان بە نایاب و پیرۆز دادەنرا((.)26(
نوێ  پەیامبەرانی  بە  )كە  پێشەواكانیان  و  فاشیزم  ڕابەرانی 
ناسێنرابوون( نیاز و پێویستیان بە پەیڕەوانی باوەڕدار هەیە بۆ ئەوەی 
دیگاو وتەكانی باڵو بكەنەوە و بیكەن بە بەڵگەكانی ڕاستی و دروستی. 
بە هەمانشێوەی لینین كە پارتی شۆڕشگێڕانی موحتەریفی درووستكرد 
و ئەندامانی بە تەواوی ئامادە و سەرسپاردەی ئەو بن، ڕابەرانی حزبە 
فاشیستەكان وایانكرد. ئەوانەی كە بە ئەندام و هەڵسوڕاوانی ئەو الیەنە 
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سیاسیانە ناسراون و ئامادەی هەموو كارەكانی سەرۆك، حزبن، وەكو 
نوخبەكانی ناو سیاسەت، میدیا، ڕووناكبیری و خۆپیشاندان دەناسرێن 

و بزووتنەوە جەماوەرییەكانیش لەالیەن ئەوانەوە بەڕێوە دەبرێن.
ئۆپۆزسیۆنی فاشیست و ئیسالمی سیاسی لە كوردستان لەسەرەتای 
دەسەاڵتی سنوورداریان بە سەر هەندێك لە ڕەوش و شەقامی كوردی 
درووست بە شێوەی فاشیستەكانی ئەورپا، قاعیدە، تاڵیبانەكانی ئەفغان، 
سەرۆك،  ناوەكانی  بە  سەركردەكانیان  و  نواند  هەڵوێستیان  عەرەب 
ئەمیر و ئەمیندار لەالی خەڵك كردە پەیامبەر و ڕابەرانی بە تەواوی 
ڕاست، دروست، دڵسۆز، ئازا و دەست و داوێن پاك. تەنانەت بەوەش 
وا  سێیەمیشیان  و  دووەم  ڕیزی  ڕابەرانی  و  نووسەران  نەوەستان 
ناساند كە كەسانێكن هیچ هەڵە ناكەن و بەوپەڕی پاكی و بێگەردی و 
)پێشەوا( و هەڵسوڕاوانی  پڕانسیپی كارێزما  دانایی سەیریان دەكەن. 
نوخبە و دەستەگەری یان تەواوی پڕانسیپی سێكتاریزم و باندگەرێتی 

لە سیفات و تایبەتمەندییە ناسراوەكانی فاشیزمن.
ئانارشی: تەواوی ڕەوتە فاشیست  3-  دروستكردنی ئاشووب و 
بەریتانیا  و  دانیمارك  ڕۆمانیا،  ئیسپانیا،  ئەڵمانیا،  ئیتاڵیا،  نازیەكانی  و 
پەنایان  بزوتنەوەكانیان  و  سیاسەت  دیاریكراوی  سەردەمێكی  لە 
ئانارشی.  ڕەوشی  سازدانی  و  ئاشووب  درووستكردنی  بەر  بردۆتە 
یان هەروەكو خۆیان لە كوردستان دەیانوت مەبەستیان لە هێنانەدی 
ڕەوشی ئاشووبی داهێنەرە. هەوڵدانی ئەوان بۆ هێنانەدی هەلومەرج 
بۆ  سیستم  و  دەسەاڵت  نەبوونی  و  الوازی  و  ئانارشی  ژینگەی  و 
مەبەستی دروستكردنی ئاژاوە و ناڕۆشنی و بێ دەسەاڵتی و نەبوونی 
كۆنتڕۆڵە لە ژیانی گشتی واڵتدا، بۆ ئەوەی لەو ژینگەیەدا فرسەت بهێنن 

و هاوسەنگی هێز بەالی خۆیاندا ساغ بكەنەوە.
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ئۆپۆزیسیۆن لە كوردستان بە داواكردنی هەڵوەشانەوەی هەرسێ 
بچینە سەر  نامانەوێ خۆمان  دەیانوت  دەسەاڵتەكان  و  سەرۆكایەتی 
دەسەاڵت یان ببینە بەشێك لە دەسەاڵت )بە پێچەوانەی فاشیستەكانی 
تەنها  داوایە  لەم  سەرەكییان  مەبەستی  بەاڵم  دنیا(  و  ئەوروپا 

دروستكردنی هەلومەرجی بێدەسەاڵتی و بێ نەزمی و ئانارشی بوو.
ڕاستی و حەقیقەتی ئەوان ئەوەیە كە لە ڕەوشدا ئانارشیستن بەاڵم 
دەسەاڵت  پیرۆزی  تاڕادەی  ئەوان  فاشیست،  بەرنامەدا  و  مەرام  لە 

پەرست و بەرژەوەندی و هەژمونخواز و تۆتالیتارن.

4-  سازدانی بزوتنەوەی جەماوەری و هەوڵدان بۆ هێنانەدی ئاپۆرە:
پرەنسیپی ڕابەر و پێشەوای پیرۆز و بە دەسەاڵت و ڕەها، كاركردن 
فیكری،  سیاسی،  نوخبەی  ڕیزەكانی  درووستكردنی  و  هێنانەدی  بۆ 
میدیایی و پاشان سازكردنی ڕەوشی ئاشوب و ئانارشی تەنها بە حزب 
و الیەنە سیاسییەكان ناكرێت. بەڵكو ئەم ئامانجە پێویستی بە ڕەهەندی 
جەماوەری هەیە و لێرەدا كاركردن لە سەر خەڵك و هێنانە سەرشەقامی 
كە  دەسازێنێت  پەیڕەوێك  و  سیاسەت  بیانوویەكبێت  هەر  بۆ  خەڵك 
لەوەدا  فاشیستەكان  بزووتنەوە  پۆپۆلیستی  ))پۆپۆلیزم((.  پێیدەوترێت 
نییە كە ئەوان دەیانەوێت ئاسۆ و ئامانجەكانی خەڵك بهێننەدی لە ڕێگای 
خودی خەڵكەوە، ئەم ڕەهەندە بە تایبەتمەندی سەرەكی دیموكراسی و 
سۆسیالیزم دادەنرێت، بەڵكو مەبەستی ئەوان درووستكردنی ئاپۆرەیە 
یان بەسیج كردنی خەڵكە بۆ ئەوەی عەقڵ و زهنیان ببێتە غەریزە ولە 

دوای پەیامی ڕابەرانەوە بڕژێنە جادەكان.
))دیموكراسی پێویستی بە زەمینەیەك لە ئازادی و یەكسانی هەیە، 
ئازادی و یەكسانیش یان لە شێوەی لیبرالیزمدا دەبن یان لە شێوەی 
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تەوهینەوە  و  تەحقیر  بە  هاوكارانی  و  مۆسۆلینی  بەاڵم  سۆسیالیزم. 
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 درووشمەكانی مۆسۆلینی ئەوەبوو: 
لە  دیكەیان  ئەوان شتێكی  بكەن.  بكەن، جەنگ  پەیڕەوی  بكەن،  باوەڕ 
خەڵك نەدەویست جگە لە مانەوە و بڕوایانوابوو كە ئەم شتانە باشترین 
دەویست،  ئەوان جەماوەرییان  مەبەستە  ئەم  بۆ  بۆ خەڵك.  مەسەلەن 

بەاڵم دیموكراسیان نەدەویست(()27(.
هیتلەر و مۆسۆلینی بڕوایان وابوو كە بەڵگە و لۆجیك شایانی بڕوا، 
پشتیوانی نین، هەر كەس دەبێت بۆ بۆن، هەستی خۆی بگەڕێتەوە و 
بڕوابهێنێ، یان بەزاراوەیەكی دیكە فاشیزم بڕوایان بە غەریزەیە، نەك 
بە عەقڵ و لۆجیك. هەر بۆیە مۆسۆلینی بە یاران و پاڕێزگارانی خۆی 

دەڵێت: بە خوێنی خۆتان بیربكەنەوە. )28(
ڕەهەندی پۆپۆلیستی و جەماوەرسازیی فاشیزم و ڕەوتەكانی ئیسالمی 
سیاسی لە دنیای جەنگی جیهانی دووەم و سەردەمی ئێستاشدا، بێگومان 
بهێننەدی، كە  ئازادی و یەكسانی  لە ڕێگای خەڵكەوە  نییە كە  بۆ ئەوە 
تەنها پرس و مەبەستێك بۆ خەبات و تێكۆشانی جەماوەری دەبێت لەم 
دوو ئامانجەدا بێت كە ئەمڕۆ لە دیموكراسیدا بەرجەستە دەبێت. بەڵكو 
مەبەستی ئەوان لەوەیە كە الیەنە غەریزی و هێرشبەر و ناهۆشیارەكانی 
خەڵك لەڕەهەندی جەماوەری و ئاپۆرەییدا گەورەتر و بە هێزتر بكەن 
و  لە كەش  نوخبە سیاسییەكانیان  و  ڕابەران  داواكاری  لە  داكۆكی  بۆ 
لە  مافەكان  و  یەكسانی  و  ئازادی  بۆ  تاكەكان  دەنگە  كە  سرووتێكدا 

ڕوانگەی تاك و كۆمەڵیشدا ون دەبن یان پێشێلدەكرێن.
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خۆپیشاندانی جەماوەریی و ڕەهەندەكانی ئاپۆڕەیی ڕووداوەكانی 
 25/7 هەڵبژاردنەكانی  سەردەمی  )هەروەها  دواتر  و  شوبات  17ی 
دەیانویست  كە  ئەوانەی  ڕوانگەی  لە  بوو(  جۆرە  بەو  هەر   7/3 و 
بوو  ئەوە  بۆ  بهێننەدی  مەیدانانەدا  لەو  خۆیان  مەرامی  و  سیاسەت 
كە دەنگەكانی ئازادی و یەكسانی نەمێنێ و قەرەباڵغی و ئاپۆڕە بۆ 
بشارێتەوە  عەقڵەكان  و  لۆجیك  هەموو  ئۆپۆزیسیۆن  دروشمەكانی 
وتاری  نوێژی سیاسی،  بە  خۆیان  بكات. سەرئەنجام  بێدەنگیان  یان 
بدەن  ساز  هەلومەرجێك  جنێویش  تەنانەت  و  تەكفیری  حەماسی، 
لەوێ  ڕابەران  كارێزما و  نوێنەرانی  بە هێزەكان و  تەنها وتاری  كە 
نەیارانیان،  تەنها  نەك  كردنی  بێدەنگ  نموونەی  دلێربێت.  دەنگیان 
بەڵكو ئەوانەی كتومت وەكو خۆیان قسەیان نەدەكرد، یان پەالمار و 
هێرشی جەماوەری بۆیان ئەو مەبەستە بوو كە سیاسەتی پۆپۆلیستی 

فاشیزم دەمێكە لە بەرنامەیدا بووە.
و  جەماوەریی  ڕەهەندی  هێنانەدی  بۆ  پۆپۆلیستی  سیاسەتی 
هەلومەرجێك  دەبێتە  تۆڵەسەندنەوە  و  ڕق  غەریزەی  بێداركردنەوەی 
سااڵنێك  دەشێت  كە  بێزارییەی  و  ڕق  ئەو  هەموو  كۆكردنەوەی  بۆ 
وتاری  وتنی  بە  هەلومەرجەدا،  و  كەش  لەم  خواردبێت.  پەنگی  بێت 
حەماسی، تەكفیری، هەندێكجاریش سۆزبزوێن و غەریزەساز. بێگومان 
كاردانەوەی تووندوتیژی، هەندێكجار پەالمار، هێرش و وێرانكردن دەبێتە 
مێژوونووسان  و  بیرمەندان  زۆربەی  كە  ڕەهەندەیە  ئەو  ئەمە  ئاكام. 
دەیخەنە بەر ڕەخنە لە شۆڕش و ڕاپەڕینەكان، تەنانەت لەو شۆڕش و 
ڕاپەڕینانەی كە دڵخوازی خۆشیانە. هەلومەرجی بەردهاویشتن، پەالمار 
بۆ بارەگا و دامەزراوەكان، هێرش بردن بۆ میدیا و نوێنەرانی نەیاران لە 
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هەلومەرجێكی وەهادا ئەو ئاكامەیە كە ئۆپۆزیسیۆنی كوردی دەیویست 
سیاسەتی  لەالیەن  كۆدەكرێتەوە  بۆ  خەڵكی  كە  ئەنجامەیە  ئەو  یان 

فاشیستی و كۆنەپەرستی!
5-  دەروون ناسی جەماوەریی فاشیزم و تیۆری فریوی )دەستكاری( 

عەقڵەكان:
هەڵوێست  پرسێك  دەربارەی  فرانكفۆرت  مەكتەبی  بیرمەندانی   
و  ئەڵمان  كۆمەڵگەی  مێژووی  دەربارەی  ئەنجامدا  لێكۆڵینەوەیان  و 
))ئەو  خۆیان.  بیركردنەوەی  بابەتی  كردە  پرسەیان  ئەو  الیەنەكانی 
كارهێنانی  بە  بۆ  فاشیزم  كاری  و  بەرنامە  لە  بوو  بریتی  پرسەش 
خەڵك.  عەقڵی  گۆڕینی  و  دەستكاری  مەبەستی  بە  فریو  ئامرازەكانی 
فریوی  ))تیۆری  دەوت  خۆیان  لێكۆڵینەوەیەی  بەم  بیرمەندانە  ئەو 
عەقڵەكان((.29( خوێندنەوە و لێكۆڵینەوەكانی )زیگفرید كراكر و ویلهلم 
دەروونناسی  بۆ  تیۆرەیە  ئەم  توانییان  باش  تاڕادەیەكی  ڕایش( 

جەماوەریی فاشیزم لە قوتابخانەی فرانكفۆرت بەدی بهێنن.
و  بۆچی  بوو:  ئەوە  تیۆرەیە  ئەم  گرنگەكانی  پرسیارە  لە  یەكێك 
چۆن نازیەكان، تەنانەت پێش دەسەاڵتی ترس و تۆقاندنیان، توانییان لە 

پشتیوانی بە هێز و فراوانی جەماوەر بەهرەمەندبن؟
یەكەمین كاری فاشیزم یان هەر سیاسەتێكی دیكەی سەرمایەداری 
فریوساز یان دیموكراسی دیفاكتۆ ئەوەیە، كە ئەم سیاسەتانە لە هەوڵی 
پەیداكردنی ڕەوشێك یان هەلومەرجێكدان كە )ڕازیكردنی غەڕایزەكان(
بە  تۆڵەكردنەوە،  هەستی  هاندانی  بدەن.  نیشان  خۆیان  لە  خەڵك  ی 
خائین ناساندن و تەكفیری ئەوانەی كە الیەنگیرنین لە سیاسەتی هێزە 
فاشیستەكان و خستنە ئۆباڵی هەموو گەندەڵی و كەموكورتی و چەوسانەوە 
بۆ سەرشان و بەرپرسیارێتی هێزەكانی دیكە یان بۆ سەرشانی هێزە 



ئەکرەم میهرداد 174

دەسەاڵتدارەكان و الیەنگرانیان. لە هەمان كاتدا قەبەكردنی كێشەكان و 
بە زەبەلالح ناساندنی هەلومەرجی چەوسانەوە و لە توانابەدەر وادەكات 
كە كاردانەوەی خەڵك لەڕەوش و سیاسەتی هاندانی تۆڵەكردنەوەدا، ئەو 
خەڵك و جەماوەرە لە دەوری الیەنی نەیار یان ئۆپۆزیسیۆن دەربكەوێت. 
دەستپێدەكات،  الیەنگران  و  كەسەكان  فریوی  بە  كە  تیۆرەیە  ئەم 
بكات،  ئامانجەكەی بۆ ئەوەیە كە تەواوی عەقڵ، زەینەكان دەستكاری 
بیانكاتە پەیڕەو و گوێڕایەڵی سیاسەتی مەبەست. هەوڵدان بۆ شوبهاندنی 
هەلومەرجی هەرێم بە تونس، میسر، یەمەن، لیبیا و واخۆنیشاندان كە 
لەدژی  واڵتانە  ئەو  وەكو  خەڵك  كە  لەوەدایە  چارەسەرەكان  تەواوی 
دەسەاڵتدارانی هەرێم هەستن و خۆپیشاندان و ڕاپەڕین بەرپا بكەن. لە 
بەرامبەریشدا خۆ ناساندن و نواندن بەوەی كە تەنها ڕزگاركەر و فریاد 
ڕەسی جەماوەر لەوەدایە كە ئۆپۆزیسیۆن و نەیارانی حكومەت دەسەاڵت 
بگرنە دەست یان هیچ نەبێت ئەم حكومەت و دەسەاڵتەی ئێستا نەمێنێت، 
بە شێكە لە گەوجاندنی خەڵك بۆ دێواندنی دەسەاڵت و فریودانی خەڵك 
لە دژی ئەو دەسەاڵتە. باسكردن لە ماف و ئازادییەكان و عەدالەت و 
ڕەخنە گرتن و تەكفیركردنی تەواوی سیستمی حزبی، حكومی، تەنانەت 
ڕەخنە گرتن و بە خائین دانانی تەواوی ئەوانەی لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆن نین 
هەر لە ڕێكخراوی كۆمەڵی مەدەنی تا میدیا و نووسەران دیسان بەشێكە 

لەم تیۆرەیە.
لە هەمان كاتدا كە ڕەخنە  یان دەستكاری عەقڵەكان،  ڕێبازی فریو 
و تەكفیر و تەخوینی بەرامبەرەكان دەكات، بەاڵم خۆشیان بە هەمان 
پێكهاتەی  واتا  دەكەن.  كار  بیركردنەوە  و  سیستم  سازوكار،  پێوەر، 
كە  لەوانەی  باشترنین  نەك  نوخبەكانیان  و  كارێزما  ڕەوشی  و  ڕابەر 
و  میدیا  و  مەدەنی  كۆمەڵی  ڕێكخراوەكانی  خراپترن.  بەڵكو  نەیارن، 
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سەركردە  و  حزب  بە  سەر  دیكە  ئەوانەی  هەروەكو  نووسەرانیشیان 
دەسەاڵت  لەوانەی  بێگومان  پارلەمانتارانیان،  سیاسین.  بڕیاری  و 
باشترنین و حزبی ئۆپۆزیسیۆن هەروەكو حزبەكانی دەسەاڵت لە ژوورە 
القدیم(  )الحرس  یان  كۆنەكان  سەركردە  لەالیەن  تەنها  و  تاریكەكان 
بڕیارەكان دەدەن: سەر ئەنجام لە گەندەڵی و بەشداریی لە كەموكورتی 
و نەهامەتی هەلومەرجی واڵتیش بە هەمان ڕادەی كە ئەوان بە هۆكاری 
ئەو سەركردە و هەڵسوڕاو و كادێرانەش  دادەنێن،  ئەو هەلومەرجەی 
نەك بەشداربوون، بەڵكو دەستپێشكەرو كاراش بوون. ئەم هەلومەرجە 
و ئەم سیاسەت و فریوە لە فەرهەنگی سیاسیدا پێیدەوترێت )دیماگۆجی( 
واتە بەرزكردنەوەی دروشمەكان و پیادەكردنی سیاسەت و پەیڕەوی 

ڕێك دژ بەو درووشمانە.
هەر لە هەمان زەمینەدا فاشیستەكان لە گوتاردا دژی سەرمایەداریین، 
بەاڵم لە كرداردا داكۆكی كردنە لە سەرمایەدارییەكی دڕندەتر و بە هێزتر 
تا دەگاتە ڕادەی سەرمایەداریی دەوڵەتی. لە زەمینەی دیموكراسیشدا كە 
نەیارەكانیان بە دژی دیموكراسی دەزانن، بەاڵم خۆیان هەمان ماهیەتی 
دژی دیموكراسیان هەیە و تەواوی دنیاو ڕەوشەكان لە سیاسەت و 
سێكتاریزمی خۆیانەوە دەبینن و سەر ئەنجام ماهیەتی تۆتالیتاری و 

دژی ئازادی و یەكسانیان هەیە.
پرسەكانی  لەسەر  بۆچی  كە  دەكەم  ئاگادار  بەڕێز  خوێنەرانی 
)سەرمایەداری، دژی دیموكراسی و تۆتالیتاری( دەربارەی فاشیزمی كوردی 
باس و لێكۆڵینەوەم نەكردووە، چونكە ئەم ماهیەتانە ئەو كاتە لە فاشیزمدا 
فاشیزمی  هیوادارم  دەست.  گرتە  دەسەاڵتیان  كە  دەركەوتن  ئاشكرا  بە 

كوردی دەسەاڵت نەگرێتە دەست و ئەو ماهیەتانەیان دەرنەكەوێت!
حوزەیرانی 2011
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دیمەنەكانی دیموكراسیی
كوردی و ئاسۆكانی ڕیفۆرم

دیمەنی یەكەم
ئایا دیموكراسی سەرمایەدارییە؟

نوێ  دیموكراسی  بۆ  تیۆرێك   1970 تا   1945 سااڵنی  لەنێوان 
ناسراوە،  جەنگ(  دوای  ئەمریكی  ئینگلیزی-  )تیۆری  بە  كە  پەیدابوو 
واڵتانەدا  لەو  نوێ  دیموكراسی  هەلومەرجی  دەیەوێت  تیۆرە  ئەم 
بخاتە بەر ڕەخنە و لێكۆڵینەوە كە دیموكراسی تیایاندا وەكو باشترین 
سیستم ناسراوە و مێژووییەكی دێرینیشی هەیە، تیۆرمەندانی سەر بەم 
قوتابخانەیە بڕوایەكی دیكەشیان هەیە، كە ئەویش ئەوەیە بەدەستهێنانی 
داڕێژەرانی  كاری  لەمەودوا  دیموكراسی  بۆ  نوێ  دیدگای  و  تیۆری 
سیاسەت و دەسەاڵتداری نییە، بەڵكو كاری ڕووناكبیران و شارەزایان 

و پسپۆڕانی زانستی مرۆڤایەتییە.
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تیۆرمەندانی )تیۆری پێداچوونەوەی دیموكراسی( هەروەكو خۆیان 
ڕۆشنترین  و  بەباشترین  خۆیان  بیروباوەڕی  لەخۆناوە،  ناوەیان  ئەو 
و  سۆسیالیزم  )سەرمایەداری،  خستۆتەڕوو،  بەرهەمانەدا  لەم  شێوە 
دیموكراسی( بەرهەمی )جۆزیف شۆمپیتەر( ساڵی 1942، )پێش وتارێك 
بۆ تیۆری دیموكراسی( لە نووسینی ڕۆبەرت داڵ ساڵی 1956، )مرۆڤی 
)دەربارەی   ،1960 ساڵی  لیپست  مارتین  سیمۆر  نووسینی  سیاسی( 
واقیعی  )جیهانی  1971و  ساڵی  لە  راولز  جان  دادپەروەریی(  تیۆری 
پرسە   ،1972 لە ساڵی  ماكفرسۆن(  )سی. ب.  بەرهەمی  دیموكراسی( 
سەرەكییەكانی ئەم تیۆرە دەربارەی دیموكراسی و ڕەخنە لە دیموكراسی 
لەم تەوەرانەدا كورت و كۆدەبنەوە: بەشداریی سیاسی هاوواڵتیان لە 
سیاسی  یەكسانی  ڕەوایی،  قەیرانی  یان  ڕەوایی  پرسی  دیموكراسیدا، 
نوێ،  دیموكراسی  نوێنەرایەتی  ماهیەتی  كۆمەاڵیەتی،  نایەكسانی  و 

یاخیبوونی مەدەنی و پرسی بزاڤە كۆمەاڵیەتییەكان.)1(
بەاڵم ئەو باسەی كە من دەمەوێت باسی بكەم و ناونیشانی )ئایا 
دیموكراسی سەرمایەدارییە؟( لەتەوەری یەكسانی سیاسی و نایەكسانی 

كۆمەاڵیەتی ئەم تیۆرەدا جێگای دەبێتەوە.

دیموكراسی سیاسی و نایەكسانی كۆمەاڵیەتی
دیموكراسی  قۆناغەكانی  و  دیموكراسی  سەرهەڵدانی  مێژووی 
پرسەی  بەو  سەبارەت  بیرمەندان  لە  هەندێك  بڕوای  بە  مێژوودا،  لە 
سەرەوە دەكرێت بە چوار قۆناغەوە و لەم قۆناغەدا پرسی یەكسانی 
مێژووی  درووستكەری  بەردەوام  كۆمەاڵیەتی  نایەكسانی  و  سیاسی 
ئەم  لە دەوری  دیموكراسیش هەر  بووە و چارەنووسی  دیموكراسی 
پرسەدا نەخشاوە، قۆناغەكانیش ئەمانەن: قۆناغی یەكەم، قۆناغی خەباتی 
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دیموكراسی،  دوژمنانی  لەبەرامبەر  دیموكراسی  هێزەكانی  هاوبەشی 
هێزەكانی دیموكراسی ئەمانەبوون )هێزو بكەری سیاسی كە دەوڵەتی 
مۆدێرن و نەتەوەییە، هێزی ئابووری كە بازاڕی ئازاد و خاوەندارێتی 
تایبەتییە، هێزی ماف و ئازادی و دادپەروەریی و هێزی چوارەم ئەو 
هێز و بكەرانەن كە پێیان دەوترێت خود و بكەری ئازاد، كاریگەر كە لە 
زەمینە،، سەرچاوەی ماف، ئازادی، دادپەروەریی و بەشداری سیاسییدا 
درووست دەبن یان ئەو هێزانەن كە دەیانەوێت ئەم ئامانجە بەدەستبهێنن. 
دووژمنانی دیموكراسیش ئەو هێز و دەسەاڵتانەن كە ڕێگرن لە هاتنەدی 
و  فێوداڵی  كۆنەكانی  هێزە  وەكو  دیموكراسی،  و سیستمی  دەسەاڵت 
دەسەاڵتی ئایینی لە ڕۆژئاوا و دیكتاتۆری و چەوسانەوەی سیاسی لە 
ئەو  )مەبەستم  دیموكراسی  هێزەكانی  یەكەمدا  قۆناغی  لە  ڕۆژهەاڵت. 
چوار هێزەیە كە ناوم بردن( خەباتی هاوبەش و پێكەوەیی دەكەن بۆ 
و  ئازادی  سەنگەری  لە  پێكەوە  هەموویان  و  دیموكراسی  هێنانەدی 
یەكسانی سیاسییدا دەیانەوێت لەدژی دووژمنانی ئازادی و یەكسانی 
سەردەمی نوێ  بۆ )ئازادی، یەكسانی، بڕایەتی( بەدیبێنن و هەر بۆیەش 
دروشمی زۆربەی شۆڕشەكانی جیهان ئەم ئامانجانەی لەخۆگرتبوو.)2(
لەدوای  بڵێین  رۆشنتر  یان  دیموكراسی،  بەدیهێنانی  لەدوای 
دەستپێدەكات،  دووەم  قۆناغی  دیموكراسی  دوژمنانی  ڕووخانی 
كەقۆناغی دەسەاڵت، ئیمتیازی دوو هێز، بكەری سیاسی و ئابوورییە 
كە لە مێژوودا پێیدەوترێت سەرمایەداری. لەم سەردەمەدا دەسەاڵتی 
سیاسەت )واتە دەوڵەتی مۆدێرن، یان دەوڵەتی نیشتمان و نەتەوە( 
دەكات  دەسەاڵت  كۆنتڕۆڵی  نوێنەرایەتییەوە  دیموكراسی  ناوی  بە 
دەستی  لە  بەرژەوەندیی دەسەاڵت و سیاسەت  و  كایە  و زۆرترین 
خۆیدا كۆدەكاتەوە. سەردەمی دەسەاڵتی شاهانەی ڕەها لە ئەوروپا 
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لە  دیموكراسی  بەناو  دەسەاڵتی  و  سەردەمەن  ئەم  نوێنەری 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و دوور لە سااڵنی 1970 هەتا ئێستا گەواهی 
ئەو سەردەمەن لەم واڵتانەدا. بێگومان هێزی سیاسی و دەسەاڵت بە 
بێ بەرژەوەندی و توانای ئابووری دارایی ناتوانێت هەژموونی خۆی 
بپاڕێزێت، كە زۆرجار ئەو هەژموونە دەگاتە ئاستی تووندوتیژی، بۆیە 
دەبێت هەر دوو هێزی ئابووری و سیاسی پێكەوە قۆناغەكە كۆنتڕۆڵ 
بەرژەوەندیی  بپاڕێزن.  خۆیان  بەرژەوەندیی  و  دەسەاڵت  و  بكەن 
هاوبەشی سیاسەت و ئابووری بناغەی یەكەمی گەندەڵی سیاسی و 
مۆدێرن  دەسەاڵتی  و  دیموكراسی  سەرەتاكانی  هەموو  ئابوورییەو 
دوو  هەر  لەم سەردەمەدا  هەیە،  پرسەدا  لەو  درێژیان  مێژووییەكی 
هێزی ئابووری و سیاسی دوو هێز و بكەرەكەی دیكە یان سەركوت 
دەكەن، یان پەراوێزی دەكەن یان هەر چۆنێك بێت ڕازی دەكەن و 
و  سیاسی  ئازادی  و  گشتیی  بەرژەوەندیی  بەناوی  دەدەن،  فریوی 

حقوقییەوە.

ئامانجی دیموكراسی
و  ئازادی  سەرەڕای  دیموكراسی  ئامانجی  كە  بڵێین  ئەوە  دەبێت 
كەرامەتە  بە  و  شایستە  ژیانێكی  بەدەستهێنانی  سیاسی  یەكسانی 
لەباری ئابووری و بژێوی ژیان، هەر بۆیەش یەكەمینجار لە مێژوودا 
كە پرسی ژیان و ئابووری دێتە ناو سیاسەتەوە لەبەرامبەر و لەدژی 
مەیدانەوە.  هاتە  دەسەاڵتدارەكان  سیاسییە  هێزە  ئابووری  دەسەاڵتی 
ژیان و بەرژەوەندیی ئابووری زۆربەی خەڵك واتە هەژاران لەسەرەتای 
دیموكراسی و پێش دیموكراسیدا لەدژی كۆنتڕۆڵكردن و پاوانكردنی 
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و  بەهێزەكان  بنەماڵە  دەسەاڵتی  لەالیەن  بوو  خەڵك  بژێوی  و  ژیان 
دەسەاڵتی ئایینی كە شەرعیەتی ئایینی دەدا بەو دەسەاڵتە بنەماڵەییانە. 
لەدژی  ئازاد(  ئابووری  )بازاڕو  تێگەیشتنی  و  چەمك  بەمجۆرە 
ئازادكردنی  بۆ  و  سیاسی  دەسەاڵتی  لەالیەن  ئابووری  پاوانكردنی 
ژیانی ئابووری هاتەكایەوە، یان )خاوەندارێتی تایبەتی و تاكە كەسی( 
كە  پەیدابوو،  ئایینی  دەسەاڵتی  و  بنەماڵە  خاوەندارێتی  لەبەرامبەر 
سەرئەنجام  كردبوو.  پاوان  ئابوورییان  و  دارایی  تەواوی  كاتە  ئەو 
و  ناوەڕۆك  تایبەتی  خاوەندارێتی  ئازاد،  ئابووری  بازاڕ،  لەسەرەتادا 
چۆن  هەروەكو  بڵێم  ئەوەیە  مەبەستم  هەیە،  دیموكراسییان  ماهیەتی 
دیموكراسی پەیامی یەكسانی سیاسی و مافدانی هەیە بۆ هەموومان، 
هەر بەو شێوەیە دەیەوێت ژیان و بژێووی ئابووریش دیموكراتی بكات 
لە پاوانكردنەوە بیداتەوە بە هەمووان، بنەمای یەكسانی لە دیموكراسی 
ڕۆسۆیی و كانتیدا بنەمای یەكسانی سیاسی و ئابووریش دەگرێتەوە، 

كە پەیامی سەرەتاكانی دیموكراسییە.
لەبەرامبەر بەرژەوەندی و پاوانكردن و دەسەاڵتی هەردوو هێزی 
)ماف،  هێزەكانی  واتە  دیكە  هێزەكانی  سەرمایەداری،  و  سیاسەت 
ئازادی، بەشداری و دادپەروەری( دەستدەكەنە ناڕەزایی و خەبات بۆ 
بەهرەمەندبوونیان لە ەستكەوت و پاداشتەكانی دیموكراسی و مێژووی 
سەدەی نۆزدە و بیست لە ئەوروپا و ئەمریكا مێژووی ئەم قۆناغەیە 

كە قۆناغی سێیەمە لە دیموكراسیدا.
قۆناغی سێیەم، سەردەمی خەباتی ئەو هێزانەیە كە دەیانەوێت لە 
لە ڕوانگەی  دیدگای ژیان و گوزەرانی شایستە بۆ مرۆڤی سەردەم، 
ئازادی و كەرامەتی مرۆڤی سەردەمەوە بۆ بەهرەمەندبوون لە هەموو 
شۆڕشەكانی  پالتفۆرمی  بەرنامەو  لە  كە  ئازادییانەی  و  ماف  ئەو 
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ئینگلیز، ئەمریكا و فەرەنسادا كرابووە درووشم و ئامانج و دواتر بە 
بەڵگەی جیهانی ماف و ئازادی ناسراوون. لەگەڵ خەباتی ئەو هێزانەی 
دابەشكردنی  و  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەریی  النیكەمی  دەیانەوێت  كە 
دارایی دادپەروەرانە لە ژیانی ڕۆژانەدا بۆ خەڵك بێت و سەرئەنجام 
كە  ئەوانەی  هۆشیارانەی  خەباتی  لەگەڵ  ئەوانەیە  هەموو  خەباتی 
ئایندەی سیاسی مرۆڤایەتیدا.  لە چارەنووس و  دەیانەوێت بەشداربن 
مەدەنییەكان،  مافە  الوان،  ژنان،  كرێكاران،  كۆمەاڵیەتییەكانی  بزاڤە 
پاراستنی  بزاڤەكانی  و  كۆكوژی  چەكی  و  جەنگ  دژی  بزووتنەوەی 
ئاشتی و ژینگە، ئەو هێز و بكەرانەن كە توانیان سەرئەنجام هێزەكانی 
درووست  دیموكراسی  قۆناغی سێیەمی  و  پێكبێنن  مەدەنی(  )كۆمەڵی 

بكەن.
بڕوایانوایە  دیموكراسی  ڕووناكبیرانی  و  بیرمەندان  لە  هەندێك 
لە مۆدێرنیتی و  لە هەردوو كتێبـی ڕەخنە  ئاالن تۆرین  تایبەتی  )بە 
دیموكراسی چییە؟( كە قۆناغی یەكەمی دیموكراسی لەبارەی تیۆری 
و فیكرییەوە قۆناغی جان جاك ڕۆسۆ هەتا ئیمانۆیل كانت دەخایەنێت، 
قۆناغی دووەم قۆناغی بیرمەند و فەیلەسوفی ئەڵمانی )هیگڵ(ەو ئەم 
بیر و شایستەی دەوڵەتی مۆدێرندا نووسین  لە  بیرمەندە بەردەوام 
و بەرهەمی هەبووە، قۆناغی سێیەم سەردەمی ماركس هەتا نیچە و 
فرۆیدی خایاندووە، كە ئەو سێ بیرمەندە لە ڕوانگەی بەرژەوەندی 
)نیچە(،  مرۆڤ  كەرامەتی  و  ئازادی  )ماركس(،  ئابووری  ئازادی  و 
 1850 تەواوی سااڵنی  )فرۆید(  غەریزی  و  ئیرۆسی  ماف، خۆشی 
هێزانە  ئەو  تێكۆشانی  و  خەبات  سەردەمی  كردۆتە  یان   1950 تا 
هێرشی  سێ  فیكرییە  شەپۆلە  سێ  ئەم  خۆیان،  بیروباوەڕەكانی  لە 
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لەدژی دیموكراسی سیاسی خاوەن كۆنتڕۆڵ و  میتۆدییە  تیۆری و 
لە مۆدێرنیتی  بە شەپۆلەكانی ڕەخنە  یان  ئازادی درۆیینە  ئابووری 

دەناسرێت.)3(
قۆناغی چوارەم: ئەو سەردەمەیە كە هێزە دەسەاڵتدارەكانی سیاسی 
و ئابووری بە شێوەی ڕەسمی و جیهانی، بەرژەوەندی و كاریگەریی 
جیهانی  )ڕاگەیاندنی  پەسەندكردنی  كرد،  پەسەند  دیكەیان  هێزەكانی 
چوارەم  قۆناغی  سەرەتای  بە  دووەم  جەنگی  لەدوای  مرۆڤ(،  مافی 
دەناسرێت و درووستبوونی دەوڵەتی ڕەفا لە ڕۆژئاوا، نیشانەی ئەو 
لێكتێگەیشتنی  توانییان  دیموكراسی  هێزەكەی  كە هەر چوار  قۆناغەن 
سەرەتای  و  بەدەستبهێنن  خۆیاندا  لەنێوان  )سیاسی!(  و  هاوبەش 
ئاشتی جیهانی بەرهەمبهێنن، بەاڵم قۆناغی چوارەمیش هێشتا نیشانەی 
بەهرەمەندییەكانی  و  بەرژەوەندی  جیهان،  پاوانكردنی  دەسەاڵت، 
لە  ئابووری دەبینرێت، ئەگەرچی  لەالیەن هەردوو هێزی سیاسەت و 
بەرنامە  لە  بەشێك  باكور(  ئەمریكای  و  )ئەوروپا  جیهان  لە  بەشێك 
ئازادی  و  ماف  )پرسەكانی  هاتوونەتەدی  دیموكراسی  مانیفێستی  و 
بەشداری سیاسی، دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی(، بەاڵم هێشتا دەسەاڵت 
و كۆنتڕۆڵی ئەو دوو هێزە چارەنووسی دیموكراسییان لە دەستدایە. 
لەپێناوی ڕەخنە و لەو هەلومەرجە نوێیەی دیموكراسی )لەدوای جەنگی 
دووەمی جیهانی(، چەند قوتابخانەی فیكری و تیۆری پەیدابوون وێڕای 
قوتابخانەی ئینگلیزی – ئەمریكی قوتابخانەی فرانكفۆرت یان )فەلسەفە 
و تیۆری ڕەخنەیی( هەمان ئەرك و پەیامییان خستۆتە فیكر و فەلسەفەی 
خۆیانەوە و ئێستاش بیرمەند و فەیلەسوفی ئەڵمانی )یورگن هابرماس(، 
كە بە نوێنەری نەوەی دووەمی فرانكفۆرت دەناسرێت، هەمان دیدگاو 

تێڕوانینی هەیە.
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دیموكراسی سیاسی و پاوانكردنی ئابووری
ئازادی،  )ماف،  هێزەكانی  خەباتی  ئاكامی  لە  و  سەرئەنجام 
سەردەم  ئەو  كرایە  دیموكراسی  سیاسی(  بەشداری  و  دادپەوەری 
فەراهەم  هەمووان  بۆ  حقوقی  و  سیاسی  ئازادی  كە  سیستمە  و 
بە  بوو  پاوانكراوەوە  لە دەسەاڵتی سیاسی  واتە دیموكراسی  دەكات، 
ئابووری  ئازادی و دەسەاڵتی خەڵك بە شێوەی گشتی، بەاڵم هێشتا 
ئازادی  تەنها  بە  هەر  دیموكراسی  دیموكراسییەوە،  زەمینەی  نەچۆتە 
پەیامی  لە  ناوەڕۆكدا  لە  بەڵكو  نییە،  یاسایی  و  سیاسی  یەكسانی  و 
عەقڵی و ڕۆشنگەرییدا ئازادی و یەكسانی ئابووریشە، تەواوی ڕێباز 
و بیروباوەڕە سۆسیالیستیەكان لەپێناوی ئەوەدا پەیدابوون كە ئازادی 
یان  بەرن،  ئابووریش  یەكسانی  و  ئازادی  بەرەو  یاسایی  و  سیاسی 
هەروەكو خۆیان دەڵێن دیموكراسی لە هەموو زەمینەكاندا )ئابووری، 
سیاسی، كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی( سۆسیالیستی بكرێت، واتە بكرێتە 
دەسەاڵتی  بەمانای  دیموكراسی  ئەگەر  گشتی،  كۆمەاڵیەتی  پرسێكی 
كردنە  خەڵكی  ئەم  دەبێت  بێگومان  بێت،  ساالری  خەڵك  یان  خەڵك 

زەمینەكانی ئابووری و سەرمایەداری بگرێتەوە.
بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكانی سەدەی نۆزدە و بیست، زۆربەیان 
گرنگی  پەیدابوون،  ئابووریدا  یەكسانی  و  ئازادی  زەمینەی  لە 
دیموكراسی بەمانای ئازادی سیاسی و یاسایی لەوەدایە كە دەتوانێت 
پەیدابكات.  تێكۆشانە  و  خەبات  بۆئەم  سیاسی  و  یاسایی  ژینگەی 
دەیەوێت  سیاسییەكەی  دەسەاڵتە  و  سەرمایەداری  ئەگەرچی 
زەمینەی  لە  دیموكراسی  كە  ئەبەدی  پرسێكی  بكاتە  پرسە  ئەو 
ئابووریدا هەر هەمان سەرمایەدارییە و ئەو ڕاستییە بسەپێنێت كە 
دیموكراسی تائێستا ئەو سیستمەیە كە لە ئەنجامی سەرمایەداری و 
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لەپێناوی سەرمایەداریدا هاتۆتەكایەوە، ئەم ڕەوشەیان بۆچۆتەسەر 
ڕاهێناوە  بەوە  جیهانیشیان  خەڵكی  زۆربەی  فەرهەنگی  و  زەین  و 
هەتایین.  هەتا  چەمكی  دوو  سەرمایەداری  و  دیموكراسی  كە 
دەیانەوێت  سەرمایەداری  ئابووری  و  سیاسی  دەسەاڵتدارانی 
و  سەرمایەداری  هەتاهەتایە  بۆ  یان  دووبارە  دیموكراسیدا  لەناو 

هەلومەرجی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری بەرهەمبهێننەوە)4(.
ئەو هۆكارانەی كە یارمەتیدەری ئەم فەرهەنگە سەپاوەن، دیارە لە 
ئەنجامی دەسەاڵتی چەند سەدەی سەرمایەداری بەسەر دیموكراسیدا، 
بیروباوەڕە  و  ڕێباز  زۆری  بەشێكی  كە  لەوەدایە  زۆری  بە 
و  دیموكراسی  كە  بڕوایانوابوو  مرۆڤدۆستەكان  و  سۆسیالیستی 
سەرمایەداری هەر یەكن و هەر بەو جۆرەش دیموكراسییان خستە 
پرۆلیتاریا(  )دیكتاتۆریی  چەمكی  سەرمایەدارییەوە.  ڕەحمەتی  ژێر 
یان دیكتاتۆریی سۆسیالیستی، كە لەالیەن زۆربەی ڕێبازە كرێكاری 
بە  بەرامبەر  كاردانەوە  و  بەدیل  كرایە  سۆسیالیستیەكانەوە  و 
دیموكراسی لیبرالی لەم زەمینەدا زیانی گەورەی لەم پرسەدا، بەاڵم 
نییە  سەرمایەداری  هەمان  دیموكراسی  وتی  كە  كەس  یەكەمین 
سۆسیال  دامەزرێنەری  و  تیۆرمەند  كە  بوو  برنشتاین(  )ئیدوارد 
و خەباتی سۆسیال  برنشتاین  بڕوای  بە  بوو،  مۆدێرن  دیموكراسی 
توانیان  باكور  ئەمریكای  و  ئەوروپا  لە  ئەو  دوای  دیموكراتەكانی 
هەلومەرجێك لەناو دیموكراسیدا درووست بكەن كە جێگای ژیان و 
خۆیان  هەروەكو  یان  بێتەوە  هەژارانیش  و  كرێكاران  بەرژەوەندیی 
دەیانووت دیموكراسییان سۆسیالیستی كرد، بەرنامە، سیاسەتەكانی 
یاسای كار، دەوڵەتی ڕەفا و ڕێبازی سۆسیالی ئابووری بۆ بێكاران 
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مافەكانی  جیهانی  ڕاگەیاندنی  پیادەكردنی  و  سیاسی  بەشداری  و 
دیموكراسییان  یەكەمینجار  بۆ  كە  ڕێبازانەن  و  كەناڵ  ئەو  مرۆڤ 

سۆسیالیستی كرد یان كۆمەاڵیەتی كرد.)5(
دەسەاڵتی  و  ڕووسی  كۆمۆنیزمی  ساڵەی  حەفتا  دەسەاڵتی 
كۆمۆنیزمە  بەو  سەر  سۆسیالیستی  بەناو  دەوڵەتانی  ساڵەی  پەنجا 
و  كۆمەاڵیەتی  سیاسی،  ئابووری،  زەمینەكانی  لە  جیهانی،  لەئاستی 
فەرهەنگیدا وایان لە خەڵكی جیهان گەیاند كە دیموكراسی هەر هەمان 
مرۆڤایەتییان  گەورەی  دەستكەوتە  ئەم  ئەوانیش  و  سەرمایەدارییە 
كرا  زەلیل  تەنها  بە  دیموكراسی  و  بەجێهێشت  سەرمایەداری  بۆ 
سەروەریی  و  بەرهەم  گەورەترین  سەرمایەداریدا.  لەبەردەستی 
كە  لەوەدابوو  باكور  ئەمریكای  و  ئەوروپا  دیموكراتەكانی  سۆسیال 
یەكەمین  ئەوان  و  سەرمایەداری  بۆ  نەهێشت  بەجێ  دیموكراسییان 
هێزی سیاسی و كۆمەاڵیەتییە ڕەسمی و دەسەاڵتدارەكان بوون كە 
مانای ڕاستەقینەی دیموكراسییان بەرهەمهێنایەوە و دیسان ئەوەیان 
كۆنتڕۆڵی سەرمایەداری  و  پاوان  تەنها  بە  دیموكراسی  كە  سەلماند 
كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  لەباری  دیموكراسی  دەتوانرێت  بەڵكو  نییە، 
لەنێوان  ئازادی و یەكسانی  بنەمای  و سیاسییدا خەڵكی بگرێتەوە و 
و  ناوەڕۆك  بكرێتەوە،  ئابووری  هەلومەرجی  لە  بەجیا  هەموواندا، 

ماهیەتی دیموكراسی.
لیبرالیزمی  بیروڕاكانی  كاریگەر  بێگومان  و  سێیەم  هۆكاری 
جارێكی  دەیانەوێت  كە  ئەمریكا،  و  بەریتانیا  لە  تایبەتی  بە  نوێیە، 
ماهیەتی  ڕووسی،  كۆمۆنیزمی  ئۆردوگای  ڕووخانی  لەدوای  دیكەو 
دیموكراسی،  بە  بدەنەوە  ئابووری  چەوسێنەرانەی  و  سەرمایەداری 
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بازاڕ  ئابوورییەكانی  یاسا  سەردەمەدا  لەم  دەیانەوێت  ئەوان  واتا 
بەسەر  ئابووریدا  لەباری  دەسەاڵت  بەرژەوەندیی  دەسەاڵتی  و 
دەسەاڵت  سەردەمی  دەیانەوێت  ئەوان  بسەپێننەوە.  دیموكراسیدا 
و  بسەپێننەوە  سەرمایەداریدا  بەسەر  سەرمایەداری  كۆنتڕۆڵی  و 
سۆسیال  بەرنامەكانی  دیموكراتی،  كاری  )یاسای  دەسكەوتەكانی 
بەشداری  و  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەریی  النیكەمی  بێكاری،  بیمەی  و 
سیاسی( لە دیموكراسی و لە خەڵك بستێننەوە، دیسان دیموكراسی 
و  بەرژەوەندی  پاشكۆی  بكەنە  دەسەاڵتدار  سیستمی  و  كۆمەڵگە  و 
كۆنتڕۆڵی ئابووری سەرمایەداری و بیخەنە ژێر مەترسی و بەزەیی 

یاساكانی قازانج و بەرژەوەندیی بازاڕەوە.)6(
 ،1970 سااڵنی  ئابووری  شكستی  و  قەیران  چوارەم  هۆكاری 
1989، سەرەتاكانی سەدەی بیست، یەكە، قەیران و شكستی ئابووری 
بەرژەوەندیی  و  قازانج  لە  ڕیشەكەی  و  ڕەگ  و  زەمینە  كە  جیهانی 
سەرمایەداریدایە، هۆكاری ئابووری بەهێز بووە بۆ الوازی و لەرزۆكی 
و  دەسكەوت  كەمبوونەوەی  و  ئەمریكا  و  ئەوروپا  لە  ڕەفا  دەوڵەتی 
بەهرەكانی دیموكراسی ئابووری و ڕزگاركردنی دیموكراسی لە چنگی 
سەرمایەداری. هەموو ئەم هۆكارانە و فەرامۆشی و كەمكاری زۆربەی 
و  ڕابردوودا  ساڵی  پەنجا  لە  تایبەتی  )بە  ڕووناكبیران  و  بیرمەندان 
لە  ئازادی سیاسی و كۆمەاڵیەتی  نەبوونی  لە ئەنجامی دیكتاتۆری و 
واڵتانی ئۆردوگای سۆڤێتیدا( هۆكاری دیكەیە بۆ ئەوەی زۆربەی جیهان 
و تەنانەت بیرمەندان و ڕووناكبیرانی بڕوا بەوە بكەن كە دیموكراسی 
ئابووریدا  لە زەمینەی  و سەرمایەداری یەكن و دیموكراسی سیاسی 

بەرهەمهێنەرەوەی سەرمایەدارین.
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ئایندەی دیموكراسی و سۆسیالیزم
ماهیەتی  ڕەخنەگری  ڕووناكبیرانی  و  بیرمەندان  هەروەكو 
لێكۆڵینەوەیان  و  تیۆر  دیموكراسی  ئێستای  لە  سەرمایەداری 
پێكەوە  سۆسیالیزم  و  دیموكراسی  ئایندەی  دەبێت  بەرهەمهێناوە، 
و  سیاسی  ئازادی  و  ماف  بەهرەكانی  لە  دیموكراسی  واتا  بێت، 
ئابووری  ئابووری و كۆمەاڵیەتیكردنی  یاساییەوە بەرەو دیموكراسی 
بیرمەندانە  ئەو  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەریی  بنەماكانی  پێی  بە  بچێت. 
ئەم  سەرمایەداری  قەیرانی  یان  دیموكراسی  قەیرانی  كە  بڕوایانوایە 
سەردەمە تەنها بەم پرسانە چارەسەر دەكرێت، پرسی ماف، ئازادی، 
بۆ  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  ئابووری،  شایستەی  ژیانێكی  هێنانەدی 
مرۆڤی ئەم سەردەمە، فراوانكردنی ئازادییەكان، بەشداری سیاسی و 
پرسی  دەوڵەت،  چارەنووسی سیاسی  دیاریكردنی  لە  خەڵك  نەخشی 
و  بەرنامە  لەگەڵ  پرسانەش  ئەم  هەموو  كۆمەاڵیەتی،  دادپەروەریی 

ڕێبازی سۆسیالیستی دیموكراتیدا یەكدەگرنەوە.)7(
بیرمەندانی ڕێبازی سۆسیالیزمی دیموكراتی یان بزووتنەوەكانی 
دیموكراسی  ئایندەی  بۆ  گرنگیان  بڕوایەكی  و  دیدگا  نوێ(  )چەپی 
و ماهیەتی ئابووری دیموكراسی ئەم سەردەمە هەیە و ئەو بڕواو 
بۆ دیموكراسی  ئاسۆیەكی ڕۆشنتر و مرۆڤانەتر  دیدگایە دەتوانێت 
دیموكراسیدا  لە  چۆن  هەروەكو  ئەوان  بڕوای  بە  بەرهەمبهێنێت. 
دەستووری  لە  مرۆڤ  ئازادییەكانی  و  ماف  جیهانی  ڕاگەیاندنی 
زۆربەی واڵتاندا كرایە بەرنامەی دەستووری و مافی بێ ئەمالوالی 
دادپەروەریی  بنەمای  دەبێت  و  دەتوانرێت  جۆرە  هەربەو  خەڵك، 
هەبێت  دەستوورەكاندا  لە  جیهانی  بەندێكی  وەكو  كۆمەاڵیەتی 
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بگرن،  دەستوورییە  بنەما  لەو  ڕێز  ناچاربكرێن  حكومەتەكان  و 
ماهیەتی سۆسیالیستی  بێگومان  بكرێت،  جێبەجێ  پرسە  ئەم  ئەگەر 
بۆ  یەكسانی  و  ئازادی  ماهیەتی  دەبێتە  ئابووری  كۆمەاڵیەتی  یان 

دیموكراسی.)8(
مەكتەبە  و  تیۆر  ڕووناكبیرانی  و  بیرمەندان  زۆربەی  بڕوای  بە 
ڕەخنەییەكان لە دیموكراسی ئەم سەردەمە )تیۆری ئینگلیزی- ئەمریكی( 
تیۆری  هابرماس،  یۆرگن  دیموكراسی  لە  ڕەوایی  قەیرانی  تیۆری 
پلورالیزمی سیاسی و ئابووری بۆ دیموكراسی، بیرمەندانی چەپی نوێ 
و سۆسیالیستی دیموكراتی( بڕوایانوایە كە دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی 
لەدوو بنەمای گرنگ پێكدێت و ئەو دوو بنەمایەش هەر دوو درووشمە 
گرنگەكەی دیموكراسی، واتە ئازادی و یەكسانی، بەرهەم دێنێتەوە ئەو 
دوو بنەمایەش بەمشێوەیە دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی بە دەستدەهێنن. 
بنەمای یەكسانی واتە یەكسانی سیاسی و یاسایی بۆ هێنانەدی ماف 
و ئازادییەكان بە شێوەی یەكسان بۆ هەمووان و لە ئاستی جیهاندا. 
پەسەندكردنی جیاوازی  واتا  ئابووری،  یان جیاوازیی  ئازادی  بنەمای 
ئابووری، بەاڵم دەبێت ڕەچاوی ئەوە بكرێت كە هەمووان بەهرەمەندبن 
لە مافەكانی )خواردن، نیشتەجێ، تەندرووستی، ئاسایش، پەروەردەو 
فێركردن، ژیانی سۆزداری، ڕەگەزی، ئازادییە گشتیی، كۆمەاڵیەتییەكان( 
ئەمانەش  و  نەبێت  ئابووری  ژیانی  پێداویستییەكانی  نەبێت  كەس  و 
دەبێت پێوەری ژیانی شایستەی ئەم سەردەمەیان هەبێت. بەمشێوەیە 
دەچێتە  یاساییەوە  و  ئازادی  و  سیاسی  زەمینەی  لە  دیموكراسی 
زەمینەكانی ئابووری و كۆمەاڵیەتی و دیموكراسی، لەو دوو زەمینەیەدا 

ماناكانی دەسەاڵتی خەڵك و خەڵكساالری دەبەخشن.)9(
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دیمەنی دووەم
سیاسەتی كوردی لەنێوان سەروەری و بۆشاییدا

پەیڕەوی فكری و میتۆدی
ئانتۆنیۆ گرامشی )-1891 1937( بیرمەند و تێكۆشەری ناسراوی 
ئیتاڵیایی خاوەنی ئەو تیۆرە یان میتۆدەیە كە دەڵێت: ناوەڕۆكی سیاسەت 
و دەسەاڵت بریتییە لە بەرهەمهێنانی پرسێك كە ناوی )هەژموون( یان 
)سەروەری(یە. چەمكی هەژموونی سەروەر لەالی گرامشی و پەیڕەوانی 
دەبێتە پرسی ناوەندی لە تێگەیشتنی سیاسەت، ئەم هەژموونە لە زەمینەی 
پەیوەندییەكانی نێوان كۆمەڵگەدا مانا پەیدا دەكات و لەسەر سێ  بنەما 
رادەوەستێت : ناوەڕۆكی سیاسەت كە دەسەاڵتە، پرسی نوێنەرایەتیكردنی 
و  سیاسەت  بۆشایی  دیاردەی  لە  كۆمەڵگە  ڕزگاركردنی  و  كۆمەڵگە 
سەرئەنجام گرتنەبەری ڕیفۆرمی كۆمەاڵیەتی و سیاسی بەرەو ئایندە)10(.
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مێژوودا  لە  یان ڕەوشێك  هەلومەرجێك  لە زۆربەی كۆمەڵگەكاندا 
تیایدا  كە  دەناسرێت،  سیاسی  بۆشایی  سەردەمی  بە  دەبێت   پەیدا 
بە  هەست  نوخبەكانیش  تەنانەت  و  دەسەاڵت  و  سیاسەت  كۆمەڵگە، 
بەرنامەی  نەبوونی  یان  هەژاری  هەلومەرجەدا  لەم  دەكەن.  بۆشایی 
و  كۆمەڵگە  نوێنەرایەتی  بۆ  دیاریكراو  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی  هێزی 
كە  هەژارییە  و  نەبوونی  ئەم  پێدەكرێت،  هەستی  بەرەوپێشچوونی 
و  زۆرانبازی سیاسی  یان سەردەمی  مێژووییە  ڕێكەوتی  هەندێكجار 
كۆمەاڵیەتییە كە گرامشی ناوی ناوە ))زۆرانبازی هەژموونیك(( پرسی 
وەاڵمدانەوە یان دەرباز بوون لەم هەلومەرجە لەالی ))ئێرنستۆ الكالو(( 

بیرمەندی سیاسی پۆست ماركسیزم لەم چارەسەرانەدا دەبێت:)11(.
توانای  بە  پەیوەستە  سیاسەت  توانای  یان  هەلومەرج  یەكەم: 

پەیداكردنی هەژموون یان سەروەری.
توانای  بە  پەیوەندارە  سەروەری  و  هەژموون  توانای  دووەم: 
لە  كە  بۆشاییەی  ئەو  چارەسەری  و  دیاریكردن  بۆ  وەاڵمدانەوە 
پڕی  دەیانەوێت  سیاسییەكان  هێزە  و  دەبێت  درووست  كۆمەڵگەدا 
هێزە  كە  هەلومەرجەیە  ئەو  ئەمە  بكەن.  چارەسەری  یان  بكەنەوە 
سیاسییەكانی كوردستان و سیاسەتی كوردی بە گشتی كە نازانن چییە 

و هیچ هەوڵێك نادەن بۆ تێگەیشتنی یان چارەسەركردنی!
پێش ئەوەی پرسی )بۆشایی( و )سەروەری( لە سیاسەتی كوردیدا 
باس بكەم، پێویست دەبێت بە كورتەیەك لە پەیوەندییەكانی هەژموون 
پەیوەندییانەن  ئەو  هەژموون  یان  سەروەری  پەیوەندییەكانی  بدوێم: 
كە لە سیاسەتدا دەبنە پرسی ناوەندی و بۆ ئەوەی ئەمەش بناسین، 
دەبێت بچینە الی فەلسەفەی سیاسی بە ڕێنمایی ئەو پەیوەندییەكانی 

سەروەری و سیاسەت باشتر تێبگەین.
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پرسی نوێنەرایەتی سیاسی یان ناسنامەو فەرهەنگی سیاسی
پەیوەندی نێوان سیاسەت و خەڵك یان پەیوەندی نێوان دەسەاڵت و 
كۆمەڵگە تەنها لە هەڵبژاردنی نوخبە و نوێنەرانی سیاسیدا نامێنێتەوە، 
هەڵگری  و  بێت  لۆجیكی  هەندێك  نوێنەرایەتییە  ئەم  دەبێت  بەڵكو 
ناسنامە و فەرهەنگی سەردەمی ئەو خەڵكە بێت كە ئەم نوێنەرایەتییەی 
لەالی  ناسنامەیە  و  نوێنەرایەتی  ئەم  باشترین شێوازی  هەڵبژاردووە، 

من )بە پەیڕەوی لە گرامشی( لەم هاوكێشەیەدا دەبێت:
دەسەاڵت یان دەوڵەت = كۆمەڵی سیاسی + كۆمەڵی مەدەنی)12(

بۆ  سیاسیدا  لەفەلسەفەی  گرنگمان  بنەمای  هاوكێشەیەدا سێ   لەم 
دەردەكەوێت ..

1- سیاسەت دەبێت بە ئاراستەی پەیداكردنی دەسەاڵت و دەوڵەت 
بێت.

2- سیاسەت لەالیەن نوخبە و كۆمەڵی سیاسییەوە بەڕێوەدەبرێت  
كە دەبێت وەاڵمدەرەوەی پرسەكانی كۆمەڵگەبن.

3- كۆمەڵی مەدەنی پرسی ناوەندی و ئامانج دەبێت لە سیاسەت 
و دەسەاڵتدا، واتە سیاسەت و دەسەاڵت دەبێـت لەپێناوی ئامانجەكانی 

خەڵكدابن.
هاوكێشەی ناوبراو لە فەلسەفەی سیاسیدا دەبێتە تێگەیشتنی ناوەندی 
بۆ ناسینی پەیوەندییەكانی سەروەری سیاسی و ئەم ناسینەش زمانێك 
كۆمەڵگە  هاوبەشی  فەرهەنگی سیاسی  و  ناسنامە  كە  درووستدەكات 
دەنەخشێنێت  و ئەم ناسنامە و فەرهەنگەش دەبێتە زەمینەی گشتی بۆ 

بەرژەوەندی سیاسی دەسەاڵت و كۆمەڵگە.
پرسە  لە  یەكێك  خوازی  ڕزگاری  و  سیاسەت  نێوان  پەیوەندی 
گرنگەكانی فەلسەفەی سیاسی و زانستی سیاسی ئەو پرسە گرنگەیە كە 
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بە بێ  دەسەاڵت یان )دەوڵەت( مەبەستی ئازادی و ئامانجی ڕزگاریخوازی 
نایەتەدی. زۆربەی دیدگاو پەیڕەوە فەلسەفییەكان لەسەر ئەو بنەمایە 
هاوڕان كە دەڵێت: ئازادی هۆشیاری لە ناسینی پێداویستییەكاندایە و 
كۆمەڵگەی ئازادیش بە بێ  دەسەاڵتی ئازادیخواز بوونی نییە كۆمەڵگەی 
ئازاد و دەسەاڵت بە بێ یەك نابن! ئەو هێزانەی كە ئەم پەیامە دەخەنە 
ئەستۆی خۆیان )بە پەیڕەوی لە گرامشی( چینە كۆمەاڵیەتییەكان نین و 
ئەزموون و مێژووی كوردستان و ناوچەكەش سەلماندویانە كە پارتە 
سیاسییەكانیش نین، بەڵكو ئەو هێز و خودە مێژووییەیە كە گرامشی 
فراوانترو  جیهانێكی  گشتییە  ویستە  ئەم  گشتی(.  )ئیرادەی  ناویدەنێت 
هێنانەدی  زەمینەی  ئەگەرچی  كە  دەوڵەت،  یان  دەسەاڵت  لە  ئازادترە 
ئەو دەسەاڵت و دەوڵەتەشە ئەگەر هێزە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان 
بیناسن و پەیڕەوی لێبكەن. ئیرادەی گشتی لە ئاوێتەیەكی ئاڵۆز پێكدێت 
كە مێژووی سەردەمێك لە ژیانی كۆمەڵگە درووستدەكات، ئەو هێز و 

بكەرانەی كە ئیرادەی گشتی دەسازێنن ئەمانەن:
ناسینی بۆشایی یان پێداویستی مێژوویی و نەتەوەیی كۆمەڵگەیەك، 
هەلومەرجی  بۆشایی،  لەبەرامبەر  سەروەری  و  هەژموون  پرسی 
جیهانی و ناوچەیی، ویست و داخوازی گشتی لەسەردەمێكدا، ڕیفۆرمی 

فەرهەنگی، ئەخالقی و سیاسی، واتا ئەگەرەكانی چوون بەرەو ئایندە!

نەخشی سەروەری سیاسی لەهێنانەدی دیموكراسی
هیواو ئامانجی ڕزگاریخوازی لە هەر سەردەمێكدا پەیوەندیدارە بە 
هەژموونی  و  دەسەاڵت  بوونی  لە  تەنها  و  سەردەمەوە  ئەو  هیوای 
سنوورەكانی  دەنێت،  هەنگاو  فراوانتر  بەڵكو  نامێنێتەوە،  سیاسیدا 
نیشتمان، نەتەوە، سیاسەت، دەسەاڵتەكان بەرەو جیهانی دیموكراسی 
بێ   بە  ناتوانێت   كۆمەڵگەیەك  هیچ  بەاڵم  دەبات،  پلورالیزم  ئازادی  و 
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بێگومان  كە  بهێنێتەدی،  سەردەمە  ئەم  مەنتقی  سەروەر  دەسەاڵتێكی 
بە  دەسەاڵتی  یان  سەروەری  ))هەژموونی  دیموكراسییە  سەردەمی 
هەژموون دەتوانێت پاڕێزەر و بەدیهێنەری دیموكراسی بێت و تەنانەت 
هۆكارێك بێت بۆ گەشەكردنیشی، لە بەرامبەردا دەتوانێت هەڕەشەش 
هۆكاری  دەتوانێت   كاتێك  سەروەر  دەسەاڵتی  دیموكراسی،  لە  بێت 
ئامانج و مافی خەڵك بگرێت و  لە  بێت كە ڕێز  گەشەی دیموكراسی 

درووشم و هیواكانی خەڵك لە دیموكراسیدا فەرامۆش نەكات((.)13(
ئاسایشی  نێوان  سنووری  كە  لەوكاتەدا  هەژموونیك  دەسەاڵتی 
نیشتمانی و ئامانجەكانی دیموكراسی دەبەزێنێت ، دەبێتە هەڕەشە لەدژی 
دەسەاڵتی  و  دیموكراسی  نێوان  ئاوێتەی  كە  لەكاتێكدا  دیموكراسی. 
سەروەر لەم سەردەمەدا گرنگترین ئومێدو ڕێگایە بۆ جێگیركردنی ماف، 
ئازادی، دادپەروەری و بەشداری سیاسی لە دیموكراسی ئێستای جیهاندا، 
ئەم پرسە ئەو هیوا ناوەندییەیە كە دیموكراسی كوردی یان سیاسەتی 
كوردی دەبێت بیكاتە ئامانج و ڕێگای پیادەكردنی سیاسەت لە كوردستان، 
بەاڵم ئەم هەلومەرجە یان ڕەوشە داخوازە تەنها هەرپەیوەندار نییە بە 
سیاسەت و نوخبە سیاسییەكانەوە، بەڵكو لەوەش گرنگتر هاوئاهەنگی 
ستراتیژی كۆمەاڵیەتی و سیاسی دەبێتە پێشمەرجی پێویست و گرنگ 
یان  واڵت،  ئاستی  لە  كۆمەاڵیەتی  هاوپەیمانی  سیاسەتی  هێنانەدی  بۆ 
هەلومەرجە  یان  ڕەوشە  ئەم  دیكتاتۆریدا  سیستمی  لە  نەتەوەیەكدا. 
دڵخوازە نەدەبێتە هیواو نەدەبێتە پەیڕەو، چونكە دەسەاڵتی دیكتاتۆری 
لە لوتكەی هەڕەمی دەسەاڵتدا بڕیار دەدات و پیادەی دەكات و گوێش 
لە قسەی كەس ناگرێت، بەاڵم لە دیموكراسیدا نەك تەنها لە سنووری 
لە  دەنگدەرانیشدا  و  خەڵك  لەنێوان  دەبێت  بەڵكو  دەسەاڵتدار،  شاندی 
ڕێگای فەرهەنگی گشتی و بەرژەوەندی نیشتمانی و دیموكراسییەوە ئەم 

هاوپەیمانییە بەدیبێت.
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دیدگای فەلسەفەی سیاسی بۆ پیادە و ڕەوتی بەكارهێنانی هەژموون 
لە هێنانەدی دیموكراسیدا بڕوایوایە ئەگەرچی دەسەاڵتی هەژمووندار 
نابێت  بەاڵم  دیموكراسیدا،  هێنانەدی  لە  كاریگەرە  بەهێزو  هۆكارێكی 
لەگەڵ دیموكراسی  )لە دەرەوە(،  نیشتمانی  نێوان ئاسایشی  سنووری 
سەروەرە  دەسەاڵتە  ئەم  دەبێت  ببەزێنێت .  ناوەوە(،  )لە  نیشتمانی 
لەنێوان پەیگیری لە دەرەوەی سنوورەكان و لێبوردەیی لە دەروونی 
دەسەاڵتی  بەكارهێنانی  دەبێت  ڕابگرێت،  هاوسەنگی  سنوورەكاندا، 
ئەم  پیادەكردنی  و  بێت  دیموكراتی خەڵكدا  لەژێر چاودێری  سەروەر 
دەسەاڵتە هەژمووندارە ئەگەرچی بەهێز و كاریگەر و مەنتقییە، بەاڵم 
دەبێت هاوكات و هاوڕێ  بێت لەگەڵ ئامانج خوازی خەڵك لە ژیانێكی 

شایستە و بەهرەمەندی ئەم سەردەمە.)14(

سەروەری سیاسی و قەیرانی سیاسەتی كوردی
و  سەروەری  بێگومان  باسمكردووە،  تائێستا  كە  شێوەیەی  بەو 
هەژموونی سیاسی لە سنووری هێزی سیاسیدا نامێنێتەوە و دەكارێت 
ئەم  سیاسی  فەلسەفەی  و  فكر  گرنگانەی  پرسە  ئەو  زەمینەی  بچێتە 
سەردەمەوە. مەبەستم ئەوەیە بڵێم سەروەری سیاسی بریتیی نییە لە 
وێڕای  )ناچاری!(.  ڕاستیدا  لە  یان  دیفاكتۆ  سیاسی  هێزی  دەسەاڵتی 
ئەوەی كە من دەمەوێت لە كوردستان دەسەاڵتی سەروەری سیاسی 
بەاڵم  هێنان،  ناوم  كە  ناوەڕۆكەوە  و  ئامانج  بەو  بێگومان  هەبێت، 
بەداخەوە ئەم هێزە سیاسیانەی كە ئێستا حوكمی كوردستان دەكەن، 

دەسەاڵتی سیاسی سەروەر نین، بەڵكو هێزی سیاسی ناچارین.
پەیدا  زەمینەیەدا  لەم  كوردیدا،  سیاسەتی  لە  بۆشایی  ترسناكترین 
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دەبێت و دەبێتە ئەو قەیرانەی كە نوێنەران و سەردەمدارانی سیاسەت 
ئۆپۆزسیۆن  بەناو  الیەنی  و  دەسەاڵت  بەناو  بەالیەنی  كوردستان،  لە 
نەبێت،  ناسین  ناهێنن. كە هەستكردن و  دانیپێدا  یان  پێناكەن  هەستی 
و  تیۆر  لە  پەیڕەوی  بە  دەبێت .  غایب  چارەسەریش  هەوڵی  بێگومان 
فەلسەفەی سیاسی ناوبراو، بە سوود وەرگرتن لە ئەزموون و مێژووی 
سیاسی جیهانی و لە ڕوانگەی سەروەری هەژموونی سیاسی بۆمان 
ناوبراوەكاندا  پرسە  هەموو  لە  كوردی  سیاسەتی  كە  دەردەكەوێت 
ئاستەنگ  بۆ  چارەسەریش  نەبوونی  و  درووستكردووە  ئاستەنگی 
دەیكاتە قەیران و قووڵترین و فراوانترین بۆشایی سیاسی لەم زەمینانەدا 

لە كوردستان بەرهەمهێناوە:
1-  سیاسەت لە كوردستان و بە تایبەتی لە هەرێم لەالیەن هێزی 
ئەو  تائێستا  و  بەڕێوەدەچێت   سیاسییەوە  دەسەاڵتی  نەك  سیاسی 
هێزە سیاسییە )یان هێزە سیاسیانە!( نەبوونەتە دەسەاڵتی سیاسی و 
نایانەوێت   خاوەنی سەروەری سیاسی نین و تەنانەت نەبوونەتە یان 
ببنە حزبی سیاسیش. پڕۆسەی ئەم گۆڕانە بەرەو سیستم و حزب و 
دەسەاڵتی سیاسی بە وتاری دیكە دەسپێرم و تەنها لێرە دەبێت  ئەوە 
بڵێم كە گەورەترین بۆشایی سیاسی لە سیاسەتی كوردیدا ئەوەیە كە 
هەژموونی  خاوەن  و  دەسەاڵتی سیاسی سەروەر  هێشتا  داخەوە  بە 

پەسەند كراومان نییە.
پڕۆسەی گۆڕانی هێزی سیاسی، یان شۆڕشگێڕ بەرەو سیستم و 
زانستی  و  فەلسەفە  گرنگەكانی  پرسە  لە  یەكێكە  دەسەاڵتدار،  یاسای 
سیاسی، كە هیچكام لە هێزە سیاسییەكانی كوردستان كەمترین هەوڵیان 
بۆ نەداوە. من بڕواموایە كە بەرژەوەندی سەركردە و پیاوانی سیاسی 
بەهێز ڕێگا بەوەنادات كە سیاسەتی كوردی ببێتە یان بكرێتە سیستمی 
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سیاسی دەسەاڵتدار یان هەروەكو ماكس ڤێبەری كۆمەڵناسی ناوداری 
سیستمی  ببێتە  هێزەكەی  نایەوێت  سیاسی  ڕەهبەری  دەڵێت:  ئەڵمان 
تێدایەو  لێپرسینەوەی  و  بەرپرسیاری  سیستم  چونكە  دەسەاڵتدار، 

ئەوانیش نایانەوێت بەرپرس بن و بكەونەبەر لێپرسینەوە)15(
گرنگی  ئامانجێكی  وەكو  كۆمەڵگە  نوێنەرایەتی  پرسی    -2
سەروەری سیاسی لە كوردستان و هێزی سیاسی كوردیدا لە نزمترین 
ئاستدایە، ئەگەرچی هەڵبژاردن بۆ حكومەت و بەناو حزبەكان هەیە، 
بەاڵم ئەم هەڵبژاردن و نوێنەرایەتییە تەنها النی كەمی ڕەوایی تێدایە، 
لە  ئامانجدار  و  گرنگ  مەبەستی  كایەدایە!  لە  هەڵبژاردن  تەنها  واتا 
ببنە كوێخا  نییە كە كۆمەڵێك كەس  ئەوە  نوێنەرایەتی  هەڵبژاردن و 
لەوەدایە  بەڵكو  ئاغا!(  دەبنە  یان  بوونەتە  لە كوردستان  )لە ڕاستیدا 
بۆ  بن  گشتی  ئیرادەی  و  داخوازی  بەدیهێنەری  نوێنەرانە  ئەو  كە 

سەردەمێكی دیاریكراو. 
بە بڕوای من سنوورەكانی داخوازی و ئیرادەی گشتی لە ئێستای 
كوردستان لە زەمینەی ئەم پرسانەدا دەبێت: پرسی ماف و ئازادی بە 
پێی پێوەری جیهانی مافەكانی مرۆڤ، پرسی داخوازی و خزمەتگوزاری 
شارستانی، پرسی ژیان و گوزەرانی گونجاو بۆ خەڵك، پرسی هەبوونی 
پرسی  سەرئەنجام  و  پەرۆش  بە  كارا،  بەرپرس،  حكومەتی  ئیدارە، 

چارەسەری مەسەلەی نەتەوەیی و نیشتمانی كورد لە عێراقدا.
3-  ئەگەر كۆمەڵگەیەك، وەكو ئێستای كوردستان، هێڵە گشتییەكانی 
نەهاتبێتەدی،  تێدا  ئێستای  سەردەمەی  ئەم  گرنگەكانی  پرسە  داواو 
بێگومان تووشی بۆ شایی دەبێت، هەستكردن بە بۆشایی لە هەموو ئەو 
زەمینانەی كە باسكران لەالی زۆربەی خەڵك دەبینرێت و دەناسرێت، 
دیاردەی  كراوەتە!(  ڕاستیدا  لە  )یان  بووەتە  سیاسی  بۆشایی  ئێستا 
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بەرچاوی زۆربەی خەڵك، بەاڵم مخابن لەالیەن نوێنەران و نووخبەی 
سیاسی باسێك لەم مەسەلەیە ناكرێت!

لەالیەن  تێدابێت  لە جیاتی ئەوەی دەسەاڵتی سیاسی  كۆمەڵگەیەك 
پرسی  ئێستا  تا  بەڕێوەدەچێت ،  ناچارەوە  و  دیفاكتۆ  سیاسی  هێزی 
سیاسەتی  لە  و  جدی  پرسێكی  نەكراوەتە  كۆمەڵگە  نوێنەرایەتیكردنی 
ڕاستیدا  لە  یان  خەڵك  چاوەڕوانی  پێنادرێت .  زۆری  گرنگی  كوردیدا 
النی كەمی داواكاری و داخوازی خەڵك نەهاتۆتەدی، زۆربەی خەڵك 
ترسی ژیان و گوزەرانی ئایندەیان هەیە، یان لەئێستادا لە هەژاری و 
لە كەناری نەبوونی و نەداریدا دەژین، زۆربەی خەڵك هەست ناكەن 
كە حكومەتێك هەیە، بەرپرسە لە كارنامە، بەڵێنەكانی، بوونی حكومەت، 
سەرئەنجام  غەیبدایە،  چاوەڕوانی  لە  بەڵێنەكان  بەجێهێنانی  ئیدارەو 
گومان و ترسی خەڵك لە چارەسەرنەكردنی پرسی كورد لە عێراقدا، 

مۆتەکەیەكی گەورە و دزێوە لە خەیاڵی هەموواندا.
4-  هەلومەرجێك یان لە ڕاستیدا سەردەمێك كە پڕە لە نەهاتنەدی 
خەون و بەجێنەهێنانی بەڵێن و دیارنەبوونی ئاسۆی ئایندە، ئەگەری یان 
خەونی ڕیفۆرمی كۆمەاڵیەتی و سیاسی دەكاتە سەراب، یان دەیخاتە 
و  بۆشایی  لە  بێت  پڕ  ئێستای  كۆمەڵگەیەك  ئەگەر  نەبوون.  حوكمی 
ئەو بۆشاییەش ماوەی بیست ساڵ بێت بەردەوام بێت، چۆن دەتوانێت 
ئەگەر و ئاسۆی ئایندەی بزانێت، كۆمەڵگەی ئێستای ئێمە لە ئەڵمانیای 
 )1930( دەیەی  لەسەرەتای  )ڤایمار(،  دەسەاڵتی  سەردەمی  كۆتایی 
هاتنە  بە سەردەمی سەرەتای  لە مێژوودا  ئەو سەردەمە  دەچێت، كە 
سەركاری فاشیزمی هێتلەری دەناسرێت، سەردەمێك كە هەموو شت 

لە گوماندایە هەموو كەس لە ترسی نائومێدی ئایندەدا دەژین.
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دیمەنی سێیەم
دیموكراسی و تووندوتیژی شاراوە

1-  مرۆڤ و دیموكراسی
تێگەشتن لە مێژووی دیموكراسی، پێش هەموو شتێك دەبێت ناسین 
 و تێگەشتن بێت لە ئەندێشەی دیموكراسی. تێگەشتن لە ماهیەت  و بیری 
دیموكراسیش بە ناسین  و تێگەشتن لە مرۆڤ دەست پێدەكات، چونكە 
لێكردۆتەوە. ئەگەر  بێگومان مرۆڤە كە دیموكراسی داهێناوە  و بیری 
ئازاد،  جیهانێكی  داهێنانی  بۆ  بێت  هەوڵدان  دیموكراسی  ئەندێشەی 
مافدار، دادپەروەر  و ئەمانەش لە ڕێگای هێنانەدی سیستمی ڕێكخراو 
بێت، بێگومان ئەو كاتە دیموكراسی لە جیهانی كۆمەاڵیەتی مرۆڤەكاندا 
سەرەتا  و ئاكامی دەبێت. مادام ئامانجی دیموكراسی دەبێتە ئامانجی 
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))مرۆڤ  كە  بێت  ئەوە  پرسیار  یەكەم  دەكات  پێویست  بۆیە  مرۆڤ، 
كێیە؟((، ئەمەش پرسیارە گرنگەكەی لوتكەی فەلسەفەی ڕۆشنگەرییە 
بە ناسینی  بە دواوە بوونناسی دیموكراسی،  لێرە  ئیمانوێل كانتە.  كە 
فەلسەفەی مرۆڤ دەست پێدەكات، واتە بیركردنەوەی مرۆڤ دەربارەی 
مرۆڤ، ئەندێشەی مرۆڤ دەربارەی بیركردنەوەی خۆی وەك دیاركەر 

 و بڕیاردەری سنورەكانی ناسینی خۆی دەربارەی جیهان.
خۆیدا  لە  جیهان،  ڕاستیەكانی  دەربارەی  مرۆڤ  بیر وناسینی 
هۆی  بە  مرۆڤ  شێوەیە  بەم  جیهاندا  و  لە  مرۆڤە  خودی  بوونناسی 
بیركردنەوە دەبارەی بوونی خۆی لە جیهاندا، بوونی جیهانی خۆیشی 
ئافەرین دەكات. سەردەمی ئەم داهێنانی بوونی مرۆڤ لە جیهاندا بە 
هۆی بیر  و فەلسەفەیەكی زۆر گرنگ  و كاریگەرەوە دەبێت كە بیرۆكەی 
)سەربەخۆیی(ە. مرۆڤەكان جیهانی خۆیان بە هۆی ویست  و ئیرادەوە 
درووست دەكەن، كە تایبەتمەندی ئازادی ئەوان ئەو ئاكامەیە  و دەبێت 
پەیڕەوی لە بنەما  و ڕێسایەك بكەن كە ئەمیش بەرهەمی عەقڵی خۆیانە. 
ئەم بەرهەمە ئازادی  و بەهرەمەندی ئەوان لە كۆمەڵەكاندا دەپاڕێزێت  
 و بەرهەمی دێنێتەوە، كە ئەو بەرهەمەش بوونیادی بنەماكانی عەقڵی 

پراتیكییە كە پێیدەوترێت  یاسا.
مرۆڤەكانە  نێوان  پەیوەندی  بڕیاردەری سنوری  دیاریكەر  و  یاسا 
ئەم  سروشتی  كە  بیرنەچێت  ئەوەشمان  دەبێت  بەاڵم  كۆمەڵدا،  لە 
هەربۆیەش  هەیە  و  مرۆڤانەی  سروشتی  هەمان  پەیوەندییانەش 
كە  كۆمەڵێكدا  لە  مرۆڤایەتییە.  سروشتی  یاساش  سروشتی 
پەیوەندییەكانی مرۆڤایەتی، بە دەسەاڵتی كۆمەڵ بەسەر تاك یان تاك 
بەسەر كۆمەڵدا ئەنجامی دەبێت، پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی یاسا دیاریكەری 
قسەكردن  ڕەوشەدا،  لەم  پیشاندەدات.  هاوسەنگە  نا  هەلومەرجە  ئەم 
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بە  پەیوەندیدارە  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەری  یەكسانی  و  ئازادی،  لە 
ڕادەی سەربەخۆیی  و پابەندی مرۆڤەكان لەگەڵ یەك. چۆنایەتی ئەم 
پەیوەندییە، ئاشكراكردن یان داپۆشینی بنەماكانی ئەو عەقڵە پراتیكییە 
كە تاك وەكو بوونەوەرێكی سەربەخۆ  و ئازاد دەناسێنێت . جیاوازی 
نێوان بوون  و نەبوونی دیموكراسیش بە ڕاستی لەم زەمینەیەدا ئاشكرا 
كرداری  و  بیر   دامەزراوەیی  دیموكراسی سەرچاوەی  دەبێت، چونكە 
كۆمەاڵیەتی خۆی لە یاسادا بەیان دەكات. كە بێگومان ئەم یاسایەش 
هەلومەرجی گۆڕان  و ئاڵوگۆڕی مرۆڤەكان  و ئەخالقی بەرپرسیاری  و 
شارستانی ئەوان دیاری دەكات  و دەیپاڕێزێت . ئەخالقی بەرپرسیاری 
پابەندییان بە یاسا   و شارستانی مرۆڤەكان نیشانەی ڕێزی ئەوان  و 
دیاری دەكات. نەبوونی یاسای دیموكراسی، یان بوونی، بەاڵم پەیڕەو 
دەهێنێتەدی  هەلومەرجێك  دەسەاڵتەوە،  خەڵك  و  لەالیەن  نەكردنی 
ناچاریی  دەسەاڵتی  ترس  و  فراوانبوونی  دیموكراسی  و  نەبوونی  كە 
سەپاندنی  ئەندێشەی  هەلومەرجەدا  لەم  دەسەپێنێت .  بەهێزەكان 
هەژموونخوازی  دەسەاڵتی  لە  پەیڕەوكردن  بەهێزەكان  و  دەسەاڵتە 
دەبێتە جۆرێك لە فەرهەنگی حوكمڕانی  و بەڕێوەبردنی دەسەاڵت. لەبەر 
ئەوەی كە دیموكراسی كۆبوونەوەی سەربەخۆیی  و ئیرادەی ئازادی 
مرۆڤەكانە  و ئەم كۆبوونەوەیەش بێگومان دەبێت بە یاسا دیاریكرابێت، 
سەرئەنجام لە نەبوونی ئەو هەلومەرجەدا، كە بە نەبوون یان پەیڕەو 
ناچاریی  یان  دیفاكتۆ  دەسەاڵتی  پێدەكات،  دەست  یاسا  نەكردنی 
فەرهەنگی  زۆرجاریش  دەسەاڵت،  دەبێتە  بەهێزەكان  هەژموونخوازی 
سیاسی زاڵ. لەم هەلومەرجەدا گومان  و دڕدۆنگی هەمووان یان ترسی 
هەمووان بەرامبەر هەمووان لە ناكۆكی  و بێباوەڕیدا بەسەردەبەن. بەم 
شێوەیە نەبوونی یاسا نەبوونی دیموكراسییە  و نەبوونی دیموكراسیش 
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دەبێتە شتێك كە زاڵبوونی سیاسەتی تووندوتیژییە یان زاڵبوونی بەهێز 
كۆمەاڵیەتی  پەیوەندییەكانی  هەموو  ڕەوشەدا  لەم  دەسەاڵتەكانە.   و 
دەكرێت،  پایەڕێژی  دەسەاڵت  پاشكۆیەتی  پابەندی  و  سەربنەمای  لە 
فەرمانێك كە ئەم بیر وباوەڕەی داهێناوە بە نەهێشتنی عەقڵی پراتیكی 

ئەندێشەی سەربەخۆیی  و ئازادی ئاكام دەدات.

2-  سیاسەت  و تووندوتیژی:
خۆیان،  خواستی  ویست  و  لەدژی  مرۆڤەكان  ناچاركردنی 
بەرجەستەكردنی بااڵترین جۆری هەژموون  و دەسەاڵتە كە )سی.ڕایت 
میلز( بە تووندوتیژی ناوی دەبات. واقعیەت  و ڕاستی تووندوتیژی 
ناچاركردنەیە  ئەو  پلەی  توانا و  دەرئەنجامی  كۆمەڵگەیەكدا  هەر  لە 
هەر  واتە،  پێهێناوە.  بڕوایان  كۆمەڵگەیەدا  لەو  خەڵك  تاكی  تاك  كە 
وەكو  ناچاری  تووند وتیژی  یان  تووند وتیژی  ناچاری  و  كە  تاكێك 
لە  شێوەیەك  هەر  لێبكرێت،  پەیڕەوی  گشتی  فەرهەنگی  لە  بەشێك 
كاری سیاسی بە ناچاری بەسوود وەرگرتن لە تووندوتیژی بە ئاكام 
ڕەفتاری  ڕاستیدا  لە  )یان  تووندوتیژی  لۆجیكی  كاتەدا،  لەم  دەگات. 
دەبێتە  كاریكەر  سیاسی  گوتاری  لە  بەشێك  وەكو  تووندوتیژی(، 
دیاریكەری ماهیەتی گەوهەری سیاسی  و هەموو هێزە سیاسییەكان، 
لەو  خۆیان  بەرنامەی  لێدەكەن  و  پەیڕەوی  بەهێزەكان  تایبەتی  بە 

زەمینەدا دادەنێن.
سیاسەت  باسمكرد،  كە  وەهادا  هەلومەرجێكی  لە  یان  زۆرجار، 
كۆمەاڵیەتی  گروپێكی  یان  حزبێك،  ئایدۆلۆژی  كاری  بەرنامەی  واتە 
كە تیۆری  و بڕواكانی خۆی وەكو باشترین بەها دەناسێنێت   و كاری 
پراتیكی خۆشی دەكاتە جۆرێك لە پەیڕەوی دەسەاڵت  و بەڕێوەبردن  و 
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لەم زەمینەیەشدا هیچ گوتارێك یان باس  و گفتۆگۆیەك پەسەند ناكات، 
یان فەرامۆشی دەكات. لەم هەلومەرجەدا سیاسەت  و دیموكراسی یان 
هەژموون  و گفتوگۆی ئازاد دەبنە دووالیەنی دژبە یەك لە هاوكێشەی 
ناكۆكییە  ئەم  ئاشكرا  بە  ئێمە  لە واڵتی  كۆمەاڵیەتی  و دەسەاڵتداریدا. 
بەیان نەكراوە، بەاڵم لە ڕاستیدا بە ئاشكرا پەیڕەو دەكرێت. ئەم واقیعەش 
هەموو خۆ ئامادەكردن  و ڕاهێنانی ئایندە بۆ دیموكراسی دەكاتە خەون  و 
بەسەرابی دەسپێرێت، بەاڵم بەهێزی  و پایەداری ئەم نەخشە گومڕایەی 
تووندوتیژی لە زۆربەی كۆمەڵگەكاندا )نموونە كۆمەڵگەی خۆمان(، هەر 
بە تەنها لە ئاكامی دەسەاڵتی سەپێنراوی هێزە گەورەكاندا نییە، بەڵكو 
تووندوتیژی  لۆجیكە كوێرەی  لەم  پەیڕەوییان  بە  تاكەكانی كۆمەڵیش 
نەك لەبەرامبەر  و لەدژی دەسەاڵتی هەبوو، بەڵكو لەپێناو پەیداكردنی 
تووندوتیژی  و  بەهێزبوونی  بە  خۆیان  ڕۆژانەی  گوزەرانی  ژیان  و 
ناچاری لە كۆمەڵگەدا كۆمەك دەكەن. لە كۆمەڵگەكانی ڕۆژهەاڵتدا كە 
تووندوتیژی بە مانای پەیڕەوكردنی ناچاری لە دەسەاڵتی بەهێزەكان 
تەنها  تووندوتیژی  لە  وەرگرتن  سوود  گرتووە،  هەمووانی  بەربینگی 
بەشێوەی ستوونی )واتا لەالیەن دەسەاڵتی ناوەندی لەدژی كۆمەڵگە( 
كۆمەڵدا.  تاكەكانی  لەنێوان  ئاسۆیشە  كاریگەری  خاوەن  بەڵكو  نییە، 
لە  ڕووناكبیریش  تەنانەت  ئابووری  و  كۆمەاڵیەتی،  ڕەوشی سیاسی، 
واڵتی ئێمە گەواهی ئەوە دەدەن كە هەمووالیەك لە هەوڵی سەپاندنی 
دەسەاڵتی خۆیدایە یان دەیانەوێت ئەوانی دی ناچاربكەن كە هەژموونی 

ئەوان پەسەند بكەن.
ئەگەر دەسەاڵت بۆ پاراستنی سروشتی خۆی پەنا بۆ تووندوتیژی 
یان ناچاركردنی خەڵك دەبات، ئەوا هیچ شتێك لەوە ئاسایی تر نییە كە 
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ئاوێتەبوونی دەسەاڵت  و تووندوتیژی لێ  پەیدابێت، بەاڵم پەنابردن یان 
ڕۆژانەدا،  ژیانی  هێنانەدی  لەپێناوی  تووندوتیژی  لە  وەرگرتن  سوود 
بەیانكەری ڕاستی  و واقعێكی ناخۆش  و تاڵ  و قووڵترە لە دەسەاڵت  و 
هێزی تووندوتیژی لە كۆمەڵگەدا. سەرئەنجام دەتوانین بڵێین كە تەنها 
دەسەاڵت  و دەوڵەت نابنە سەرچاوە بۆ تووندوتیژی، بەڵكو سەرچاوەی 
ڕەسەنی تووندوتیژی لە كۆمەڵگە و پێكهاتەی كۆمەاڵیەتیدایە كە دەیكاتە 
فەرهەنگی كۆمەاڵیەتی  و ڕەفتار  و دیاردەی گشتی. ئەگەر سەرچاوەی 
لە دەسەاڵت  و دەوڵەتەكاندا  تەنها  ناچاركردنی خەڵك  توەندوتیژی  و 
بووایە، ئەوكاتە لەدوای نەمان یان ڕووخاندنی ئەو دەسەاڵتانە دەبووایە 
تووندوتیژی  و ناچاری لەناوبچوونایە، بەاڵم لەدوای نەمانی بەعس  و 
بوونەتە بەشێكی  دێنەوە  و دیسان  پاش ڕووخاندنی دەسەاڵتەكانیش 

بەهێز  و دەسەاڵتدار لە پێكهاتەو فەرهەنگ  و ڕەفتاری كۆمەاڵیەتی.
3- سەرەتاكانی دیموكراسی  و سەرهەڵدانەوەی تووندوتیژی:

كە دەسەاڵت  و حكومەتە دیكتاتۆری  و تۆتالیتارەكان دەڕوخێن  و 
سەردەمی نوێی دیموكراسی  و ئازادی دەست پێدەكات، بوونیادنانەوەی 
تووندوتیژی  كە  دادەمەزرێت   بنەمایەك  لەسەر  نوێ  دەسەاڵتی 
كۆمەاڵیەتی ناو كۆمەڵگە  و دەنگی تفەنگە شۆڕشگێرەكان دەبنە وتار  و 
ئەندێشەی بەرز  و پیرۆز. ئەم سەرەتایە، هەروەكو لە زۆربەی واڵتانی 
النكەیەك  دەبێتە  هەیە،  هەبووە  و  باشووردا  یان  سێ   جیهانی  بەناو 
ڕاستیدا  لە  یان  كۆمەڵگە  خودی  دەستی  بە  دیموكراسی  كوشتنی  بۆ 
لۆجیكەیە  ئەو  یان  ئاكامە  ئەو  ئەمەش  خۆیان.  بكوژی  دەكاتە  ئەوان 
كە ستەمدیدەكان دەكاتە ستەمكار  و بەناوی دیموكراسییەوە بەردەبنە 
گیانی یەكتر. ئەم هەلومەرجە تەنها لە جیهانی ڕۆژهەاڵت یان باشووردا 
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نەبووە، بەڵكو ئەزموون  و مێژووی جیهانی باكور  و ڕۆژئاواش ئەمە 
دەسەلمێنن. ئەزموون  و مێژووی سەردەمی دوای شۆڕشی 1789 لە 
فەرەنسا  و سەردەمی دوای شۆڕشی ئەمریكی لە 1776  و سەردەمی 
سەرهەڵدانەوەی  ڕۆشنی  بە  ڕوسیا،  لە   1917 ئۆكتۆبەر  دوای 
بەیان  دادپەروەری  بەناوی  دیموكراسی  و  بەرگی  لە  تووندوتیژی 

دەكات.
هێزە سیاسییەكان  پەرستی حزب  و  هەژموون  دەسەاڵتخوازی  و 
بەیانی ئەو رۆحیەتە دەكەن كە تووندوتیژی خاوەنی بیر  و ئامادەیی 
كۆمەاڵیەتی  و گشتییە، بەاڵم لە سیاسەتەكاندا كارامە  و قارەمانە. ئەم 
هەلومەرجە ئاماژەیە بۆ ڕێز  و پیرۆزی تووندوتیژی لەالی هەمووان 
پەرستی  شەهید  پیرۆزمەندییەش  ئەم  بەرجەستەبوونی  باشترین   و 
كۆمەاڵیەتی  سیاسی  و  فەرهەنگی  لەناو  درێژخایەنە  مەرگدۆستی   و 
لەگەڵ  نزیكەوە  لە  كە  كەسانەی  ئەو  بێگومان  نەتەوەكاندا.  زۆربەی 
هەلومەرجی ڕاستینەی تووندتیژی سیاسی  و كۆمەاڵیەتی  و فەرهەنگی 
ڕەفتاری  بیركردنەوە  و  دەبارەی  دەتوانن  باشتر  هەیە،  سەروكاریان 
ئەم سیاسەتە هەڵوێستیان هەبێت، بەاڵم پاشەكشەی ئەوان لەبەرامبەر 
لە خۆیدا ڕەنگدانەوەی ڕادەی بەهێزی  و  تاقیكردنەوە ویژدانییە،  ئەم 
فراوانبوونی ئەو فەرهەنگە تووندوتیژەیە كە ژینگەی گشتی  و تایبەتی 

لە ئامێز دەگرن.
تووندوتیژی لە دەروونی حزب  و هێزە سیاسییەكاندا كە بەرنامە 
لوتكەی  دەخاتە  كارێزما  و  قارەمان  دەكرێت  و  ساز  بۆ  پەیڕەوی   و 
هەڕەمی دەسەاڵت  و هەژموونەكەی، سەرەتا بە بێ  دەنگ كردن یان 
پەراوێزكردنی كەس  و الیەنە بێ  هێزەكانی ناوخۆ دەست پێدەكات  و 
پاشان لە ڕێگای ئەم قووربانیانەوە تووندوتیژی دەخەنە ناو كۆمەڵگە 
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و كوشتنی بەهاكانی ئازادی  و سەربەخۆیی لە ویژدانی هەموواندا یان 
پابەندی  پەیڕەوی  و  بیركردنەوە  و كولتوری گشتی.  زۆربەدا دەكاتە 
دەروونی ناو هێزە سیاسییەكان لەگەڵ ڕق  و كینە بەرامبەر دەرەوەی 
خۆیان هاوڕێ  دەبێت  و ئەم نەفرەتەش بەڵگە  و هاوكاری ئایدۆلۆژی، 
بۆ ساز  ڕووناكبیریشی  كۆمەاڵیەتی  و  هەندێكجار  ئایینی  و  سیاسی، 
دان  خۆی،  لە  جگە  ئایدۆلۆژی  )یەكانەی(  مۆنیتی  لۆجیكی  دەكرێت. 
بە كەسی دیكەدا نانێت  و تەحەمول  و لێبووردنی بەرامبەر بە ئەوانی 
دیكە نییە  و ئەمەش بە ئاشكرا ناڵێت، بەڵكو بەهانە و بەڵگەی گەورە 
یان  بەرامبەر  بەناوی خوازراوەوە  بە زۆر  دادەتاشن  و  بۆ  قەبەی   و 
ترسناكتر  ناخۆشتر  و  هەمووشی  لە  تەكفیردەكەن.  بەرامبەرەكان 
ئەوەیە كە ئەمان بەناوی ئازادی، سەربەخۆیی، دادپەروەری  و مرۆڤ 
فەرهەنگێكدا  سیاسەت  و  لە  كۆمەڵگەیەك  و  لە  دەكرێت.  دۆستییەوە 
و  پەیڕەوناكرێت  مرۆڤایەتی  دڵخوازەكانی  بەها  خودی  تەنانەت  كە 
تووندوتیژی خاوەن ڕق  و نەفرەت  و بەرژەوەندی پەرستی، بێگومان 
هەموو كارەكان  و هەوڵەكان )یان لە ڕاستیدا كار  و هەوڵە زاڵەكان!( 
ئەم  كە  دەبەن،  گومڕایی  و  تووندوتیژی  داخراوی  بازنەی  بەرەو 

بازنەیەش توخمەكانی ئەمانەن:
تووندوتیژی   – سیاسی  كۆمەاڵیەتی-تووندوتیژی  )تووندوتیژی 

ئابووری – تووندوتیژی فەرهەنگی(.

4-  دیموكراسی دەرباز بوون لە تووندوتیژی:
بۆ كردنەوە  و تێكشكاندنی ئەو بازنە ناوبراوە، واتە بۆ لە ناوبردن 
 و نەهێشتنی تووندتیژی دەبێت چۆن كار  و ڕەفتار بكەین؟ بێگومان، 
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نەهێشتنی تووندوتیژی  و جڵەوگرتن لە دەسەاڵتی بەسەر كۆمەڵگەدا، بە 
سوود وەرگرتنی دووبارە لە تووندوتیژی نابێت  و دەبێت پەنا بۆ كارێك 
ببەین كە لە ناوەڕۆكدا نەهێشتنی هەموو جۆرەكانی تووندوتیژی بكاتە 
ئامانج. تەنها كارێك كە دەبێت لە بەرچاو بگیرێت  و بەشێوەی ئاشتیانە 
بە توانابێت بۆ بەرەنگاربوونەوەی تووندوتیژی، پرسی بیركردنەوەیە. 
بیركردنەوە دەربارەی چەمك  و ماهیەتی تووندوتیژی  و بە تایبەتیش 
هەلومەرجەی  لەو  ڕەخنەگرتن  بۆ  هەوڵدان  شاراوە  و  تووندوتیژی 
ئەم  ئامانجی  كار.  سەرەتای  دەبێتە  هێناوە،  بەرهەم  تووندوتیژی  كە 
كارەش، بێگومان بە بەرهەمهێنانی كۆمەڵگەیەك كۆمەك دەكات كە لە 
بۆ  نەبردن  پەنا  تووندوتیژی.  لە  بێت  بێبەری  كۆمەاڵیەتیدا  پەیوەندی 
تووندوتیژی  و بیركردنەوەی عەقڵی دەربارەی تووندوتیژی، یەكێكە لە 
پرسە گرنگەكانی دیموكراسی  و ڕێگایەكی زۆر گرنگ  و كاریگەرە بۆ 

هێنانەدی مرۆڤی سەربەخۆ  و ئازاد  و ئاشتی پەروەر.
بە  دژ  ناكۆك  و  الیەنی  زۆر  تاڕادەیەكی  وتارەدا  لەم  ئەگەرچی 
تووندوتیژی باسكراوە  و خوێنەر دەزانێت چارەسەر  و دەرباز بوون 
لە تووندوتیژی لەم وتارەدا بە كوێ  دەگات، بەاڵم چاكتروایە بە خاڵ 

هەندێك چارەسەری كاریگەر باسبكەم:
1- دیموكراسی بەمانای هێز  و ڕەوایی یاسا دەبێت، نەك بەمانای 
دەسەاڵتی  نەتوانێت  كۆمەڵگەیەك  هەر  هێز.  یاسای  ناچاری  و  هێزی 
یاسا  لە  ڕێز  دابمەزرێنێت  و  یاسایی  سیستمی  سەربنەمای  لە  خۆی 
یان  بناسێت  شاراوەكاندا  زەمینە  لە  تووندوتیژی  ناتوانێت  نەگرێت، 

چارەسەری بكات.
2-  پرسی دەستەبەركردنی ژیان  و گوزەرانی شایستە بە مرۆڤی 
مرۆڤەكان  دەبێت  مەبەسەتە.  ئەم  بۆ  گرنگە  زەمینەی  سەردەمە،  ئەم 
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لە هەلومەرجی ناچار یان سەپاودا ژیانی خۆیان پەیدا نەكەن، بەڵكو 
دەبێت ئەو هەلومەرجە شایستە یان هیچ نەبێت گونجاوبێت.

3-  نەیاری و جیاوازیی سیاسی، ئایینی  و ڕووناكبیری لە واڵتی 
هێناوە.  بەرهەم  شاراوەی  ئاشكراو  تووندوتیژی  زۆرترین  ئێمەدا 
پێكهاتە  و ڕەفتاری كۆمەاڵیەتیدا  لە زەمینەی  ئەم دیاردەیە  ئەگەرچی 
لەم  تووندوتیژی  كارەساتی  زۆرترین  سەرهەڵدانی  بەاڵم  پەنهانە، 
سەردەمەی دوای ڕاپەڕیندا لێ  پەیدابووە. بێگومان ئەم ڕەوشە تەنها 
تایبەت نییە بە كوردستان  و زۆربەی واڵتانی دوای شۆڕش  و ڕاپەڕین، 
ئەم كارەساتەیان بینیووە. چارەسەری ئەم شێوە تووندوتیژیە دەبێت 
لە  ئەمەش  بكرێت  و  گشتی  فەرهەنگی  بیركردنەوە  و  گۆڕینی  بە 
تەمەنی نەوەیەك زیاتری دەوێت، بەاڵم بیركردنەوەی ڕووناكبیران  و 

بەرهەمەكانیان ڕێگای گرنگە لەم كاروانەدا.
4-  بە بڕوای من ڕیفۆرمی سیستمی داد  و ماف، ڕیفۆرمی سیستمی 
پەروەردە، فێركردن، ڕیفۆرمی خوێندنی بااڵ  و بە تایبەت لەم زەمینەیەدا 
ئەم  سەرەتای  بهێنێت .  بەرهەم  ئامانجەدا  لەم  گرنگ  ئاكامی  دەتوانن 
كارە بە كاری ڕەسمی حكومەت دەستپێدەكات  و ناوەڕۆكەكەی دەبێت 
لەالیەن نوخبە و شارەزا  و ڕووناكبیرانەوە پڕبكرێت لە گیانی لێبووردن 

 و تەحەمولی یەكتر  و نەهێشتنی تووندوتیژی ئاشكراو شاراوە.

لە  لە بیر وڕاكانی )ڕامینی جیهانبەگلو(،  تێبینی: بۆ نووسینی ئەم وتارە سودم 
كتێبی )لەنێوان ڕابردو  و ئایندە(دا وەرگرتووە.
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دیمەنی چوارەم
دیموكراسیی دیفاكتۆ و دیموكراسیی سیاسی

دەسەاڵتەكان  و  ڕاپەڕین  و  شۆڕش  هەموو  كوردا،  مێژووی  لە 
جەنگی  لەدوای  شۆڕشەكان  لە  هەندێك  بوون.  دیفاكتۆ  دیاردەی 
دەوڵەتانی داگیركاری كوردستان لەگەڵ دەوڵەتانی دیكەدا سەریانهەڵدا. 
هەموو ڕابەرە سیاسییەكانی كوردستان، ڕابەرانی نەریتی و كاریزمایی 
بوون یان لەالیەن ئەوانەوە وەكو هاوكار كرانە سەركردە. تا ئێستا سێ  
جار كورد دەسەاڵتی سیاسی هەبووە كە دوانیان كورت خایەن بوون 
 . باشووردایە  لە هەرێمی كوردستانی  ئێستا  كە  ئەوەیە  و سێیەمیش 
بوو،  پاشایانە  دەسەاڵتێكی  جنوبی،  كوردستانی  حكومەتی  دەسەاڵتی 
سیاسی  دیفاكتۆی  و  نەریت  وەكو  حەفید  مەحمودی  مەلیك  چونكە 
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بووە مەلیكی كوردستان لە ئەنجامی دوو دیفاكتۆوە و یەكەمیان وەكو 
جێنیشینی شێخانی تەریقەتی قادری و دوەمیان وەكو چاو لێكردن لە 

دەسەاڵتی پاشایەتی)ئێران ، حیجاز ، ئۆردن، عێراق(.
حكومەتی كوردستان لە مەهابادیش هەر حكومەتی دیفاكتۆ بوو، 
چونكە دەسەاڵتەكەی درایە دەست كەسێكی نەریتی و دەسەاڵتداری 
دیفاكتۆ  جۆرەش  بەو  هەروەها  بوو.  موحەمەد(  قازی  )كە  ڕابردوو 
شورەوی  چونكە  هەبوو،  شورەوی  پەیڕەوی  سیاسەتی  كە  بوو 
بێگومان  بوو.  دەستەوە  بە  ئێرانی  باكوری  زۆری  بەشێكی  كە  بوو 
دەسەاڵتێك لە سایەی ئەم هێزە جیهانیەدا پەیڕەوی لە هەمان سیاسەت 
دەكات و دەچێتە ئەو فەلەكەوە. ڕووخان و نەمانی ئەو دەسەاڵتەش 
ڕووخانێكی دیفاكتۆ بوو لە ئەنجامی كشانەوەی هێزەكانی شورەوی 
شاهانەی  حكومەتی  و  شورەوی  نێوان  ڕێكکەوتنی  قووربانی  بووە 

ئێران .
وەدەرنانی  و   1991 لەساڵی  عێراق  بۆ  هاوپەیمانان  هێرشی 
دیفاكتۆی  مەرجی  و  هەل   ، كوەیت  لە  سەدام  و  بەعس  هێزەكانی 
لە  كوردان  ڕاپەڕینی  ئەگەرچی   . سازكرد  ڕژێمە  ئەو  الوازبونی  بۆ 
هاوتابوو  بێ   شۆڕشگێڕانەی  سەروەری  و  داستان   1991 بەهاری 
لە مێژووی كوردا ، بەاڵم خودی هەلومەرجەكە و شكست و الوازی 
بەعس و سەدام زەمینەی ئەو وەرچەرخانە مەزنەی بۆ كورد دروست 
كرد . حكومەتی هەرێم هەر لەسەرەتاوە بە هەڵبژاردنی گشتی هاتە 
سەر دەسەاڵت و پەیڕەوی دیموكراتی و پەرلەمانیشی هەڵبژارد . ئەم 
دەسەاڵتەش بێگومان لە دیموكراسی بوونیدا دا دیفاكتۆ بوو ، چونكە 
بەشێك بوو لە هێزی هاوپەیمانان و واڵتانی دیموكراتی ڕۆژئاوا بە 

ڕابەڕایەتی ئەمریكا .
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دیفاكتۆبوونی ڕاپەڕینی 1991 و دروست بوونی حكومەتی هەرێم 
لە 1992 بێگومان جێگەی ڕەخنە نین و دەبێت وەكو هەلێكی مێژوویی 
و جیهانی بۆ وەرچەرخان چاوی لێ  بكرێت لەم ناوچەیەدا . هەروەك 
نادیموكراتیكی  زەریای  لە  هەڵبژاردن  كەناری  بۆ  پەنابردن  چۆن 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، لەالیەن سەركردایەتی سیاسی كوردەوە كارو 
هەڵبژاردنێكی مێژوویی شایستە بوو، بەاڵم ڕزگار نەكردنی ئەزموونی 
دیموكراسی الویی كوردی لە ڕەوشی دیفاكتۆ بوون، مایەی نیگەرانی 
كەمینەدایە  لە  هەمیشە  قەیران  بەرپابوونی  ئەگەری  و  ڕەخنەیە  و 
بۆ ئەم دیموكراسییە الوە. بەكارهێنانی زاراوەی ))دیموكراسی الو(( 
مەبەست لەوەیە كە تەمەنی دیموكراسی كوردی هەروەك چۆن 20 
ساڵە، درووست بەو مانایەش دێت كە عەقڵ و بیركردنەوەشی وەكو 
لۆجیكی ڕۆژهەاڵتیدا  لە فەرهەنگ و  تایبەتی  بە  20 ساڵەیە.  الوێكی 
كاریگەری  و  نەریت  وەكو  یان  فێردەبێت  ئەزمون  بە  شتێك  هەموو 
تەواوی  شێوەیە  بەو  هەر  بەجێدەمێنێت.  بۆی  میرات  بە  ڕابردوو 
ژیانی  و  حوكمڕانی((  سیستمی  ))نەك  حوكمڕانی  بیركردنەوەی 
سیاسی لە كوردستان، بە تاقیكردنەوەی ئەزموونەكان و كاریگەری 

بە جێماوی نەریت و ڕابردوو بەڕێوە دەچێت .
دەسەاڵتداریە  لەم شێوە  ڕەخنەگرانە  و  گرنگ  مەبەستی  و  دیدگا 
سیاسیانە  بیركردنەوە  یان  دەسەاڵتانە  ئەم  كە  لەوەدایە  دیفاكتۆیانە 
)لە دەرەوە و ناوەوەی حكومەت( لەسەر ئەم پایانە بیردەكەنەوە و 
بڕیاڕدەدەن، كاریگەری بەجێماوی نەریت و ڕابڕدوو، هێزی واقعی و 
دیفاكتۆ، بەرژەوەندی و هەژمونی ئابوری، سیاسی و كۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگی لە قازانجی  بەهێزەكان و سەرئەنجام فریودان. لەبەرانبەر 
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ئەم ڕەوشانەدا دەبێت چاومان بشۆین و جۆرێكی دیكە بیربكەینەوە 
حوكمڕانی  سیستمی  دامەزراندنی  بناغەی  لەسەر  بڕیاربدەین  و 
)دەستوری و یاسایی و عەقڵی(، سیستمی ماف و ئازادی و دادپەروەری، 
نەك  پێشوەخت،  تیۆریكی  و  زانستی  ژیانی  و  ڕەوش  گرتنەبەری 
كەوتنە ناو چاڵەكانی ئەزمونەوە. جیاوازی سەرەكی و بنەڕەتی نێوان 
لەمەودوا  سیستماتیك  و  عەقڵی  دیموكراسی  و  دیفاكتۆ  دیموكراسی 
یەكێك دەبێت لە پرسە هەرە گرنگەكانی ئەزموونی ژیانی سیاسی و 

دیموكراسی لە كوردستان، یان هیوادارم وابێت.

كۆماری ڤایمار )1918 – 1933(ی ئاڵمان و بەراوردی لەگەڵ هەرێمی 
كوردستان:

لە ئەنجامی داڕمانی سیاسی و سەربازی ئیمپڕاتۆریای ئەڵمان لە 
ساڵی 1918، دەسەاڵتێكی كۆماری و دیموكراتیكی دیفاكتۆ لە ئەڵمان 
الو  كۆمارێكی  ڕووخاو  ئیمپراتۆریای  كەالوەكانی  لەسەر  و  پێكهات 
دروست بوو 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 لەپێناوی ماف و ئازادی، 
بەڵكو ئەو كۆمارە لە زەمینەی نەبوونی ئەڵتەرناتیڤەكانی دیكەدا هاتە 
ڕابەڕایەتی  خاوەن  دامەزراو  نوێ   كۆماری  بۆیە  هەر  ئەڵمانیاوە. 
ئەم  بێت،  گشتی  ڕێزی  و  پێشوازی  شایەنی  كە  نەبوو  دیموكراتیك 
نەك  هەبوو  دیفاكتۆیی  و  ڕووخساری  تایبەتمەندی  زیاتر  دەسەاڵتە 

كاریگەری و كارایی پێویستی دیموكراتی )16( .
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گشتی(،  دامەزرێنەرانی  )ئەنجومەنی   1919 شوباتی  مانگی  لە 
31ی  لە  پێكهات.  ئەڵمان  ڕۆژهەاڵتی  باشوری  لە  ڤایمار  شاری  لە 
ڕاگەیەنرا  نوێ   )دەستوور(ی  بنەڕەتی  یاسای  ساڵدا  هەمان  تەموزی 
سیستمی  ساڵ،  حەوت  بۆ  كۆمار  سەرۆكایەتی  بەرنامەی  تیایدا  كە 
پەرلەمانی خاوەن دوو ئەنجومەن كە یەكێكیان بۆ نوێنەرایەتی ناوچە 
و هەرێمەكان و دووەمیان ئەنجومەنی گشتی فیدراڵ بوو. ئەنجومەنی 
نیشتیمانی )پەرلەمان( تا بەهاری 1920 لە ڤایمار جێگیر بوو پاشان 
چووە بەرلین، یەكەمین سەرۆك كۆمار )فریدریك ئێبەرت( لە شوباتی 
ئێبەرت  دابوو.  پۆستە  لەو   1925 شوباتی  لە  مردنی  تا   1919
سۆسیالیستێكی میانڕەو بوو كە لە بیری ڕێكخستنی كۆماری دابوو بە 
پێوەرە دیموكراتییەكانی یاسای بنەڕەتی. سەرۆك كۆماری دوایی ئەو 
)فیلد مارشاڵ فۆن هیندنبۆرگ( بوو كە ناسیۆنالیستێكی توندڕەو و لە 

ناخدا الیەنگری دەسەاڵتی شاهانە بوو .
كۆماری ڤایمار هەر لەسەرەتاوە لەگەڵ قەیران و كێشە سەختەكانی 
ئابووری ڕووبەڕوو بوو. هەروەك هەرێمی كوردستان لە ساڵی 1992 
هەتا 2003. ئەم قەیران و كێشە ئابووریانەش لە ئەنجامی ئابڵووقەی 
ئابووری هاوپەیمانان بوو لە سااڵنی جەنگ و دوای جەنگ، هەروەها 
واڵت  ئاوەدانكردنەوەی  بۆ  دارایی  توانای  نەبوونی  لە  بوون  بەشێك 
لەدوای جەنگ )هەمان ڕەوشی هەرێم(، سەرەنجام قەیرانی ئابووریی 
ڤایمار.  ئابوری  وەشاندە  كاریگەری  گورزی   1929 ساڵی  لە  جیهان 
ئەنجامەكانی ئەم قەیران و شكستانە بااڵكردنی گرانی و باڵوبوونەوەی 
بێكاری )لە ساڵی 1931 ژمارەی بێكاران گەیشتە 5 ملیۆن( كە ژێرخانی 
هەڵبژاردنی  لە  ڕەوشەدا  و  سەردەم  لەم  هەژاند  كۆمەڵگەی  تەواوی 
)ناسیۆنال  نازی  حزبی  نەكراو  چاوەڕوان  شێوەی  بە   1930 ساڵی 
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ئەم  دەستهێنا.  بە  كورسی   109 هێتلەر  ڕابەریی  بە  سۆسیالیست(، 
ڕەوەندە سیاسییە تا 2 ساڵی دیكە بەردەوام بوو، بەاڵم لەساڵی 1932 
نازییەكان، بوونە گەورەترین حزب و 230 كورسیان بە دەستهێنا و 
دواتر ساڵی 1933 هێتلەر و حزبی نازی تەواوی پایەكانی دیموكراتیكی 
بنەڕەتی و ژیانی سیاسی و حزبایەتی دیموكراتیان  ڤایمار و یاسای 
 . تاكانە و سەركردە و ڕەها  هەڵوەشاندەوە و خۆیان كرد بە حزبی 
نازیزم و جەنگی جیهانی دوەم  بێگومان خوێنەران مێژوی هێتلەر و 
بە  هۆلۆكۆست  لە  یەهودەكانیان  لەناوبردنی  و  كردن  دوژمنایەتی  و 

دەستی نازیەكان بیستوە یان خوێندویانە .
ئەوەی كە ئێستا بۆ ئێمە گرنگە و شایەنی باس و تێڕامانە ئەزمونی 
لەالیەن  ئەگەرچی  ڤایمارە.  كۆماری  شكستی  دیفاكتۆو  دیموكراسی 
هێزێكی فاشیستی و دژی دیموكراسی لەناوبرا، بەاڵم خودی زەمینەكانی 
سەرهەڵدانی ئەو ڕەوتە دڕندەیە لەناو كۆمەڵگەی ئەڵمان و حوكمڕانی 

ڤایمار دابوو، كە بێگومان جێگای سەنج و لێكۆڵینەوە دەبێت  !
دەتوانێت  كوردستان  هەرێمی  و  ڤایمار  كۆماری  نێوان  بەراوردی 
دوو پرسی گرنگ بخاتەڕوو كە كاریگەرییان هەبووە و دەبێت  لەسەر 
هەلومەرجی  یەكەم،  كوردستان:  لە  دیموكراسی  ئەزمونی  ئایندەی 
بااڵدەستی  و  هەرێم  و  ڤایمار  لە  هەریەك  لە  دیموكراسی  دیفاكتۆی 
هێزە كۆنە نەریتییەكان لە هەردوو بواری حوكمڕانی و ژیانی سیاسی 
گشتیدا. دووەم، ئەوەمان بۆ دەردەكەوێتت كە ئەزموونی ))دیموكراسی 
و  دەچێت  ئاڕاستە  و  ئاكام  كام  بەرەو  دیموكرات((  هێزەكانی  بێ   بە 
بە  زەفەریان  چۆن  ئۆپۆزسیۆنەوە  بەناوی  كۆنەپەرستەكان  هێزە 
لە هەرێمی كوردستاندا  ڤایمار برد و چۆن كەمینیان بۆ دیموكراسی 
داناوە. باشترین كار ئەوەیە كە بە خاڵ تایبەتمەندییەكانی دیموكراسی 
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دیفاكتۆی ڤایمار باس بكەم و بەراوردیان بكەم لەگەڵ ئەزموونی 20 
ساڵەی دیموكراسی كوردی دا .

1-  كۆماری ڤایمار هەر لەسەرەتاوە ڕووبەڕووبوو لەگەڵ كۆمەلێك 
ژیانی  و  سیستم  لە  كە  كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  و  سیاسی  كێشەی 
ڕابردوو 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(.
مانایە دێت كە  بەو  ڤایمار  بێهێزی دیموكراتیكی  2-  دیموكراسی 
هێزەكانی  كۆمەاڵیەتی،  بنەمای  پشتیوانی،  لە  بوو  بێبەش  ڕژێمە  ئەم 
لیبراڵ، ئازادی خواز و تەنانەت نەیدەتوانی پاڵپشتی توێژ و بەشەكانی 
نەخوازراوەیە  ئەو  هەمان  ئەمەش  بكات.  فەراهەم  واڵتیش  نوخبەی 
كە ئەزموونی دیموكراسی لە كوردستاندا تیایدا بەسەر دەبات، لەبەر 
ئەوەی لەالیەك خودی ئەو هێزە ئازادیخواز و دیموكراتانە هێشتا وەكو 
هێزی كۆمەاڵیەتی پەیدا نەبون. لەالیەكی دیكەش لەبەر ئەوەی خودی 
شاندی دەسەاڵتدار )یەكێتی و پارتی(، تا ئێستاش خەریكی الوانەوەی 
توێژ و چینە داراكانن و هێشتا هێزە نەریتی و كۆنەكان دەسەاڵتەكان 

بەڕێوە دەبەن .
3-  هێزی نەیاری كۆماری ڤایمار كە هەمیشە لە كەمیندا بوون بۆ 
لەناوبردن یان كێشە سازكردن و تا ڕادەی ئەوەی كە یاسای بنەڕەتی 
)دەستوور( پەسەند نەكەن، بریتی بوون لە ناسیۆنالیستەكان، نازیەكان و 
كۆمۆنیستەكان . هێزەكانی نەیاری هەرێمیش هەر لەسەرەتاوە ئیسالمی 
سیاسی جیهادی و تەكفیریەكان بوون و پاشان لە ساڵی 2009 بەدواوە 
ئۆپۆزسیۆنی )گۆڕان(یشیان بۆ زیادبوو، كە لە ساڵی 2010 بەدواوە 

ماهیەتی توندڕەو و هەژمون خوازی خۆی ئاشكرا كرد .
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4-  دیموكراسی دیفاكتۆی ڤایمار لە زەمینەی ئابووریشدا هەروەكو 
ژیانی سیاسی، لەالیەن هێزە دەوڵەمەند و داراكانەوە بەڕێوەدەچوو یان 
لە سەرەتای  ڤایمار  ئابووریی  مێژووی  بوون.  بەهرەمەند  لێی  ئەوان 
دەسەاڵتی  و  بەرژەوەندی  مێژووی  ڕووخاندنی،  تا  دامەزراندنییەوە 
دەسەاڵتی سیاسییەوە  لەالیەن  كە  بوون،  داراكان  و  دەوڵەمەند  چینە 
یان تەواوی  یان دەوڵەمەندتر دەكران، یان سەرمایەكانیان دەپاڕێزرا 
ئەوان  دارایی  بەرژەوەندی  خزمەتی  لە  سیاسی  حوكمڕانی  سیستمی 
دابوو. مێژووی ئابووری هەرێمیش لە ساڵی 1991 تا ئێستا ئەم سێ  
دەسەلمێنێت ،  كوردستان  سەرمایەدارانی  و  دەوڵەمەندان  بۆ  ڕەوشە 
ئەمانەش بێگومان لەگەڵ هاوبەرژەوەندی دەسەاڵتدارانی سیاسی )بە 

هەمووڕەنگ و ناوەكانەوە( و دەسەاڵتدارانی ئابووری .
5-  لە كۆماری ڤایماردا ، سەرەڕای ئەوەی كە دەستور و یاسا 
هەبوون و خودی ئەم كۆمارەش بە دەستووری ڤایمار دامەزرا، بەاڵم 
لە دەستی سێ  هێزدابوو، هەر  ئەم كۆمارە  هەموو ژیان و مێژووی 
ئەوانیش بڕیاری چارەنوسیان دەدا. ئەو هێزانە بریتی بوون لە )نەریتی 
و  ئابوری  بااڵكانی سیاسی،  هێزە  بەرژەوەندی  ئاڵمانی،  میلیتاریستی 
كۆمەاڵیەتی، سەرئەنجام ئەو هێزە سیاسیانەی كە هەبوون یان دواتر 
شێوەیە  بەو  ڕاپەڕینەوە  لەسەرەتای  هەر  هەرێمیش  لە  پەیدابوون(. 
. تا ئێستا هێزی سەربازی و پێشمەرگایەتی هەموو  بوو هەتا ئێستا 
و  سیاسی  هێزی  دەسەاڵتی  دەستدایە،  لە  ئەزمونەكەیان  دەسەاڵت 
ئابوریییە بااڵدەستەكان 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 و فریو بۆیە هەردووكیان 
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دیموكراسی بەهێزەكانن نەك دیموكراسی گشتی و یاسایی و بەهرەمەند 
بۆ هەموان . دیموكراسی بەهێز و دەسەاڵتدارانی ڤایمار هێزی بەهێزتر 
و پەالماردەرتری بەرهەم هێنا كە فاشیزمی نازیەكان بوو، دیموكراسی 

كوردی كام نەیاری بەهێزتر و دڕندەتر بەرهەم دێنێ  .

زەمینەكانی داڕمانی دیموكراسی دیفاكتۆ:
بیرمەندانی تیۆری ڕەخنەیی لە زانستی كۆمەاڵیەتی و مرۆڤایەتی 
)ماكس  ناسراون  فرانكفۆرت(  )قوتابخانەی  بە  مێژوودا  لە  كە 
هۆركهایمەر، تیۆدۆرۆ ئادۆرنۆ، هێربرت ماركیوزە، واڵتەر بنیامین و 
ئەریك فرۆم( و بەشێكی دیكە لە بیرمەندانی تر لەو بڕوایە دابوون 
كە ))الوازی، ناسازگاری و داڕمانی كۆتایی كۆماری ڤایمار لەو واقیع 
كۆمارەی  ئەم  كە  ئاڵمانیا  ی   1918 شۆڕشی  كە  بوو  ڕاستیەوە  و 
هێنایەدی بە پێچەوانەی شۆڕشی ئینگلیز )1680 – 1689(، شۆڕشی 
فەڕەنسا )1789 – 1795( یا شۆڕشی ئەمریكا )1776 – 1783( 
فراوان  ئەوان  ڕادەیەی  بەو   )1921  –  1917( ڕوسیا  شۆڕشی  و 
جیهانی  جەنگی  لە  بوو  ئەڵمانیا  شكستی  ئەنجامی  لە  بەڵكو  نەبوو، 
هەر  واڵت.  لە  ئیمپراتۆری  دەسەاڵتی  خودی  الوازبوونی  و  یەكەم 
یەك لەو شۆڕشانەی كە ناویان هات لە جێگای خۆیان حكومەت و 
دەوڵەتی بەهێز و ڕژێمی سیاسی و پایەدارییان بەدی هێنا. شۆڕشی 
1918ی ئەڵمان ئەگەر چی ڕق و تووڕەیی دووژمنانی كۆنەپاڕێزی 
بەهێزتر كرد، بەاڵم سەركەوتوو نەبوو لە هێنانەدی دۆستانی بەهێز. 
ئەو ڕژێمە سیاسییەی كە لە ئەنجامدا هات پایەدار و بەهێز نەبوو لە 

پیادەكردنی دیموكراسیدا(( )17(.
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دیموكراسییە  تەواوی  و  كوردستان  هەرێمی  و  ڤایمار  ئەزمونی 
دیفاكتۆ و نوێكان لە نموونەی 25ی ینایری میسر، زەمینەكانی الوازی 
بۆ  بێت  نرخ  بە  تیۆری  و  گرنگ  پرسی  دەتوانێت  ئەوان  شكستی  و 
داوەریكردن لەسەر هەموو ئەو دیموكراسییە نوێ  پەیدابووانەی كە بە 
دیفاكتۆ دەمێننەوە یان دەیانەوێت وەها بمێننەوە كە بێگومان ئەمەش 

دەبێتە زەمینەی لەناوچونیان ، ئەو زەمینانەش ئەمانەن:

1- الوازیی بوونیادی و پێكهاتەیی:
دەستی  كە  )ڤایمار(  دیفاكتۆ  دیموكراسی  ئاستەنگی  یەكەمین 
الیەنە  و  پارت  و  ئەزمونە  ئەم  كە  بوو  ئەوە  قاقای  بینە  خستبووە 
دیموكراتیكدا.  پێكهاتەی  و  بوونیاد  لە  الوازبوون  هاوپەیمانەكانی 
نهێنی  و  شاراوە  دووژمنانی  بەدەست  دەسەاڵت  هەرەزۆری  بەشی 
چارەنووس  دەسەاڵتی  جێگادا  هەندێک   لە  یان  بوو،  دیموكراسییەوە 
پێچەوانەیە  كە  كاردەكەن  جۆرێك  بە  كە  بوو  بەدەستەوە  سازشیان 
لەگەڵ بەهاو ئەزموونەكانی دیموكراسی. بەرژەوەندی دەوڵەمەندەكان 
واڵت  لە  دیموكراتی  كاری  یاسای  كە  ناهێڵێت  كارەكان  خاوەن  یان 
هەبێت، خاوەنانی كەرتی تایبەت ناهێڵن بیمەی كارمەندان و كرێكارانی 
دادپەروەری  یاساكانی  لە  هەواڵێك  و  یاساوە  بخرێتە  بەشە  ئەو 
تەواوی  سەرئەنجام  نابینرێت.  دیفاكتۆدا  دیموكراسی  لە  كۆمەاڵیەتی 
هێزە كۆنەكانی ئایینی، خێڵەكی، سەربازی و ئابووری لەم دەسەاڵتەدا 
بەهێز، كاریگەرن خەڵكانی هەژار و بێبەشیش، سەرەڕای ئومێدیان بەو 

سیستمە، بەاڵم كەمترین بەهرەمەندیان بەركەوتووە یان نا!
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)2(الوازی و ناسازی حكومەت و دەسەاڵت:
لەم دیموكراسییەدا یان یاساو ڕێسای پێویست بۆ هێنانەدی سیستمی 
دیموكراتی راستەقینە نییە، یان یاساو ڕێساكان كاریان پێناكرێت. هێز 
یاسا  دەكرێنە  ڕابردوو  دەسەاڵتدارانی  و  بەهێزەكان  بەرژەوەندی  و 
یان پێوەر. زۆربەی حكومەتەكان لەم ڕژێمە دیفاكتۆیانەدا الوازن و بە 
دەستی بەهێزەكانەوەن یان خۆیان خوازیاری ئەوەن كە بەشێك بن لە 

بەرژەوەندی هێز و الیەنە بەهێزەكان .

)3(الوازیی ڕەوشی سیاسی و پارتە سیاسییەكان:
هەرچەند زۆربەی پارتە سیاسییەكان دیموكراسی و ئازادی خوازییان 
كردۆتە دروشم، بەاڵم زۆركەم بەالی پیادەكردنی ئەم پرسانەدا دەچن. 
جۆرە  لەم  پێشكەوتوخوازەكان  و  خواز  دیموكرات  سیاسییە  پارتە 
سیستمانەدا وەكو الیەنی ناچاالك و ناكارا هەمیشە بەسەر دەبەن، بەاڵم 
هێزە كۆنەپاڕێز و كۆنەپەرستەكان یان ئیسالمیە توندڕەوەكان چاالك 
و كاراو بەهێزن. دەسەاڵت لە دەستی دیموكرات و سۆسیالیستەكاندایە، 
 . دایە  فاشیستەكان  و  كۆنەپەرست  دەستی  لە  سیاسی  ژیانی  بەاڵم 
هێزە  زۆری  هەرە  بەشی  كە  ئەوەیە  زەمینەیە  ئەم  دیكەی  پرسێكی 
سیاسییە دیموكرات و سۆسیالیستەكان لە پەراكەندەیی و باڵویدان و 
ناتوانن یان نایانەوێت بەرەی داكۆكی لە دیموكراسی و ئازادیخوازی 

بۆ باشتركردنی ژیان و سیستمی دیموكراسی پێكبهێنن.

)4(بێالیەنی و نەبوونی پشتیوانی بەهێزی خەڵك:
لە دیموكراسی دیفاكتۆدا زۆرینەی خەڵك لەدوو ڕەوشدا ژیان بەسەر 
دیموكراسی  بە  بەرامبەر  بێالیەنن  و  دڵسارد  ئەوان  لەالیەك  دەبەن، 
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ئاوات و  نییە كە  بەدیموكراسییەك  بڕوایان  یان  دیفاكتۆ  ڕووكەش و 
هیواكانیان نەهێنێتەدی و لەالیەكی دیكە هێزی كۆمەاڵیەتی بۆ داكۆكی و 
پاراستن و گەشەپێدانی دیموكراسی هێشتا درووست نەبووە. هەمووان 
دەیانەوێت دەسەاڵت، سیاسەت یان كارێزماكان ژیانیان بۆ باشتر و بۆ 
بەهرەمەندتر بكات و خۆیان ئەو كەسانەن كە بێهێزن یان بێالیەنن لە 
پشتیوانی دیموكراسی دیفاكتۆ. زۆرینەی خەڵكی ئەڵمان نەیاندەویست 
لەم  هەركام  بۆ  بێت  باشتر  كە  دەیانخواست  بەاڵم  بڕوخێ ت،  ڤایمار 
نەدەكرد. زۆرینەی خەڵكی  پشتوانیەكیان  كار و  هیچ  ئامانجەش  دوو 
لەدژی درووشمی ڕووخانی حكومەتی هەرێم  هەرێمی كوردستانیش 
هیچ  بەاڵم  دیموكراسییەوە،  نەیارانی  و  ئۆپۆزسیۆن  لەالیەن  بوون 

پشتیوانیەكی بەرچاویان پیشان نەدا .
)5(كێشەو ئاستەنگی ئابووری و نەبونی دامەزراوەكانی ئابووری:

گرانی  بااڵكردنی  و  ئابووری  ئاستەنگەكانی  و  كێشە  سەرهەڵدانی 
هۆكاری  هەژاری.  ڕێژەی  بوونی  زیاتر  یان  بێكاری  فراوانبوونی  و 
سەرەكیش بۆ ئەم كێشەو ئاستەنگانە تەنها نەبوون یان الوازیی توانای 
ئابووریی دەوڵەت نییە، بەڵكو نەبوونی دامەزراوە و یاساكانی ئابووری 
وادەكات كە هەژاران و بێبەشان بێ بەرگری بكەونە ژێر دەستی هێز 
ئابووری  ئەزموونی  تەواوی  چەوسێنەرەكان.  و  دارا  بەرژەوەندی  و 
كۆماری ڤایمار 1918_1933 لە نەبوون و الوازیی ئابووریی و بێ 
دەسەاڵتی دەزگاو یاساكانی ئابووریدا ژیانی بەسەربرد، كە بێگومان 
ئەمانە دەبنە هۆكار و زەمینەی بێ پیشتیوانی خەڵك بەرامبەر بە دەسەاڵت 
و دەسەاڵتیش بەرامبەر بە خەڵك، بەاڵم ڕەوشی ئابووری دیفاكتۆی 
هەرێم دوو سەردەمی بە خۆوە بینیوە، یەكەم سااڵنی 1991_2003 
كە هەژاری، بێكاری و كێشەی ئابووری و الوازیی ئابووری بوو لە 
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هەرێمدا. بێگومان وێڕای نەبوونی یاساو دەزگا ئابوورییەكان. دووەم 
بااڵ  بەرەو  ئابووری  توانای  و  پێشكەوتن  بەدواوە   2003 ساڵی  لە 
چووە، بەاڵم هێشتا كێشەكانی بێكاری، گرانی و هەژاری بۆ بەشێك لە 
خەڵكی كوردستان هەرماوە و تائێستا دیسان یاساو ڕێسای ئابووری 

بۆ ڕیفۆرم یان چاكسازی لە هەرێمدا نییە .
باشبوونی  وێڕای  هەرێم  ئاستەنگەكانی  كێشەو  لە  دیكە  یەكێكی 
توانای ئابووری ئەوەیە كە نەبوونی دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی و دارایی 
و  هەژاران  نێوان  جیاوازی  و  گرتۆتەوە  واڵتەی  ئەم  ژیانی  تەواوی 

دوڵەمەندان هەتادێت زیاتر دەبێت .
_6 كاردانەوە یان تووندڕەوی بەشێك لە خەڵك:

سیستمی  و  حكومەت  لە  الیەنگیری  خەڵك  زۆرینەی  بێگومان 
دیموكراتی دەكەن، بەاڵم ئەو زۆرینەیەش چاالك نین لەم الیەنگیریەدا. 
كە  تووندڕەوی  و  كاردانەوە  دەكەونە  خەڵك  لە  دیكە  هەندێكی 
هاندەرەكانیان بێگومان نەیارانی كۆنەپەرست و تووندڕەون. زەمینەی 
كاردانەوە و تووندڕەوی ئەو هەندە لە خەڵك یان لەبەر ئەوەیە كە ئەو 
خەڵكانە هەر لە بوونیادا لەدژی دیموكراسین یان لەبەر خراپی ژیان 
و گوزەرانیانە. سەرهەڵدانی فاشیزم لە ئەوروپای نێوان دوو جەنگی 
ڕۆژهەاڵتی  لە  جیهادی  و  سیاسی  ئیسالمی  سەرهەڵدانی  و  جیهانی 
هەر  بیستەمدا  لە سااڵنی 2000،1990،1980ی سەدەی  ناوەڕاست 
كۆنەپەرست  نەیارانی  تووندڕەوی  و  كاردانەوە  زەمینانەوەیە.  لەو 
دیموكراتییەكان،  هێزە  ناچاالكی  الیەنگیریی  لەبەرامبەر  فاشیست  و 
كوردستان  هەرێمی  لە  شوبات  17ی  وەكو  ئاشووبی  دەتوانێت 
درووست بكات یان ڤایمار بڕوخێنێت  و نازیزم بهێنێتە سەر كار، یان 

ئیسالمی سیاسی و جیهادی بەهێز بكات !
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دیمەنی پێنجەم:
كار لەنێوان چەوسانەوەی چینایەتی ، هاوكاری 

كۆمەاڵیەتی و چارەسەری عەقڵیدا

پێشەكی...
مرۆڤبوونەوە،  و  مرۆڤ  ڕوانگەی  لە  )بێكاری(  و  كار  لە  ڕوانین 
و  سیاسی  ئابووری،  كۆمەاڵیەتی،  گرنگەكانی  پرسە  لە  یەكێكە 
ناویاندا منیش،  لە  و  بڕوایانوایە  یان هەندێك  دەبێت،  واتا  فەرهەنگی. 
لەو ڕوانگەیەوە سەیری كار بكەین و مامەڵە لەگەڵ ئەو جیهانەدا بكەین 
كە بەشێكی گرنگە لە ئازادی و سەربەخۆیی مرۆڤ، یان دەبێت نیاز و 
پێداویستییەكانی مرۆڤ بكەینە بنەڕەت و پاشان پرسەكانی ئابووری و 

سیاسی و زانستی لەو خزمەتەدا بەكار بێن.
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سەرەتای  بكاتە  كۆمەڵناسی  ڕوانگەی  هەوڵدەدات  نووسینە  ئەم 
هەوڵدان بۆ شرۆڤە كردنی جیهانی كار و پاشان دەیەوێت لە ڕوانگەكانی 
ئابووری و سیاسی و فەلسەفیدا، بەهاو نرخە شایستەكان بۆ ئازادی و 

سەربەخۆیی و سەروەری مرۆڤ ئەفراندن بكات.
هەڵبژاردنی ئەم ناونیشانەش پەیوەندی بەهێز و چارەنووس سازی 
بە ئێستای كۆمەڵگەی كوردستانی و ئەو كۆمەڵگەیانەوە هەیە كە لەم 
سێ  ڕێگایەی نێوان )چەوسانەوەی چینایەتی و هاوكاری كۆمەاڵیەتی 
دەزانێت  هۆشیارانە  نووسینە  ئەم  دەژین.  عەقڵی(دا  چارەسەری  و 
لەم هەلومەرجەدا دەژی و هەربۆیە  ئێستا  كە كۆمەڵگەی كوردستان 
لە  كە  لەوەشە  مەبەست  هەروەها  بخاتەڕوو،  پرسانە  ئەو  دەیەوێت 
ناسینی هەلومەرجی ڕاستەقینەدا ڕێگای مرۆڤانە و بە پێی پێوەرەكانی 
ئەم  مرۆڤی  بۆ  )شایستەن!(  یان  گونجاو  كە  مۆدێرن  دنیای  ئێستای 

سەردەمە.
یەكەم: میتۆد یان ڕێبازێك بۆ ناساندنی كار

و  پێكدەهێنێت   كەسان  زۆربەی  ژیانی  لە  سەرەكی  بەشێكی  كار 
و  كەسایەتی  و  بەها  پێوەری  یان  نماد  وەكو  مرۆڤەكان  لە  زۆرێك 
شایستەیی لە كار دەڕوانن. كار پێگەی كۆمەاڵیەتی تاك بڕیاردەدات، 
یان  بیروباوەڕ  بۆ  ئاماژەشە  ڕەنگدەداتەوە،  تیایدا  ئابووری  پاداشتی 
خۆیبوون.  تواناییەكانی  بۆ  هۆكارێكە  سەرئەنجام  و  ئایینی  دیدگای 
لەالیەكی دیكەش كار بەرجەستەبوونی بەهادانی نەرێییە، یان هەروەكو 
دەڵێن هەندێك لە كارەكان كەمەرشكێنن و لەباری زهنی و دەروونیشەوە 
كاری  ئۆردووگاكانی  مێژوودا  لە  دەكات.  نابوود  بەهرەكان  و  توانا 
لە  بەكاردەهێنران.  زیندانییەكان  یان  دیلەكان  بۆ  سزا  وەكو  ئیجباری 
ڕوانگەی سەرەتایی ئایینەوە كار وەكو سزای گوناهی یەكەمین مرۆڤ 
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)ئادەم( باسدەكرێت و هەربۆیە مرۆڤ یان هەندێك لەوان تێدەكۆشن 
لە كار ڕزگاریان بێت. كار بە وتەی ژنە كرێكارێكی جەنگی جیهانیی 

دووەم:  كاتێكی سپییە لەنێوان دوو شەوی كورتدا.
بۆ  هەبێت  ناسینی گشتی  ڕێبازێكی  یان  میتۆد  دەبێت  سەرئەنجام 

تێگەیشتن لەكار.
كە  چاالكیەیە  ئەو  كار  هەیە،  پێناسەیەكی  چ  و  چییە  كار   -1
سروشت دەگۆڕێت  و بەشێوەی كۆمەاڵیەتی ئەنجام ئەدرێت و لەالیەن 
و  باسدەكرێت  سیاسی   و  ئابووری  بااڵدەستەكانی  گرووپە  و  هێز 
دەناسێنرێت. كار هەوڵ و چاالكی كۆمەاڵیەتییە نەك فەردی، تەنانەت 
ئەوانەش كە بۆ خۆیان كاردەكەن یان خاوەن كاریان نییە، لەناو تۆڕێك 
لە پەیوەندی كۆمەاڵیەتیدا دەتوانن ئەنجام یان بەرهەمەكانی كار پەیدا 
بكەن. كار بەبێ  پەیوەندی كۆمەاڵیەتی ناتوانێت مانای واقعی خۆی پەیدا 
نموونە  لە  یەكێك  هەلومەرجەكاندابێت.  گۆڕینی  هەوڵی  لە  یان  بكات، 
كردنی  پیشەسازی  بە  سەردەمی  ئەوەیە:  كار  مێژووی  گرنگەكانی 
كار لە بەریتانیا ڕوویدا و ئابووریی دامەزراو لەسەر بنەمای ئەخالق 
یان نیاز و پێویستی و خزمایەتی گۆڕا بۆ ئابووریی دامەزراو لەسەر 
بنەمای بازاڕ. ئەمەش بەو مانایە نییە كە بازاڕ زۆر بە سادەیی یان بە 
تەواوی جێگای ئەخالق بگرێتەوە، بەڵكو بەو مانایە دێت بازاڕ بااڵتر 
دەبێت لە ئابووری ئەخالقی یان نیاز، پێداویستی ئابووری، سەرئەنجام 
ئابووریی بازاڕ دەبێتە پێوەر، ڕوانگە، ستاندارد بۆ نرخ و بەهاكان یان 
ئابوورییەكانی دیكەی نابازاڕی. واتە ئابووریی بازاڕ و بەرژەوەندی و 

هێز و فەرهەنگی ئەو ئابوورییە مانای سەردەم دەدات بەكار..
2- نایەكسانیەكانی ناو كار كە لە دابەشكردنی ڕەگەزیی، نەژادیی، 
چینایەتی و ئایینیدا دەردەكەوون، ساڵەهای ساڵ یان سەردەمی دوور و 
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درێژ پێش پەیدابوونی سەرمایەداری ڕوویانداوە و بوونەتە هەلومەرجی 
بەهێز و دەسەاڵتدار لەناوكاردا. ئەمەش دەبێتە ئاشكرابوونی ئاستەنگی 
بەسەرمایەدارییەوە  تەنها  سیستماتیك  نایەكسانیی  كە  تێورانەی  ئەو 

دەبەستنەوە.
بە بێ   ناوماڵ و  لە كاری  بابەتێكی جیا  3- وێناكردنی كار وەكو 
پەیوەندی بە ماڵەكانەوە، یان وێناكردنی كار وەكو پەیداكردنی نان كە 
ئاماژەیە بۆ دەسەاڵتداریی پیاو یان باوكساالری لەباری مێژووییەوە 
ناسروشتییە و لە دیدگای تێوریدا بێ  مانایە. واتا ماڵ و شوێنی كار 
لە ڕێگای وابەستەیی دوو الیەنەی كۆمەاڵیەتییەوە پەیوەندی بەهێزیان 

پێكەوە هەیە و دەیانبێت.
4- تێگەیشتن لە مێژووی كار كاتێك گرنگی پەیدا دەكات بڕوا بەو 
پرسە نەهێنین كە كاری سەردەمی ئێستا بە تەواوی ئەنجامی كار یان 
بۆ  ڕابردو  لە  كار  مێژووی  بەڵكو  ئێستایە،  سەردەمی  كارگوزەرانی 
ئێستا و بۆ ئایندەش دەچێت. ئەوەی كە ئەمڕۆ ناعەقڵی دێتە پێش چاو، 
وەكو ناكۆكی و سنووربەندی نێوان یەكێتی و سەندیكا كرێكارییەكان، 
لەوانەیە لەسەردەمی پەیدابوونیدا زۆر بەڕۆشنی ئەو نموونانەی كار 
بەیان بكەن كە لەو سەردەمەدا بەشێك بوون لە نیاز و پێویستی یەكانی 
ژیان و خەڵك. گۆڕانكارییەكانی ناو كار و دابەشكردن و نایەكسانیەكان 
تەنها كاتێك شایانی وێناكردن و تێگەشتن دەبن كە هەموو ئەو هونەرانە 

وەكو بەشێك لەڕەوەندی بەرهەم هێنان بخرێنەڕوو.
هەمیشە  كار  ناو  دابەشكردنەكانی  و  كار  پێشكەوتنی  و  كار   -5
و  شوێن  لەهەر  واتە  بێكارییە.  ناوی  كە  هەیە  یان  )توام(  جمكێك 
بێگومان  هەبێت،  بازاڕ  ئابووریی  و  كۆمەاڵیەتی  بەمانای  كار  كاتێك 
بێكاری  مانای  و  جێگا  دیاریكردنی  یان  ناساندن  دەبێت،  بێكاریش 
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بێكاریش  مانای  سەختە.  كارێكی  نەگۆڕ  و  گشتی  دیدگایەكی  وەكو 
بۆ  )ئامادەبوون  ئەویش ڕەوشی  بێت  لەگەڵ  دیكەی  پرسێكی  دەبێت 
ئەو  كە  دەبێت  پەیدا  كەسێك  بۆ  بێكاری  مانای  كاتێك  واتە  كار(ە، 
كەسە ئامادەبێت كار بكات، بەاڵم دەستی ناكەوێت. ئەو كەسانەی كە 
كارییان  یاسایی  تەمەنی  و  كاربكەن  ناتوانن  یان  كاربكەن  ئامادەنین 
نییە )مندااڵن، پیران، خاوەن پێداویستی تایبەتی، پەككەوتەكان( ناچنە 

ناو خانەی بێكارییەوە.
لەالیەن  كار  سیاسی  و  ئاكادیمیك  و  تێوریك  ناساندنی   -6
بیرمەندانی كالسیك )كارل ماركس، ئەمیل دۆركهایم، ماكس ڤێبەر( كە 
بە تیۆرەكانی )گروپی سێ  نەفەر( ناسراوون. لەكاتێكدا كە دۆركهایم لە 
ڕوانگەی یەكێتی، هاوكاری و كۆنترۆڵی كۆمەاڵیەتییەوە دەیەوێت  كار 
بناسێنێت  و بەرەو پێشی ببات، بەاڵم ماركس هەوڵی خۆی لەسەر ئەوە 
بوونیاد نابوو كە ڕوانگەی پاشەكشە و نەبوونی هاوكاری كۆمەاڵیەتی 
و ناكۆكی چینایەتی ناو كار ڕۆشن بكاتەوە. ماكس ڤیبەریش دەیویست 
و  كار  جیهانی  ڕێكخستنی  بۆ  بیرۆكراسی  و  عەقاڵنیەت  تێوری 
سەرمایەداری گەشە پێبدات. ڕوانگەی چارەسەری دۆركایم لە زەمینەی 
كاردا هەوڵدان بوو بۆ سازدانی تیۆری )دیموكراتیكی كۆمەاڵیەتی(، هەر 
و  كۆمەڵگە  پرسەكانی  تەواوی  لە  تیۆریە  ئەم  دەیویست  چۆن  وەكو 
سیاسەت و ئابووریشدا بەرەو هاوكاری كۆمەاڵیەتی بەرێت. هەڵبەت 
دەیویست  كە  بوو  سەرمایەداری  دژی  شۆڕشگێرێكی  ماركس  كارل 
جیهان و هێزی كار ئەو سەرمایەدارییە لەناو ببەن یان هەڵوەشانەوەی 
كۆمەڵناسێكی  وەكو  ڤێبەر  ماكس  دیكەشەوە  لەالیەكی  بكەن.  خێراتر 
لیبرالی كۆنەپاڕێز، هەم نیگەرانی پاراستنی ئازادی فەردی بوو، هەم لە 

خەمی بە پیرۆزڕاگرتنی حكومەت و دەوڵەتی ئاڵمانیا دابوو.
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دووەم، كار وەكو چەوسانەوەی چینایەتی
و لەخۆ نامۆبوونی كرێكار

)ئاڕاستەی ناساندنی ماركس(:
كۆمەڵگە  بە  بەراورد  بە  پیشەسازی  كۆمەڵگەی  ماركس  بەدڵنیایی 
كشتوكاڵییەكان هەم بەپێشكەوتوو دەزانێت و هەم بەقۆناغێكی پێویست 
دەیناسێنێت  بۆ سەركەوتنی كۆتایی ئازادیی مرۆڤ، بەاڵم سەرچاوەی 
ڕەهەندی  بێگومان  كۆمەاڵیەتییە  شێوەسازبوونە  ئەم  ڕەسەنی 
نییە لەالی ماركس، بەڵكو سیستمی سەرمایەداری  پیشەسازی كردن 
زاڵە بەسەر ئەو كۆمەڵگەیەدا. لەالی ئەو سەرمایەداری دەبێتە جێگای 
ڕەوەندی  نەك  سەرمایەدارییە،  تەنها  چونكە  لێكۆڵینەوە،  و  باس 
نابودی خۆی  توخمەكانی  خۆیدا  دەروونی  لە  كە  كردن،  پیشەسازی 
پەیدا دەكات و گەشەیان پێدەدا بۆ هێنانەدی سیستمێكی دیكە، بە وتەی 
ماركس تەنها ئەڵتەرناتیڤی بێ  چەوسانەوە و ڕزگاربوونی مرۆڤە، كە 

ئەویش كۆمۆنیزمە.
مرۆڤ  توخمی  كە  ئەوەیە  ماركس  ڕوانگەی  گشتی  شێوەی  بە 
هۆكاری  لەبەر  جیاوازییەش  ئەم  و  جیاوازە  ئاژەڵەكان  تەواوی  لە 
هۆشیاری نییە، بەڵكو تەنها بە هۆی ئەو بەڵگەیەوە كە مرۆڤ هۆكار 
و ئامڕازەكانی ژیانی خۆی بەرهەم دێنێت . ئەم تایبەتمەندییە تەنها هی 
تاكەكان  ئەو زەمینەیەش دەسازێنێت  كە  مرۆڤە و سەرەڕای ئەمەش 
دەتوانن توانا و ئامادەیی واقعی و ڕاستەقینەیان وەكو مرۆڤی بەرهەمهێن 
بنەخشێنن. بە شێوەیەكی ڕۆشنتر، مەیدانی چاالكی كار و بەرهەمهێنان 
تریبوونی  سەر  دەخاتە  مرۆڤ  توانای  و  سروشت  ڕازی  و  ڕەمز 
))بوونی  ژیان، بەاڵم بۆچی سەرمایەداری گەوهەری بااڵی مرۆڤ و 
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چۆنایەتی(( ئەو نكۆڵی دەكات، ئەم كارەش بۆ لەالی سەرمایەدارییەوە 
دەكرێت نەك لەالیەن ڕەوەند و سەردەمی پیشەسازی؟ وەاڵمی ماركس 
ڕەهەندی  دوو  نێوان  جیاكردنەوەی  و  ناساندن  لە  پرسیارە  ئەم  بۆ 
مرۆڤدا دەبێت، كە )بابەتی بوون( و )نامۆبوون(، یان بێگانە بوونە. ئەم 
ناساندنەش لەالیەك زۆر ورد و زانستییە لە كۆمەڵناسیدا و لەالیەكی 
دیكەش ماركس دەباتە پایەی فەیلەسوفێكی گرنگ و مەزن. شیكردنەوەی 
ماركس لەم زەمینەدا بە زاراوە یان چەمكی )بوون بەشت( نەك )مانەوە 
وەكو مرۆڤ( دەست پێدەكات. ئەم ڕەوەندە، بێگومان بەرهەمی كاری 
)التشیو و(  بەشت  بوون  خاوەكان.  و  سەرەتایی  مادە  لەسەر  مرۆڤە 
داهێنان و كارایی كەسی بەرهەمهێن دەنەخشێنێت  و لەهەمانكاتدا لەو 
بەرهەمەی جودادەكاتەوە. بەو پێیە بەشێك لە بەرهەم هێنراوەكان بۆ 
مەبەستی سازدانی ماتریالی ژیانی كۆمەاڵیەتی و ئاسانكردنی هێنانەدی 

تواناكانی تاك بۆ مرۆڤ دەبێتە نیاز و پێداویستی .
لە سیستمێكدا كە بەرهەمهێنان سەرمایەدارییە و بۆكڕین و فرۆشتنی 
ناو بازاڕە، واتە لەو جێگایەی كە هۆكارەكانی بەرهەم هێنان تایبەتی 
دەكرێن و تەنها لە دەستی كەمایەتیدان، لەو كاتەی كە زۆرینە تەنها 
خاوەنی هێزی كاری خۆیان دەبن و لە هەلومەرجێكدا كە بەرهەمهێنان بۆ 
پەیداكردنی سوود و قازانجە لە ڕێگای كااڵكان لە بازاڕدا و سەرئەنجام 
دەبێتە  بەڵكو  ئامڕاز،  دەبێتە)شت(یان  كە  ئەوەنییە  تەنها  كار  ئاكامی 
نامۆبوون و بێگانە بوونیش. ماركس بە باس و ناسینی ئەم چۆنایەتییە 
ناوازەیەی توخمی مرۆڤ واتا توانایی ئەو بۆ بەرهەمهێنانی هۆكارەكانی 
ژیان و گوزەرانی، نەخشاندنی پێگە و هۆشیاری هەلومەرجی واقعی و 
داهێنەرانەی خۆی لە ڕێگای كارەوە و لە دەروونی سەرمایەداریدا بێ 

بەرهەم و بێ ئاكامی مرۆڤانە دەمێنێتەوە.
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و  ناساندن  بۆ  ماركس  مەبەستی  و  سەرەكی  دیگای  تیۆرو 
ڕەخنەگرتن لە جیهانی چەوساوەی كار بە دەستی سەرمایەداری كە 
لە چوار زەمینەدا دەنەخشێنێت.  نامۆبوون(ە  )لە خۆ  تیۆری  بێگومان 
یەكجیا،  لە  سازیدا  چەمك  و  تێگەیشتن  ڕوانگەی  لە  زەمینانەش  ئەو 

بەاڵم لەبواری ئەزموون و پراكتیكدا وابەستەن:
بەرهەم  دەسەاڵتی  و  كۆنترۆڵ  نەبوونی  لە  خۆنامۆبوون  لە  أ- 
نەبوونەدا،  لەم  هێنراو.  بەرهەم  كااڵی  بەرامبەر  پەیدادەبێت  هێنەوە 
مرۆڤبوونی  نەخشاندنی  و  نواندن  كە  ئەوەی  جیاتی  لە  بەرهەم 
دەبێتە  و  پێدەكات  تەنازول  بەرهەمهێنە  ئەو  بێت،  بەرهەمهێن 
مرۆڤی  خۆنامۆبوونی  لە  كاتدا  هەمان  لە  و  بەسەریدا  دەسەاڵتێك 
كاركەر لە بەهێزبوونی سەرمایەداری و بازاڕدا بە ئاكام و بەردەوامی 
دەچێت. هەرچەند كاركەر خەمی خۆی زیاتر تەرخان بكات بۆ كار، 
كە  ئەوەی  لەبەر  دەبێت.  الوازتر  مرۆڤانەی  نەخشاندنی  دوورنمای 
زیاتری  هەرچی  دەستهێنانی  بە  مەبەستی  بۆ  بەرهەمەكانیش  كااڵو 
بازاڕەوە و بەرهەم دەهێنرێن، نەك بۆ وەاڵمدانەوە  قازانج دەخرێنە 
هۆی  بە  هەر  سەرمایەدارانیش  خودی  بۆیە  مرۆڤ،  نیازەكانی  بە 
سەرمایەدارییەوە لە خۆیان نامۆ و بێگانە دەبن، بەاڵم لە بەر ئەوەی 
ناهۆشیار  سەرئەنجام  دەستدەهێنن،  بە  سامان  ڕەوەندەدا  لەم  كە 

دەبن لەخۆنامۆبوون و بێگانەبوون.
بەرەو  بەردەوامدا  كاری  دابەشكردنی  لە  خۆنامۆبوون  لە  ب- 
زیادبوون دەچێت. ئەم پرسە ڕەوەندی بەرهەمهێنان بۆ پلە و پایەی 
پووچ و بێمانا و بە ئاشكرا ناپەیوەندیدار دابەش دەكات. ئەو كارانەی 
كە ئاڕاستەی گشتی كرێكار بەرامبەر هۆكارەكانی ئازادی و ڕزگاری 
و داهێنانی ئەو پێچەوانە دەكاتەوە و دەبێتە ئامرازێك كە كرێكار بە 
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))بێگاری(( سەیری دەكات. دەبێت ئەوە بزانین كە لەالی ماركس ئەم 
پووچی و بێماناییە وەكو ڕەهەندێكی دانەبڕاو لە سەرمایەداری ئەژمار 
و  تایبەت  دیاردەیەكی  پووچییە  ئەم  دۆركهایم  لەالی  بەاڵم  دەكرێت، 
نەك  ئاستەنگ سازەوە،  كاری  دابەشكردنی  بە  وابەستەیە  كە  تێپەڕە 

وابەستە و تایبەت بە سەرمایەداری.
ج- ئابووری بازاڕو ئاڵوگۆڕی كااڵكان الیەنی سێیەمی لە خۆنامۆبوون 
پێكدەهێنێت، چونكە ئەم دوو هۆكارە گروپە بەرهەمهێنەكان دەكات بە 
و  دادەنێت  دیكەدا  تاكی  بەرامبەر  لە  تاك  یەكتر،  دووژمنی  و  نەیار 
پەیوەندی كۆمەاڵیەتی نێوان كەسەكان تا ئاستی كڕین و فرۆشتنی كااڵ 

ئابوورییەكان دەهێنێتە خوارەوە.
دەكاتەوە  ڕۆشن  ئەوە  ماركس  كۆتایی  ئاستی  و  سەرئەنجام  د- 
دووبارە بوونەوەی بێ ئەندێشە و بیركردنەوە، كە تایبەتمەندی كارە 
لە سەرمایەداریدا، سنوور و جیاوازی نێوان مرۆڤایەتی و ئاژەڵەكان، 
لەگەڵ نابوودكردنی ناوەڕۆكی داهێنەرانەی كارو بەرهەمهێنان، بریندار 
دەكات. لە ئاكامدا ئەوشتانەی كە بۆ سوودی مرۆڤ دەخرێنەڕوو، بە 
دەستی شێوازی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری دەكرێنە ئەو كااڵیانەی كە 
كۆنتڕۆڵی مرۆڤ دەكەن. بەم بۆنەوە ماركس لە )ئایدیۆلۆژی ئەڵمانی( 

دا دەڵێت:
))مرۆڤ هەتا هاتووە نیاز و پێداویستی خۆی بەرهەمهێناوە. پاشان 
ئەم نیاز و پێداویستیانە بوونەتە كااڵ و مرۆڤ هەمیشە پێویستی پێیان 
دەبێت، لە كاتێكدا مرۆڤ بەرهەمهێن، خوڵقێنەرە، كااڵ بەرهەمهێنراو و 
مەخلوقە، بەاڵم خالق كڕنۆش بۆ مەخلوق دەبات. لەم پڕۆسەیەدا مرۆڤ 
پێویستی بە بەرهەمهێنانی شتێكی دیكە دەبێت، كە ئەویش بیرە، بەاڵم 
مرۆڤ  پێداویستی.  و  نیاز  دەبنە  و  جیادەبنەوە  مرۆڤ  لە  بیرەكانیش 
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خالقە و بیر مەخلوقە، بەاڵم تەواوی كاروانی مرۆڤایەتی كڕنووشی خالقە 
بۆ مەخلوق((.

لە ئاكامدا دەڵێت دەبێت شۆڕش بكەین بەرامبەر مەخلوقەكان )كااڵ و 
بیرەكان(. سەرئەنجام بیركردنەوەش دەبێتە كااڵو لە مرۆڤ سەربەخۆ 
و جیا دەبێت و دەبێتە هۆكار و زەمینەی لە خۆنامۆبوون یان كۆنتڕۆڵ 
مرۆڤە  بوونی  بێگانە  دیكەی  ڕەهەندێكی  ئەمەش  مرۆڤدا  سەر  بە 
تەنانەت لە بەرامبەر ئەو بیر و هزرانەشدا كە خۆی بەرهەمیهێناوون. 
مرۆڤ بیری سەرمایەداری بەرهەمهێناوە، بەاڵم نەك تەنها كۆیلەكانی 
سەرمایەداری، بەڵكو خاوەنەكانی ئەو سەرمایەداریەشی كردۆتە كۆیلە 
یان وەكو ماركس دەڵێت كردوونی بە كااڵ یان )شت( و )ئامڕاز(. مرۆڤ 
بۆ  كڕنووشی  جار  چەندین  مرۆڤ  بەاڵم  بەرهەمهێنا،  ماركسیزمی 
ئەمەش برد و زۆرێك لە بیرمەندان و ڕەخنە گرانی ماركسیش بڕوایان 
وایە كە خودی ماركس و ماركسیەكانیش كڕنووشیان بۆ ئەو بەرهەم 

هێنراوە برد.

چەوساندنەوە لە كاردا
لە كارەكانی دوایینی ماركسدا و بە تایبەتی لە كتێبەكانی )سەرمایە(
لە  واتە  دەچێت،  ئابووری  بواری  بەرەو  فەلسەفەوە  پرسی  لە  دا، 
الو  ماركسی  كە  پرسەی  ئەو  چەوسانەوە.  بەرەو  خۆنامۆبوونەوە 
لەدژی  ئەوە  هێرشەكانی  الیەك  لە  دەكات  پەیوەندار  پیر  ماركسی  و 
سەرمایەداری و لەالیەكی دیكەیەوە دڵنیابوونەوەی نووسینەكانیەتی لە 
جیهانی كاردا و كار لەالی ئەو دەبێتە ڕێنما، یان ڕۆشنسازی ناكۆكی 

كۆمەاڵیەتی و گۆڕانكارییەكانی ئاییندە.
أ- لە ژێر سایەی سەرمایەدارییدا چاالكی كار و بەرهەمهێنان، ڕەسەنی 
ئەو بەرهەمە دەشێوێنێت و لە ئەنجامدا بەرەو ناكۆكی كۆمەاڵیەتی و 
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چینایەتی دەچێت و سەرئەنجام ئەم ناكۆكییە ئامرازی پێویست بۆ لە 
ناوچوونی سەرمایەداری و گەشەی كۆمەڵگەی سۆسیالیستی ئافەرین 

دەكات.
ب- خاوەندارێتی تایبەتی یان سەرمایەداری تەنها لە ئاوێتە بوونیدا 
لەگەڵ كار ڕەوایی پەیدا دەكات. نەیاریی ماركس لەم زەمینەیەدا لەوە 
بەكرێ  كاری  سوودی  بە  كاركردنی  واقیعی  بوونی  كە  پەیدادەبێت 
)كرێكار( لە جیابوونەوەی نێوان بەهای ئاڵوگۆڕ كردنی كااڵ و ئاڵوگۆڕی 
كار بۆ هێنانەدی هەقدەست. لە بەرئەمە، چەوسانەوە دەبێتە نەبوونی 
هاوتایی نێوان كار و هەقدەستی كار كە لە شێوازی پەیوەندی نێوان 

خاوەن كار و كرێكار یان كارمەند سەرهەڵدەدات.
شایانی  وێنایەوە  و  دیدگا  لەو  تەنها  چەوسانەوە  ناسینەوەی  ح- 
تێگەیشتنە كە هەقدەستی كار بە تەواوی لەگەڵ بەهای كار و بەرهەمی 
بە دەستهاتوو نایەكسان دەبێت. ماركس بڕوای بەوەیە لە كاتێكدا كە 
كار بە های ئاڵوگۆڕی كااڵكان دیاری دەكات، بەاڵم كڕین و فرۆشتنی 
كە  ئەوەی  بۆیە  نییە.  یەكسان  هەقدەستدا  لەگەڵ  كارە  ئەو  خودی 
ئاڵوگۆڕ دەكرێت خودی كار نییە، بەڵكو هێزی كارە، واتە چۆنیەتی و 

كات و هەلومەرجی كاركردنە.
د- سەر ئەنجام ماركس لە سێ ئاستدا ئەم ناكۆكی و چەوسانەوەیە 

شیدەكاتەوە:
یەكەم، كار تەنها كااڵیەكی بێ گیان نییە و بۆیە نابێت بخرێتە ئاستی 

ئەو پەیوەندییە سادەیەی ئاڵوگۆڕی كااڵیی و نزم بكرێتەوە.
و  نییە  یەكسان  كاردا  كرێی  لەگەڵ  كار  نرخی  هەرگیز  دووەم، 
هەلومەرجی مرۆڤ لەم پڕۆسەیەدا لە بەرچاو ناگیرێت، بەڵكو ڕوانگەی 

قازانج و سوودە بۆ سەرمایەداری.
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سێیەم، مەیدانی مامەڵە كردن لەگەڵ كرێ و مافی كاردا مەیدانی 
مرۆڤ نییە، بەڵكو مەیدانی ئاڵوگۆڕی كااڵییە، یان مەیدانی بازاڕە یان 
شێوە  ئەم  بەرهەمهێنان((ە.  نهێنی  ))جێگای  دەڵێت  خۆی  هەروەكو 
پرسێكی  چەوسانەوە  كە  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  پەنهانە  نائاشكراو 
لە  دروستكراوە  پرسێكی  بەڵكو  نەبێت،  )ناچاری(  و  )سروشتی( 

ڕوانگەی سیاسەتی سوود پەرستی سەرمایەدارییەوە.
سێ یەم: دابەشكردنی كار و هاوكاری كۆمەاڵیەتی)ئەمیل دۆركهایم(
كار  دەربارەی  دۆركایم  كۆمەڵناسیی  ڕوانگەكانی  و  نووسین 
بەڵگە  بێ   یان  دەربارەی)ئانۆمی(  ئەو  پرسی  و  كار  لەدابەشكردنی 
لەتێزی  ئەو  دیگای  پێدەكات.  دەست  سیستمەوە  ئەم  بەهانەیی  و 
دوكتۆراكەیدا دەربارەی پرسەكانی دابەشكردنی كار و چەمكەكانی 
لەسەردەمی  كۆمەاڵیەتی  هاوپشتی  و  هاوئاهەنگی  و  هاوكاری 
دۆركایم  دەرئەكەون.  ئابووری  و  كۆمەاڵیەتی  خێڕای  گۆڕانی 
بڕوای بەوە بوو كۆمەڵگەی مۆدێرنی پیشەسازی چاالكانە تاكەكان 
زیاتری  هەرچی  ڕێگای  لە  و  دەبات  كۆمەاڵیەتی  هاوپشتی  بەرەو 
دابەشكردنی كارەوە لە تەنهایی و گۆشەگیری دووریان دەخاتەوە. 
لەالی ئەو تەنها هاوئاهەنگی گشتی و ئەخالقی دەتوانێت  هەلومەرجی 
پێویست بۆ ئازادیی تاك فەراهەم بكات و تاكگەرایی ئەخالقی نەك 
خودپەرستی دەروونی دەبێتە كلیلی گەشەی كۆمەڵ و ئەم كلیلەش 
لەناو دڵی دابەشكردنی كاردا پەنهان دەبێت. هەڵبەت ئەو كێشەكانی 
لەالیەن  قازانج  و  سوود  موداراتكردنی  و  ئابووری  و  سیاسەت 
سیستم و دەسەاڵتی وەختەوە بە هەڕەشەی تەواو دەزانێت  بەرامبەر 
یاساكانی ئەخالق و هاوكاری و خوێندنەوەی كۆمەاڵیەتی. وەسفی 
ئەو بۆ ئەم كێشانە بەبێ  بەڵگە و بەهانە ناودەنێت كە لەوێدا ئەخالق 
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هەرەج  جیاوازی،  پلورالیزمی  لەجێگای  و  دەچێت   شكست  بەرەو 
دۆركهایم  ئەمانەشدا،  لەگەڵ  دەبێت.  حاكم  خۆپەرستی  مەرەجی  و 
بە  دەبێت  كە  كاتیەكانن  كێشە  ئایندە  بۆ  ئاستەنگانە  ئەم  بڕوایوایە 
كۆمەاڵیەتی  هاوئاهەنگیی  و  تاكگەرایی  ئاوێتەكردنی  دوورنمای 

چارەسەر بكرێن.

هاوئاهەنگی میكانیكی و هاوئاهەنگی ئۆرگانیك
بە  تێورانەی كە دۆركهایم  ئەو هەوڵ و  لەبەرامبەر و دژی هەموو 
كۆنەپەرست ناویان دەبات، ئەو هاوئاهەنگی كۆمەاڵیەتی پێش سەردەمی 
بە  پەیدادەبن  كەسەكان  بیركردنەوەی  و  ئەزموون  لە  كە  پیشەسازی 
لە ڕێگای  تاكەكان  لەم فەرهەنگەدا  سەرەتای كار دەزانێت  و دەیەوێت 
هۆشیاریی گشتی ناو كۆمەڵگەدا لەگەڵ یەك بن و لەگەڵ هەلومەرجی 
تاكگەرایی سەردەمی مۆدێرندا هاوئاهەنگی بكەن. هاوئاهەنگی ناو ژیان و 
ئەزموون و بیركردنەوەی نێوان تاكەكان، كە بەشی هەرە زۆری توخمەكانی 
لە ڕابردووی نەریتی و هەستی نزیكایەتی و سۆزداری بەجێماون، دۆركهایم 
بە )هاوئاهەنگی میكانیكی( ناوی دەبات و ئەڵتەرناتیڤێكی بۆ باسدەكات 
كە بە )هاوئاهەنگی ئۆرگانیك( دەیناسێنێت . جۆری دووەمی هاوئاهەنگیی 
دڵخوازی دۆركهایم كە تاك پەیڕەوی هاوچەرخ بەرهەمیهێناوە لەژێر ئااڵو 
سایەی دابەشكردنی كاردا بەرجەستە دەبێت. لەالی ئەو ڕەوشی پسپۆری 
نەك  هاوئاهەنگی  زیادبوونی  هۆی  دەبێتە  كارەكان  )تایبەتمەندی(  یان 
كەمبوونەوەی هاوپشتی، چونكە هەموو ڕشتە و تایبەتمەندییەكان لە نیاز 
و پێداویستی و میكانیزم دا لەگەڵ یەك پەیوەندارن. ئەگەر چی دۆركهایم 
دابەشكردنی  كۆمەاڵیەتی  بەهانەیی  بێ   یان  نێگەتیف  الیەنی  بە  بڕوای 
كار هەبوو، بەاڵم پڕۆسەكانی بەرهەمهێنان و دووبارە بەرهەمهێنانەوە 
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پێویستی بەچەندین ئاست و پلەی هاوكاری و هاوئاهەنگی كۆمەاڵیەتییە. 
لەم زەمینەیەدا لەدژی دوو ڕەوش یان سیاسەت و پیادەكردنی هەلومەرجی 
نەخوازراوی دژی )پەیمانی كۆمەاڵیەتی( دەوەستێت ، كە یەكەمیان بێ  بەند 
و باری و ئانارشی سەرمایەدارییە و دووەم، دابەشكردنی كاری ئیجباری 

و زۆرەملێیە.

چارەسەرەكانی دۆركایم
1- تەنها بڕیارە كۆمەاڵیەتی و گشتییەكان یان بڕیارەكانی حكومەت 
چارەسەری  بۆ  هاوئاهەنگ  یان  گونجاو  شێوەی  دەتوانێت   دەوڵەت  و 
بێهودەیی و نایەكسانی لە كارو ئابووریدا پەیدا بكات. ئەگەر چی دۆركهایم 
ماركس  چارەسەری  بەاڵم  خۆی،  بوونی  سۆسیالیست  بە  دەنێت  دان 
دەربارەی جەبری ئابووری و نەمانی سەرمایەداری بەسنووردار دەزانێت. 
لەگەڵ ئەوەشدا دیدگای ماركس بۆ چارەسەری كێشەكانی نایەكسانی و 

نەبوونی هاوئاهەنگی كۆمەاڵیەتی، لەالیەن حكومەتەوە پەسەند دەكات.
2- حكومەت دەبێت بێ  ئاگا و بێ  كار نەبێت لەبەرامبەر كێشەكانی 
ڕۆژانەی خەڵك، یان دەبێت ڕێكخراو، كۆمپانیا و ئابوورییە پشكدارەكان 
شێوەی سەرەتایی ڕێكخستن و هاوكاری كۆمەاڵیەتی بە دەست بهێنن.
ڕێكخستنی  و  نرخاندن  و  ئابووری  نەخشی  كردنی  یاسایی   -3
و  كۆمەاڵیەتی  دامەزراوە  سەرئەنجام  دەزگاكان.  و  دام  تەواوی 
گشتییەكانی ئابووریی )ئەخالقی و مرۆدۆست( لەگەڵ ڕەهەندی یاسایی 
كردندا دەبن بە یەك و دابەشكردنی كاریش كە دەبێتە زەمینەی گەشە 
و پێشكەوتنی توانا و بەهرەكانی تاك )واڵت یان سەردەمی دڵخواز( 
دڵخوازی  فازیلەی  مەدینەی  دی.  دەهێننە  الفاضلە(  )المدینە  پرسی 
لە  یان  نەك شۆڕش  بوونیادنراوە  ڕیفۆرم  بنەمای  لەسەر  دۆركهایم 
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هاوئاهەنگی  و  جیاوازی(  )تاكگەرایی،  نێوان  هاوئاهەنگی  سەربنەمای 
كۆمەاڵیەتی و گشتی دێتەدی.

4- دژایەتی كردنی نایەكسانی و نەبوونی دادی كۆمەاڵیەتی. ئەم 
ئاڵوگۆڕانە لەالی دۆركهایم لەالیەن هێز و كارە سیاسییەكانەوە ناكرێت، 
بەڵكو لەالیەن گەشەی دابەشكردنی كار و پێشچوونی توانا و بەهرە و 

فەرهەنگی تاكەكانەوە دەبێت.

چوارەم: )ماكس ڤێبەر( و سەرمایەداری و عەقاڵنیەت
مۆدێرن  یان  هاوچەرخ  كۆمەڵگەی  كە  بڕوایوایە  ڤێبەر(  )ماكس 
ماتریالیەوە  و  فەرهەنگی  بنەمای عەقاڵنیەتی  و  بەهێزی و گەشە  بە 
چییە؟  )عەقاڵنیەت(  زاراوەی  لە  ئەو  مەبەستی  بەاڵم  گرێدراوە، 
عەقاڵنیەت لەالی ڤێبەر لە بەرجەستەبوون و پێشكەوتنی سێ  پرسدا 
پەیدا دەبێت )سەرمایەداری، زانستی ماف و ئازادی، دیوان ساالری 
)بیرۆكراسی( كە گەوهەر یان ناوەڕۆكی ئەم چەمكانەش لەم ڕەوش 
و سازوكارانەدا پەیدا دەبن )دنیایی بوون، بەرپرسیاری و حسابكردن 
ئامانج(.  نەك  ئامڕاز  سەربنەمای  لە  دامەزراو  ئەخالقی  گەشەی  و 
سەرهەڵدانی عەقاڵنیەت بەمانای پاشەكشە، نەمانی دیدگا، شیكردنەوە 
خورافی، ئایینیەكان و هەڵوەشانەوەی هەموو ئەو باوەڕ و نهێنیانەی 
عەقاڵنیەت  دەبێت.  ئاكامی  زانستەوە  لەالیەن  ئەفسانە  نەمانی  بە  كە 
هەروەها بەو مانایەی كە كاری)عەقڵی( جێگای كاری)هەستیاری( یان 

)نەریتی( بگرێتەوە.
دیدگاو شیكردنەوەكانی فیبەر دەربارەی دەسەاڵتی بیرۆكراسی )كە 
پرسەكانی)ڕەوایی،  لەناو  نەهێناوە(  ناوی  ڕەسمی  بە شێوەی  هەرگیز 
دەسەاڵت یان هەژموون و هەڵبژاردن(دا باسكراوە. پڕۆژەی دڵخوازییەکەی 
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لەبارەی سیستمی سەرمایەداری و چارەسەری عەقڵی بۆ پرسی كار لەم 
ڕێگایانەدا بەئەنجام دەگات:

- دەستوور و یاساكان دەربارەی رەفتارەكان.
- پلەوپایەو شایستەیی بۆ تاك لەناو پۆستەكاندا نابێت لەسەر بنەمای 
خاوەندارێتی، بنەماڵەیی، بەڵكو دەبێت لە سەربنەمای هەڵبژاردن، گەشە، 

توانا، زانین و كارایی بێت .
- كرێ  یان هەقدەستی كارەكان دەبێت تەواوی ماف و ژیان دابین 

بكات و مافی خانەنشین و ئاسایشی كار بەیاسا چارەسەر بێت.
)عەقاڵنیەتەوە(  و  ڕێگای)یاسا(  لەهەردوو  دەبێت  چارەسەرەكان   -

بەئاكام بگەن نەك لە ڕێگای سیاسەت و دەسەاڵت و مەزاجەوە.
- نەیاری بەرامبەر هەموو ڕووخسارەكانی شێواندن و تەحریفكردنی 
هەموو  بەرامبەر  تایبەتی  بە  و  بیرۆكراسیەكان  پۆستە  یان  ڕێكخراو 
دامودەزگاكان  كۆنترۆڵی  یان  ڕەسمی  و  زۆر  تەشریفاتی  الیەنەكانی 

لەالیەن بەرپرسان و بەڕێوەبەرانەوە.
و  پۆست  و  پلە  لەناو  كورتان  دەست  و  كەمدەستان  لە  داكۆكی   -
كارەكاندا بەپێی بنەمایەك كە ڤێبەر ناویدەنێت )كار بەپێی یاسا(، ئەمانەش 
لە ڕێگای هۆشیاری و زانیاری عەقڵی )بە هۆی دەسەاڵتەكانی سەرەوە 

یان بەرپرسیاری و لێپرسینەوە(.
- كۆنترۆڵ و خاوەندارێتی تاك یان كەمینە بەشێوەی پێویست لەدژی 
ڕەوتی كۆمەاڵیەتی بەرهەمهێنان هاوئاهەنگە، بۆیە دەبێت لە ڕێگای یاسا 

و عەقاڵنیەتەوە كۆمەڵ و هاوئاهەنگی بەرهەم بپاڕێزرێت.
- بیروڕای ڤێبەر لەبەرامبەر كۆنترۆڵ و خاوەندارێتی تاك و كەمینە 
بیرۆكراسیدایە،  و  تێكدانی عەقاڵنیەت و مەشروعیەت  لە ڕەوشی  تەنها 

نەك لەنەمانی ئەم پرسە .
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پێشنیارەكان:
1-  ناسینی جیهانی كار و ڕەوشی مرۆڤی كاركەر یان بێكار، دەتوانێت  
و دەبێت ڕوانگەی مرۆڤ و مرۆڤبوون، نەك ڕەوشی )لەخۆنامۆبوون( 
و )چەوسانەوە( بكاتە سەرەتا و پێوەر بۆ لێكۆڵینەوەی پرسەكانی كار 
و بێكاری. واتا دەبێت لە سەرەتادا هەلومەرجی شایستە یان گونجاو 
بۆ سەرجەم مرۆڤەكان فەراهەم بكرێت پاشان بچینە ناو جیهانی كار 
و ئابووری و بازاڕەوە. مەبەست لەم دیدگایەش ئەوەیە كە دەوڵەتی 
مۆدێرن و لەناوشیاندا حكومەتی عێراق و هەرێمی كوردستان ژیانی 
گونجاو یان شایستە بۆ مرۆڤەكان، كە لەم سەردەمەدا بە هاوواڵتی 
یان  چارەسەر  كە  دەبێت  بەوە  ئەمەش  بكات.  دەستەبەر  ناودەبرێن، 
سیاسەتەكانی بیمەی كۆمەاڵیەتی )سۆسیال( و دادپەروەری كۆمەاڵیەتی 
بكرێتە بەشێك لە پەیمانی كۆمەاڵیەتی كە بەڵگە و سەرچاوە مۆدێرنەكان 
دابین بكەن و پاشان مامەڵە لەگەڵ ئەو ڕەوشەدا بكرێت كە بە جیهانی 
كار و ئابووری و بازاڕ ناسراون. نابێت مرۆڤەكان بخرێنە بەر ڕەحمەتی 
بازاڕی كار و پێداویستی یە ئابوورییەكان، بەڵكو دەبێت جیهانی كار و 

نیازە ئابوورییەكان بخرێنە خزمەتی مرۆڤەوە.
2-  گێڕانەوەی هەست و ڕەوشی خاوەندارێتی بۆ مرۆڤی كاركەر 
یان ئەوانەی كە خاوەندارنین و تەنها هێزی كاری بازوو یان بیریان 
دەفرۆشن. ئەو مرۆڤانەی كە خاوەندارنین و ناچارن یان لە ڕاستیدا 
لە  هەمیشە  بفرۆشن،  كار  هێزی  كە  كردوون  ناچاری  سەرمایەداری 
سەردەبەن.  بە  ژیان  چەوسانەوەدا  و  خۆنامۆبوون  لە  ڕەوشی  دوو 
بیركردنەوەی  سەرەتای  دەبێتە  خاوەندارێتی  هەستی  گێڕانەوەی 
و  دەوڵەت  لە  بەشێك  بە  هاوواڵتیانە خۆیان  ئەو  ئەوەی  بۆ  مرۆڤانە 
سەردەمی مۆدێرن بزانن. ئەمەش بەوە دەبێت كە سەرەتا بەش یان 
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پشكیان هەبێت لە دەرامەتی نیشتمانی و ئەو دابەشكردنەش چاكتروایە 
بە یەكسانی بێت. مەبەست لە مەش ئەوەیە كە ئەم پشكە لە سامانی 
گشتی نیشتمانی تەرخان بكرێت بۆ هاوواڵتی نەك بۆ پلە و پایەی كارو 
دابەشكردنی كار. ئەگەر هاوواڵتیان بەم شێوە یەكسانە بەشی خۆیان 
لە سامانی نیشتمانی )سەرەڕای كرێ و مانگانەی كارەكەیان( وەربگرن، 
بێگومان دیسان شاد دەبنەوە بە هەلومەرجی ڕاستینەی مرۆڤ بوون و 

خۆشی بینین لە هەستی خاوەندارێتی لە سامانی نیشتمان.
یاساو ڕێسای بیمەكانی كۆمەاڵیەتی، تەندروستی، خوێندن، نیشتەجێ 
بوون، ژیانی سۆزداری و هاوسەرێتی و پاشان بوونی خزمەتگوزاری 
شایستەو سیستمی كارگە و پڕۆژە پشكدارەكان دەبنە ئەو سەرەتاو 
ئەو مرۆڤانەی كە  بۆ  دەگەڕێننەوە  مافی خاوەندارێتی  كە  بنەمایانەی 

ئەو مافەیان لێسەندراوەتەوە.
و  ئۆرگانیك  و  كۆمەاڵیەتی  هاوكاری  بنەمای  هێنانەدی    -3
سەربنەمای  لە  كە  خەڵك،  نێوان  نەریتی  هاوكاری  فراوانتركردنی 
هاوپشتی  و  هاوكاری  بۆ  دامەزراوە،  سۆزداری  و  نزیكایەتی 
كۆمەڵی  ڕێكخراوەكانی  سەندیكاو  ڕێگای  لە  مۆدێرن  و  ئۆرگانیك 
و  گرنگ  بنەمای  سەرەتاو  دەبنە  پشكدارەكانەوە  كۆمپانیا  و  مەدەنی 
مانای  بە  سەرەتایەش  ئەم  بێگومان  كۆمەاڵیەتی.  ژیانی  بۆ  كاریگەر 
نادیدە گرتنی هەلومەرجی جیاوازی و تاكگەرایی مۆدێرن نییە، بەڵكو 
مەبەست لەوەیە كەپلورالیزمی كۆمەاڵیەتی بەرەو ئاشتی و هاوكاری 
كۆمەاڵیەتی ببرێت. ئەم بنەما هاوكارە ئۆرگانیكە دەبێتە هێز و توانای 
خەڵك بۆ چارەسەری نەیاری و ناكۆكی ئابووری كە ئابووری بازاڕی 
درووستی  تایبەتی  خاوەندارێتی  پەرستی  قازانج  یان  سەرمایەداری 
سەرەتایانەوە  ئەم  ڕێگای  لە  كۆمەاڵیەتی  ئاشتی  هێنانەدی  كردوون. 
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دەبێتە ئاكامێكی باشتر و مرۆڤانەتر بۆ هاوواڵتیانی ئەم سەردەمە. ئەم 
كۆنتڕۆڵی كۆمەاڵیەتی ناسراوە، نزیكایەتی زۆری دەبێت لەگەڵ بنەمای 
ڕای گشتی و دەسەاڵتی چوارەم لە دیموكراسیدا كە خاوەنی شكۆی 
ڕاگەیاندن و فەرهەنگە. هەروەها ڕێگاكانی چارەسەری ڕیفۆرم خوازی 
دەبێتە  و  دەكات  هێز  بە  ناو خەڵكدا  لە  بەاڵم كۆمەاڵیەتی،  ناسیاسی، 
سەرەتای هێنانەدی بزاڤێكی كۆمەاڵیەتی نوێ كە پەیامەكەی ریفۆرم، 

ئازادی و یەكسانی و دادپەروەرییە.
دەوڵەت  لەالیەن  كە  دیموكراتی  و  عەقڵی  ویاسای  دەستور    -4
كە  بێت  تێدا  بنەمایانەی  ئەو  دەتوانن  دەكرێن،  ساز  حكومەتەوە  و 
مرۆڤی  بەرژەوەندی  لە  بكات  بێكاری  كارو  جیهانی  چارەسەری 
كاركەر و لە بەرژەوەندی گشتی و پەیمانی كۆمەاڵیەتی. سەرەتای ئەم 
چارەسەرەش بە )یاسای كاری دیموكراتیك( دەست پێدەكات و پاشان 
لە یاسای خزمەتی مەدەنی و گشتیدا بە ئاكام دەگات. بێگومان هەروەكو 
هەمووان دەزانین كە پێوەرەكانی جیهانیی بۆ یاسای كار دەبێت ئەم بنەما 
تێدابێت: مافی هەبوونی كار یان بیمەی بێكاریی بۆ هەموو  گرنگانەی 
كەسێكی ئامادە بەكار یان سەروو )18(یان )16(سااڵ. مافی خاوەندارێتی 
لە سامانی واڵت، ڕەچاوكردنی یاسا یان هەلومەرجی دیموكراتیك لەنێوان 
هەردوو الیەنی كاردا )خاوەن كارو كاركەر(، دادگای كارو لێپرسینەوەی 

یاسایی، مافی سەندیكاو ڕێكخراوبوون و خۆپیشاندان..
ئەم پێشنیارانە دەكرێت وەكو پەیمانێكی كۆمەاڵیەتی بۆ جیهانی كار 
تەماشا بكرێت یان وەكو بنەمایاساییەكان بۆ ڕێكخستنی پرسی كارو 
بێكاریی مامەڵەی لەگەڵ بكرێت و منیش پێمخۆشە ناویبنێم )دەستووری 

كار(.
ئابی 2011
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دیموكراسی الواز لەبۆسەی سەرهەڵدانی
پۆپۆلیزم و هەژمونخوازیدا

لە  كۆن  كە  دەبێت  پەیدا  حەقیقەتەوە  لەو  ڕاستیدا  لە  )قەیران، 
سەرەمەرگدایە و نوێ هێشتا لە دایك نەبووە، لەم سەردەمەدا چەندین 
دیاردەی جۆراوجۆر و جیاواز پەیدا دەبن( گرامشی لەساڵی )1924(.

پێشەكی:
یان  مۆدێرن  دەوڵەتی  تایبەتمەندییەكانی  بوونیادیترین  لە  یەكێك 
حكومەتی  و  عەقڵی  و  بیرۆكراتیك  سیستمی  پێكهێنانی  دیموكرات، 
یاسایە، لەو واڵتانەی كە هێشتا سیستم و یاسا جێگیر و دامەزراو نین، 
ناتوانرێت باسی دەوڵەتی بەهێز بكرێت. هەرچەند لەوانەیە هەندێكجار 
ئەمە نابێتە تایبەتمەندی دامەزراندنی سیستمی یاسایی و مافدانی كە 



ئەکرەم میهرداد 248

بەهێزترین بوونیادی دەوڵەتی مۆدێرنە، باشترین نموونە لەم زەمینەیەدا 
لەوانەیە دەوڵەتی سۆڤیەت بووبێت، كە لەدوای جەنگی جیهانی دووەم 
بە یەكێك لە بەهێزترین و جێگیرترین دەوڵەتی جیهان ئەژمار دەكرا، 
بەاڵم لە ڕوانگەی تایبەتمەندییەكانی دەوڵەتی مۆدێرنەوە، بەدەوڵەتێكی 
الواز دەناسرا، چونكە لە هێنانەدی ناسنامەی نیشتمانی و )نەتەوەیی(، 
ئاوێتەكردنی  حوكمڕانی،  بۆ  گشتی  و  فەرهەنگی  ڕەوایی  پەیداكردنی 
مافدانیدا  و  یاسایی  سیستمی  بەدیهێنانی  و  دەوڵەتدا  لەناو  خەڵك 
و  نامۆدێرن  )زلهێزی  سۆڤیەت  یەكێتی  پاشەكشەی  شكستیخوارد. 
ناپێشكەوتوو( دیسان بووە هۆی سەرهەڵدانەوەی وردە ناسیۆنالیزمی 
فەرهەنگی، نەژادی، زمانی، ئایینی و سنوورەكانیان لەبەریەك ترازاند.

سیستمە  ڕووخانی  لەدوای  شۆڕشەكان،  ڕاپەڕین،  لەدوای 
دیكتاتۆری و تۆتالیتارەكان یان لەدوای شكستی هەندێك لە شۆڕشەكان 
و  سیاسی  باڵە  نێوان  سیاسی  جەنگی  و  ناكۆكی  پەیدابوونی  و 
دەسەاڵتدارەكان و نەگەیشتنی كۆمەڵگەو دەسەاڵت بە كەناری ئارامی 
یارمەتیدەر  و ڕێكکەوتنی كۆمەاڵیەتی و سیاسی، زەمینەی هاندەر و 
پۆپۆلیستی  هەژمونخوازی  سیاسەتی  یان  دەسەاڵت  سەرهەڵدانی  بۆ 
حزب  یان  شۆڕشەكان  كە  سەردەمانەدا  و  زەمینە  لەم  دەبێت.  پەیدا 
زۆرینەی جەماوەر  یان  نەیانتوانیوە خەڵك  دەسەاڵتە سیاسییەكان  و 
رازی بكەن و لە خۆیانیان كۆبكەنەوە، یان تەنانەت خودی ئەو حزب 
بەرەو  خۆیان  هاوئاهەنگی  و  یەكێتی  نەیانتوانیوە  دەسەاڵتانەش  و 
هەژمونخواز  دەسەاڵتداری  یان  سیاسی  الیەنی  بەرن،  سەركەووتن 
كەم  بۆ  )دەیهەوێت(  یان  دەتوانێت  پۆپۆلیستی  دەسەاڵتپەرستی  و 
كردنەوەی ناكۆكی و ناڕەزایی یان بۆ دامركاندنەوە و فریودانی خەڵك 
یان  خەڵكدا  لەناو  )فریودار(  یەكپارچەیی  و  یەكێتی  زۆر  تاڕادەیەكی 
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الیەنە  و  دەسەاڵت  ئەم  كاری  بەدیبهێنێت.  خەڵكدا  لە  بەشێك  لەناو 
سیاسییانە بەرامبەر بە پرسی )قەیرانی ڕەوایی دەسەاڵت(. دەبێت و بۆ 
ئەم مەبەستە دەیانەوێت هێزی خەڵك، توانای خەڵك، ڕەخنە و ناڕەزایی 
خەڵك بكەنە سەنگەری نەیاری بەرامبەر دەسەاڵتی پێشوو یان هێزی 

پشتیوانی بۆ سەپاندنی دەسەاڵتی خۆیان.
لە  هەندێك  لەالیەن  سیاسەت  كۆمەڵێك  لە  بریتییە:  پۆپۆلیزم 
حكومەتەكان یان هێزە سیاسییەكانی سەدەی بیستەم بۆ هاندانی جەماوەر 
لە خۆیان و سیاسەتەكانی  و بەدەستهێنانی پشتیوانی زیاتری خەڵك 
)خەڵك(و  بەناوی  دەسەاڵتدارەكان  و  سیاسی  نوخبە  لە  بەشێك 
)جەماوەر(ی ناڕۆشن یان فریودراو بۆ گەیشتن بە مەرامەكانیان، لەم 
سیاسەتەدا جیاوازی و جۆراوجۆربوونی بەرژەوەندی و بیركردنەوەی 
ناو خەڵك بە تەواوی نكوڵی لێدەكرێت و سیاسەتی )مێگەلی( بەرامبەر 

بە خەڵك پیادە دەكرێت.
جەنگی  لەدوای  كە  دەوترێت  واڵتانە  بەو  سێیەم  جیهانی  واڵتانی 
ڕزگاریان  ئەوروپی  ئەمپریالیستی  واڵتانی  دەستی  لە  دووەم  جیهانی 
بوو، لەم واڵتانەدا دوو پرسی سەرەكی كە یەكەمیان دەوڵەت سازیی 
یان  نەتەوەسازیی  دووەمیان  و  دیموكراسییە  یاسایی،  مۆدێرن، 
گرتنەبەری سیاسەتی هاونیشتمانی و هاوواڵتییە، شكستیان خوارد و 
ئەم شكستانەش بوونە دوو ڕێگری گەورە لەبەردەم گەشەو پێشكەوتنی 
دەوڵەت  بەرەو  تێپەڕبوون  بۆ  هەندێكیان  زیاتر  لەوەش  واڵتانە.  ئەو 
چینایەتی  ملمالنێی  و  جەنگ  و  كێشە  گڕفتاری  مۆدێرن  نیشتمانی  و 
ئێران،  توركیا،  بوون. مێژووی واڵتانی  ئایدیۆلۆژیك  و  نەتەوایەتی  و 
سوریا، عێراق، میسر.. هتد، بێگومان بریتین: لەو مێژووە پڕ شەڕ و 

نائارامی و زۆرانبازییانە.
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دیموكراتی،  و  مۆدێرن  نیشتمانی  و  دەوڵەت  نەهێنانەدی  كێشەی 
لەگەڵ ناكۆكی و ملمالنێی بەهێزی كۆمەاڵیەتی و چینایەتی و ئایینی و 
نەژادی یان فراوانبوون و گەشەی هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی و نالەبار 
پەیدابوونی حزب و دەسەاڵتە سیاسییە  زەمینە و سەرچاوەی  دەبنە 
و  سەربازی  دەسەاڵتی  سەپاندنی  ڕێگای  لە  یان  هەژمونخوازەكان، 
پۆلیسی، یان لە ڕێگای هێز و جەماوەری پۆپۆلیستی توانیان دەسەاڵت 
ئەزموونی  واڵتانەدا.  ئەو  بەسەر  بسەپێنن  خۆیان  هەژموونی  و 
دەسەاڵتی عەبدولنار لە میسر، بەعس لە عێراق، كۆماری ئیسالمی لە 
ئێران و دەوڵەتی ئەتاتورك لە توركیا بە تەواوی گەواهی ئەوەدەدەن 
كە ئەم هێزە سیاسییانە توانیان لە هەردوو ڕێگای هەژمونخوازی و 

پۆپۆلیستییەوە، بۆ ماوەیەكی زۆر حوكمی ئەو واڵتانە بكەن.
دەسەاڵتی هەژمونخواز و پۆپۆلیستی لە جیهانی سێیەمدا، ئەگەرچی 
و  سیاسی  سەقامگیری  لە  جۆرێك  توانیان  سەدە  نیو  ماوەی  بۆ 
دەسەاڵتی دیكتاتۆری و پۆلیسی جێگیر بكەن، بەاڵم ئەوانیش هەروەكو 
ڕاستیدا  لە  )یان  نەیاتوانی  خۆیان  پێش  ڕووخاوەكانی  دەسەاڵتە 
نەیانویست(، دەوڵەت و نیشتمانی مۆدێرن و دیموكرات ئاوەدان بكەن 
كەوتنە  خۆیان  پێش  ڕووخاوەكانی  دەسەاڵتە  هەروەكو  ئەوانیش  و 
بەر هێرشی جەماوەری پۆپۆلیست و هێزە سیاسییە هەژموونخواز و 
نادیموكراتەكان. مێژووی ئەم واڵتانە ئەوەی سەلماند كە مێژوو دووجار 
دووبارە دەبێتەوە، كەسایەتییەكان و ڕووداوەكان و هێزەكانیش، بەاڵم 

جارێكیان بەشێوەی تراژیدیا و جارێكی دیكە بەشێوەی كۆمیدیا.
لەالیەن  عەرەب  جیهانی  ڕاپەڕینەكانی  و  سەرهەڵدانەوەی شۆڕش 
جەماوەری ناڕەزای و قین لەدڵ و تۆڵەسێن دەركەوتن و سەرهەڵدانی 
هێزی  لەالیەن  پاڵپشتكراو  و  هەژمونخواز  سیاسی  هێزی  چەندین 



251سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی لە كوردستان

بەردەمی  دەخاتە  واڵتانە  ئەم  دیسان  جەماوەرەوە،  ئەو  پۆپۆلیستی 
هەمان ئەزموونی چل یان پەنجا ساڵ لەمەوپێش. لەم تابلۆ و رووداوە 
تازانەی ساڵی )2011( یەكێك لەكارەكتەرە نوێكان یان هێزێكی سیاسی 
نوێ  )كە نیو سەدە پێش ئێستا بەو هێزەوە لەمەیدانا نەبوون(، هێزە 
ئیسالمییە سیاسییەكانە كە لەوپەڕی میانڕەوی تائەوپەڕی توندڕەوی 
و جیهادی و تەكفیریان تێدایە، تەنانەت هەرێمی كوردستانی ئێمەش، 
لەم دیاردەو ڕووداوانە بێبەش نەبوو. ئەوەبوو لە )17(ی شوبات هەتا 
پۆپۆلیستەكان  و  هەژمونخواز  حزبە  هێزو   )2011( نیسانی  )19(ی 
بەرامبەر بە ئەزموونی ناكام )یان ئیكمالی( دیموكراسی كوردی هاتنە 
مەیدانەوە و بەردەركی سەڕایان لێبوو بە مەیدانی تەحریری میسرو 
)كێشە!(ی  یان  پرس  هەمان  دیسان  بەاڵم  عەرەبی،  واڵتانی  و  تونس 
ڕابردوو وەكو كێو بەرامبەر ئەم شۆڕش و واڵتانە وەستاوە، كە ئایا 
ئەم ئەزموونە تازانە دەتوانن یان دەیانەوێت، ئەم واڵتانە بەرەو نیشتمان 
و دەوڵەتی مۆدێرن و یاسایی و دیموكرات بەرن یان نا؟ هێشتا وەاڵم 
نادیارە و بۆیە ئێمەش ئەم باسەمان دەربارەی پۆپۆلیزم و سیاسەتی 
هەژمونخوازی هێزە نوێكان ئامادەكردووە، كە دەیانەوێت بە پشتیوانی 
جەماوەری ڕاپەڕیوی قین لە دڵ و تۆڵەسێن و )پۆپۆلیستی( سیاسەت 

بكەن، یان دەسەاڵت بگرنە دەست!

1- میتۆدی ناسینەوەی )پۆپۆلیزم( لە زانستی مرۆڤایەتیدا
حەقیقەت  قەڵەمڕەوی  سیاسەت  كە  بكەین  پەسەند  ئەوە  ئەگەر 
دیدگای  بیروڕاو  تاكەكان  لەوێدا  كە  گشتییە  ژینگەیەكی  بەڵكو  نییە، 
دەخەنە  كۆمەڵگە  و ساماندانی  ڕێكخستن  دەربارەی شێوازی  خۆیان 
نێو باس و گفتوگۆی ئازادەوە، سەرەنجام دەتوانین بەو ئاكامە بگەین 
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كە پرسیار دەربارەی دیموكراسی و ئەخالق دەبێتە مەیدانێكی گرنگ 
پەروەردەو  پرسی  و  سیاسی  كۆمەڵگەی  دەربارەی  بیركردنەوە  بۆ 
فەرهەنگی خەڵك بۆ هۆشیاری خۆیان لەپێناوی ئازادی و بەرقەراركردنی 
كاتێك  بەاڵم  یاسایی،  و  كۆمەاڵیەتی  ئاشتی  و  هاوواڵتیبوون  پرسی 
و  تاریك  بیركردنەوەی  دووچاری  ئەزموونە  ئەم  سەردەمێك  یان 
تووندڕەوی دەبێت و هاوواڵتیان یان )لە ڕاستیدا دانیشتوان( سەبارەت 
بە پێكەوە ژیانی خۆیان بێمتمانە دەبن، شایستەیی خۆیان بۆ هێنانەدی 
قەوارەی سیاسی دڵخواز فەرامۆش دەكەن و بەرامبەر بەرپرسیاریی بۆ 
هێنانەدی دەوڵەت و كۆمەڵگەی مۆدێرن و دیموكرات ناهۆشیار دەبن. 
داكۆكی كردن  دەبێتە  فەلسەفەی سیاسی  پەیامی  هەلومەرجانەدا  لەو 
لە ئەندێشەی فەلسەفی و كاری سیاسی بەرامبەر درۆ، فریودان، الف 
و گەزافی بەرپرسیاری كە پیشەی الت و شەالتی و لۆمپەنە سیاسی 
فەلسەفە  ماهیەتی  و  ئەوەی جەوهەری سیاسەت  ))بۆ  فیكرییەكانە  و 
فەیلەسوفی  پەیامی  ڕۆشنتر،  دەربڕینێكی  بە  بەرن،  مەترسی  بەرەو 
دیاردەی  لەدژی  ئەخالقییانەیە  داكۆكی  هەلومەرجانەدا  لەم  سیاسی 
پۆپۆلیزم و كار و كردەوەی لۆمپەنیزم )الت و شەالتی سیاسی( كە 
هەمیشە خاوەنی قەیرانی بەرپرسیاری سیاسییە كە ئاكامەكەی دەبێتە 

قەیرانی ڕەوایی سیاسیش(()1(.
كە  سیاسییەیە  سیستمە  ئەو  دیموكراسی  كە  بزانین  ئەوە  ئەگەر 
دەیەوێت هونەری ڕێكخستن و ساماندانی كۆمەڵگە بكاتە ئامانج، بۆیە 
پۆپۆلیزم یەكێكە لە ترسناكترین و دژی دیموكراتی ترین ئەندێشە و 
دووژمنی ئەم ئامانجە، چونكە پۆپۆلیزم دەیەوێت ڕێكخستن و شیرازەی 
كۆمەڵگە تێكبدات و هەڵوێستی ڕق و تۆڵە بكاتە سیاسەت و ڕێبازی 

خەڵك.
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كاردانەوەی  ڕووخساری  پۆپۆلیزم  كە  وادەزانن  كەس  )هەندێك 
لەوەدایە  واقیعیەت  بەاڵم  دەسەاڵتداران،  بە  بەرامبەر  خەڵكە  سیاسی 
كە پۆپۆلیزم وەاڵمی كۆنە پەرستانەیە لەدژی دیموكراسی نوێنەرایەتی 
كە بەستێنی واقیعی خۆی لە ئاسۆی ئەخالقی مەدەنی و بەرپرسیاری 
دەركەوتنی  كە  ئەوەشە  لەبەر  هەر  دەكات،  درووست  هاوواڵتیاندا 
نێوان  پەیوەندی  ئاڵۆزبوونی  لەگەڵ  هاوڕایە  بەهێزبوونی  و  پۆپۆلیزم 
خەڵك و نوێنەرانی سیاسی خۆیان لەدنیای سیاسەتدا، كە دەبێتە هۆی 
سەرهەڵدانی بیروڕا و دیاردەكانی بوونیادگەرایی، ئەخالقی و سیاسی(2. 
و  پەیوەندی  كە  نییە  لەوەدا  تەنها  گەورە  كێشەی  زەمینەیەدا  لەم 
متمانەی خەڵك بەرامبەر بە نوێنەرانی سیاسی و یاسایی بەرەو شێوان 
بەو  بەرامبەر  دەبێت  كاردانەوەیان  خەڵك  یان  دەچێت،  ئاڵۆزبوون  و 
هەلومەرجانە، بەڵكو لەوەدایە كە زەمینەو هەلی سەرهەڵدانی سیاسەتی 
سیاسیدا  هێزی  هەندێك  لەناو  هەم  و  خەڵك  لەناو  هەم  تۆڵە  و  ڕق 
بەشی  بیركردنەوە.  و  ڕێباز  لە  بەشێك  دەبێتە  یان  سەرهەڵدەدات 
بەهاری عەرەبی(،  )بەناو  ڕاپەڕینەكانی  دیمەنەكانی شۆڕش و  زۆری 
بریتین  نیسان  )19(ی  تا  شوبات  )17(ی  ئاشووبی  دیمەنەكانی  یان 
لە تابلۆكانی ڕق و تۆڵەی هەندێك لە خەڵك و سیاسەت بەرامبەر بە 

دەسەاڵتداران.
بوونیادە  پۆپۆلیستیدا  تۆڵەی  و  ڕق  یان  ئاشووب  لەسەردەمی 
توندڕەوەكانی  شێوازە  بەرەو  دیموكراتیك  سیاسەتی  عەقڵییەكانی 
سەرەڕۆیی دەچن و هەر بۆیەش پۆپۆلیزم بە ستایشكردنی )خەبات 
یان  ئەخالق  گوتاری  جەماوەری،  هێزی  وەكو  خەڵك  سیاسەتی!(  و 
جێگای  دەخاتە  خەڵك  ئایدیۆلۆژیكی  كاردانەوەی  و  هەڵوێست 
ڕاستەقینەی  ڕەوشی  ناسینی  تاك.  مافەكانی  دیموكراتیكی  گوتاری 
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تۆڵەكردنەوە  )كە  ئەخالقییەكەی  ناوەڕۆكە  ڕیسواكردنی  و  پۆپۆلیزم 
درووستكردنی  و  ئاشووب  تێكدانە،  و  ڕووخاندن  نابەرپرسیارییە،  و 
پەیوەندی  دیاریكردنی  و  تێگەیشتن  بۆ  دەدات  یارمەتیمان  پشێوییە(، 
نێوان ئەخالق و سیاسەت بەمانا دیموكراسییەكەی )ئەخالق و سیاسەت(.
لە  دەبێت  دیموكراسیدا  لە  سیاسەت  و  ئەخالق  نێوان  پەیوەندی 
دابێت،  )ئەخالق(  كۆمەڵگە  و  )سیاسەت(  دەسەاڵت  الیەنی  هەردوو 
و  یاسایی  و  نیشتمانی  و  مۆدێرن  ئەركی  بە  دەبێت  سیاسەت  واتە 
دیموكراتیكی خۆی هەستێت و واڵتێكی ئاوەدان، خاوەن ماف، ئازادی، 
عەدالەت، بەشداری بۆ هاوواڵتیان درووست بكات و هەمیشە پابەندبێت 
لە  بەرپرسیاربێت  دەبێت  كۆمەڵگەش  ئەخالقییانەوە،  سیاسەتە  بەو 
پاراستنی ئەو دەستكەوتانە بەرەو ئاشتی، خۆشگوزەرانی و ئاسایشی 

كۆمەاڵیەتی.
یان دەسەاڵت و تاك  نێوان سیاسەت و كۆمەڵگە،  پەیوەندییەكانی 
لەم زەمینەو مەیدانانەدا كورت و كۆدەبێتەوە كە بێگومان دەبنە بنەمای 
لەنێوان خەڵك و دەسەاڵتدا:  متمانە و ڕەوایی ئەخالقی و دیموكراتی 
و  كۆمەڵگە  ساماندانی  و  ڕێكخستن  دەبێت  هاوواڵتیان  و  )سیاسەت 
یان  خەڵك  و  دەسەاڵت  لەنێوان  هاوسەنگی  درووستكردنی  ڕێگاكانی 
واتە  بوون،  هاوواڵتی  و  سیاسەت  بكەن.  فەراهەم  تاكەكاندا  لەنێوان 
ڕێگاگرتن لە تووندوتیژی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و گرتنەبەری ڕێبازی 
كۆمەاڵیەتییەكان،  و  سیاسیی  كێشە  و  پرس  چارەسەری  بۆ  یاسایی 
بنەمای  لە  مرۆڤەكان  كە  ئەوەیە  بەمانای  هاوواڵتیبوون  و  سیاسەت 
دیموكراتی  سیاسەتی  و  هۆشیاربن  خۆیان  پلورالیستی  بوونناسی 
داكۆكیكردن  بەرگەگرتن،  لێبوردن،  و  كۆمەاڵیەتی(  )هاوپشتی  بكەنە 
سیاسەت  ئەركی  كاتەدا  لەم  دیكە.  ئەوانی  بەرژەوەندی  و  لەبوون 
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بەرژەوەندی  هاوكات  كە  گشتی  بەرژەوەندی  لە  داكۆكیكردن  دەبێتە 
من و ئەوانی دیكەشی تێدایە، بەشداری و گفتوگۆی ئازاد، گرتنەبەری 
ڕێگاكانی یاسا، كۆمەڵی مەدەنی، پرسەكانی ماف، ئازادی دەبنە بنەما 
ئەخالقییەكانی دیموكراسی و بەرپرسیاری گشتی. هەر بۆیەش تەنها 
لە سیستمی دیموكراسی و سیاسەتی دیموكراتیكدا هاوژیانی سیاسی 
و پەیڕەوی لە بنەما ئەخالقییەكانی سیاسەت و هاوواڵتیبوون دەگەنە 
متمانە و پەیوەندی ئاشتیانە. لەم پرسەشدا ڕێگاگرتن یان جڵەوگیری 
یان  )سیاسی  دیكەی  هێزێكی  هەر  یان  دەسەاڵت  سەرەڕۆیی  لە 
لەنێوان  ئەخالقی  پەیوەندی  دیكەی  بنەمایەكی  دەبێتە  كۆمەاڵیەتی( 
سیاسەت و كۆمەڵگە، هەر لێرەشەوە تووندوتیژی یان جەنگ لەنێوان 
دیموكراتییەكاندا  هێزە  و  دەسەاڵت  لەنێوان  یان  خەڵك  و  دەسەاڵت 
ڕوونادات، چونكە دیموكراسی ڕاهێنانی ڕۆژانەی ئازادی و حەقیقەتە 
و  بەرپرسیاری  بەڵكو  نییە،  سیاسی  كارێكی  تەنها  ڕاهێنانە  ئەم  كە 

پابەندبوونی ئەخالقیشە(.
و  ئەخالقی  و  سیاسی  پرسە  ئەم  كە  جێگایانەدا  و  لەوكات 
هەوڵنادەن  دەسەاڵتەكان  كە  كاتانەدا  لەو  نابن،  پەیدا  دیموكراتییانە 
كاتێك  بكەن،  درووست  دیموكرات  و  مۆدێرن  نیشتمانی  و  دەوڵەت 
هێزە سیاسییە نەیارەكان یان ڕێكخراوەكانی كۆمەڵی مەدەنی و میدیاو 
و  ئەخالقی  بنەما  بەو  پابەندبن  نایانەوێت  یان  نازانن  ڕووناكبیران 
سیاسی و كۆمەاڵیەتییانەی كە پەیوەندی دوو الیەنەی نێوان سیاسەت 
و خەڵك بەرەو ئاشتی و متمانە دەبەن، یان لەسەردەمی ونبوونی ئەم 
بنەما ئەخالقییانە هاوواڵتیان ناتوانن بڕواكانی خۆیان بە ئەوانی دیكە 
ناتوانن بەرپرس بن لە خۆیان و بەرپرس بن بەرامبەر  بگەیەنن یان 
كەسانی دیكە. لەم سەردەمەدا هاوواڵتیان زۆر زوو تواناو كاریگەری 
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لە  كۆمەڵگەشدا  بەسەر  و  خۆیان  بەسەر  و  بەسەر حكومەت  خۆیان 
دەستدەدەن و هەلومەرج یان ڕەوشی ئاشووب و پشێوی دێتەكایەوە. 
لەهەر كۆمەڵگەیەكدا كە ئەخالقی دیموكراتیك و بەرپرسیاری مەدەنی 
و دەسەاڵتی یاسایی بۆ هێنانەدی ماف، ئازادی، عەدالەت و بەشداری، 
فەرهەنگی  پەروەردەو  ڕوانگەی  كۆمەڵگەیە  ئەو  یان  بن  نەبووندا  لە 
و  كارەسات سەرهەڵدەدات  بێت،  نەبوون  یان  الواز  دیموكراسییانەی 
هاوواڵتیان بەرامبەر ئایندەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی خۆیان متمانەیان 
نامێنێت یان بەدگومان دەبن. لەم سەردەم و ڕەوشانەدا هەل، ئەگەری 
سەرهەڵدانی پۆپۆلیزم، شەالتی و شەقاوەی سیاسی )لۆمپەنیزم( زیاتر 
دەبێت، هەر لەبەر ئەوەشە كە لە سیستم و دەسەاڵتە پۆپۆلیستییەكاندا 
)نموونەی دەسەاڵتی سەدام(، ئەخالقی مەدەنی جێگای خۆی دەدات بە 
لۆمپەنیزم لە زەمینەی سیاسەت و كۆمەڵداو تیۆری پیالن و موئامەرە 
جێگای شەفافیەتی دیموكراتیك دەگرێتەوە )ئەزموونی شەڕی ناوخۆی 
ئاشكراترین  شوبات  )17(ی  ئاشووبی  یان  پارتی،  و  یەكێتی  نێوان 

نموونەن بۆ لۆمپەنیزم و تیۆری پیالن(.
یەكێك لە بنەماكانی پۆپۆلیزم )یان لەڕاستیدا یەكێك لە هەڵوێستەكانی 
كۆمەڵی  و  دەوڵەت  نێوان  جودایی  بنەمای  تێكەاڵوكردنی  پۆپۆلیزم( 
مەدەنییە، فریودانی پۆپۆلیزم یان سێكتاریزمی سەركردەی پۆپۆلیزم، 
بۆ ئەوەی كە خەڵك دەتوانن دەسەاڵت بڕوخێنن و خۆیان دەسەاڵت 
بگرنەدەست و نواندنی تووندوتیژی و جیهادو سیاسەتی تۆڵەكردنەوە 
بكەنە ڕێباز، دەتوانێت یان دەیەوێت بنەمای هاوواڵتی بوون و سیستمی 
دیموكراتیكی نوێنەرایەتی تێكبدات یان بیڕوخێنێت. لەم كاتەدا پۆپۆلیزم 
كار لەسەر داخوازیی كاتی جەماوەری كاردانەوە و تۆڵەئەستێن دەكات 
و بە خەیاڵی خۆی دەیەوێت بەو شێوازە كار و چاالكی سیاسی ئەنجام 
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بدات، بۆیە پۆپۆلیزم بڕوای بە بنەمای دیموكراتیكی هاوواڵتی بوون و 
سیستمی نوێنەرایەتی و جیایی نێوان دەوڵەت و كۆمەڵی مەدەنی نییە 
بۆ ئەوەی بتوانێت لەشكری پۆپۆلیستی و جەماوەری بخاتە بەرامبەر 
جەماوەرە،  ستایشگەری  پۆپۆلیزم  لێرەدا  سیاسەتەكان،  و  حكومەت 

بەاڵم داكۆكی لە بنەمای هاوواڵتیبوون ناكات.
لە  دیموكراسی  یان  دەڕۆن،  دیموكراسی  بەرەو  كە  واڵتانەدا  لەو 
ڕەوشی الوازی و النی كەم دایە، یان ئەگەری شكستی ئەم دیموكراسییە 
ئەوەیە  ئاستەنگەكان  دژوارترین  و  گرنگترین  لە  یەكێك  ئارادایە،  لە 
چۆن  یان  بكەین  دیموكراتی  ئەخالقی  لە  داكۆكی  دەتوانین  چۆن  كە 
بتوانین توانا، هۆشیاری سیاسی، فەرهەنگی و ئابووریی خەڵك بەرز 
كە  كاتانەدا  لەو  هاوواڵتیبوون.  پلەی  پایەو  بە  گەیشتن  بۆ  بكەینەوە 
خەڵك بەهرەمەند نەبن لە پەیڕەوی ئەخالقی دیموكراتی یان سوودمەند 
نەبن لە حكومەتی دیموكراتی و یاسایی بۆ هێنانەدی ژیان و دەسكەوتە 
دیموكراتی  و  ڕەوایی  ئەگەری  و  هەل  كە  ئاشكڕایە  دیموكراتییەكان، 
یان  دیموكراسی  نەیارانی  و  دەچێت  الوازبوون  بەرەو  سیاسی  و 
هەلپەرستانی سیاسی لە ناوەوە و دەرەوەی حكومەتی الوازدا بەكارن 
بۆ هێنانەدی سیاسەت و رێبازی پۆپۆلیستی بۆ پیادەكردنی دەسەاڵتی 
هەژمونخوازی خۆیان لە ڕێگای فریودانی ڕەوایی جەماوەری ناڕازی 
ئەم سەردەمە، وێڕای  ترسناكترین كێشەكانی  لە  یەكێك  تۆڵەسێن.  و 
سەرەڕای  یان  كۆمەاڵیەتی  ئاشتی  و  سیاسی  ڕێكکەوتنی  نەبوونی 
نەبوونی دەسەاڵتی یاسایی و دیموكراتی ئەوەیە كە ڕەوشی ناوخەڵك 
)یار و نەیار( بەرەو ناعەقڵی و نەمانی پەیوەندی و زاڵبوونی بێمتمانەیی 
سیاسەتی  و  دەسەاڵت  نەیاری  كە  ئەوانەی  دەچێت،  دووژمنایەتی  و 
سەردەمن بەرامبەر بەوانەی كە الیەنگری لەو دەسەاڵتە دەكەن وەكو 
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دوو لەشكری دژ بەیەك بەرامبەر یەك وەستاون )كەهەمیشە هەردوو 
ڕەوشی  خەڵك  زۆرینەی  لەوالشەوە  و  خەڵكن(  ناو  كەمایەتی  الیان 
بینەریان هەڵبژاردووە و یەكەمین قوربانی ئەم سەردەمە دیموكراسی 
الوازە یان دیموكراسی سەرەتاییە كە هەم الیەنگرانی دەسەاڵت و هەم 

نەیارانی حكومەت لە كەمینی ئەوەدان كامیان داگیری بكەن!

2- ڕەهەندی كۆمەاڵیەتی پۆپۆلیزم و هەژمونخوازی
بۆ  تێپەڕبووندایە  سەردەمی  لە  كۆمەڵگە  كە  كاتانەدا  جێگاو  لەو 
سەردەمێكی دیكە، یان لەو ڕەوشانەدا كە دەسەاڵت و ڕژێمەكان، بە 
هۆكاری جیاواز، توانای ئەوەیان نەماوە كە سیستمی گشتی كۆمەاڵیەتی 
و دەسەاڵتی خۆیان بەسەر تاكەكاندا بپاڕێزن، هەندێك دیاردەو ڕووداو 
دێنە پێشەوە كە كۆمەڵناسان بە كەمێك سەرنجەوە ناویدەنێن )ڕەفتاری 
گشتی( یان )دیاردەی جەماوەری()3(. لەم سەردەمانەدا ڕەفتارە گشتی 
و كۆمەاڵیەتییەكان لە زەمانەتی پیادەكردن و ئاكام دووردەكەونەوە و 
شێوە نوێكانی ئەنجامدانی كارەكان وەكو جاران نامۆ یان گوناهكار و 
تاوانبار ئەژمار ناكرێن، لەم كاتانەدا كۆمەڵگە یان بەشێك لەو كۆمەڵگەیە 
دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی سەرەتایی پێش دەسەاڵت و ڕژێم، ڕەوشی 
شۆڕش، ڕاپەڕین، پەالمار و خۆپیشاندانە جەماوەرییەكان بەو شێوەیە 
نوێی  ڕێگای  لەوانەیە  خەڵك  ژمارەیەك  ڕاستیدا  لە  دەچن.  بەڕێوە 
بۆ  تەنها ڕێگای گونجاو  لە چاودێری دەسەاڵت و ڕژێم وەكو  دوور 
ئەنجامدانی كارەكان سەیر بكەن، لەم كاتانەدا ئەو مرۆڤانە دەردەكەون 
وتار دەدەن و كارو چاالكی دەكەن كە بێبەشن لە دامودەزگاكان یان 
دامەزراوە كۆنەكانیان وێڵكردووە و وازیان لێهێناون، بەاڵم خودی ئەو 
دەبێتە  دەگرن،  دەستەوە  بە  نوێكان  ڕەوشە  و  مەیدان  كە  كەسانەی 
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پرسێكی گرنگ، ئەوانیش ئەو كەسانەن كە هەژمونخواز و دەسەاڵت 
پەرست و بەرژەوەندیخوازن، یان ئەوانەن كە ڕژێم و دەسەاڵتەكەی 
دوو  هەر  بە  كەسانە  ئەم  پەراوێزخراون.  یان  دەریكردوون  جاران 
ڕەهەندی هەژموون پەرستی و پەراوێزبوونەوە بەرژەوەندی خۆیان لە 
ڕژێمی كۆندا نابینن یان بە لە دەستدانی كۆن بە بێ ئەوەی هەلومەرج 
یان ڕەوشی نوێ  زەمانەت كراوبێت پەیوەندی و ناسنامەی جارانیان 
درێژ  یان  كورتخایەن  لەوانەیە  كە  بەرزەخێكەوە  دەچنە  و  دەدۆڕێنن 
زەمینە  لەم  و  دەچێت  قومار  لە  كوتومت  هەلومەرجە  ئەم  ماوەبێت. 
هەژمونخوازی  و  پۆپۆلیستی  ڕووداوەكانی  یان  دیاردە  قومارچییەدا 

سەرهەڵدەدەن یان دەبنە ڕەفتار و دیاردەی جەماوەری.
ڕژێمە  و  دامودەزگا  كە  تێپەڕانەدا  و  ناپایەدار  سەردەمەدا  لەو 
دامودەزگا  هێشتا  و  هەڵدەوەشێنەوە  یان  دەكەن  پاشەكشە  كۆنەكان 
كە  نەبوون،  درووست  یان  بەردەست  نەكەوتوونەتە  نوێ كانیش 
زەمینەی  گشتی  ڕەفتاری  شێوازەكانی  و  جەماوەری  بزووتنەوەی 
گونجاو پەیدا دەكەن. لەم هەلومەرجانەدا چەندین ڕەوش، هەڵوێست، 
پەیدا  نوێش  ڕابەرێتی  و  ڕەفتار  دەبن،  پەیدا  ناكۆك  جیاواز،  دیدگای 
دەبن، ئەمەش هەمان ئەو ڕاستییەیە كە بیرمەند و تێكۆشەری ناوداری 
ئیتالی لە ساڵی )1924( بە بۆنەی بە هێزبوون و دەسەاڵتی فاشیزمی 
كە  پەیدادەبێت  ڕاستییەوە  لەو  قەیران  )سەردەمی  دەڵێت:  ئیتالیاوە 
كۆن لە سەرەمەرگیدایەو نوێ هێشتا لە دایك نەبووە، لەم ڕەوشانەدا 

چەندین دیاردەی جۆراوجۆر و جیاواز سەرهەڵدەدەن()4(.
سەرهەڵدانی  بۆ  گونجاو  جەماوەری  و  خاك  و  زەمینە  باشترین 
دەسەاڵتەكان،  دەرەوەی  یان  ناو  هەژمونخوازی  رەوتی  و  پۆپۆلیزم 
ڕژێم  یان  واڵت  كە  دەبێت  سەردەمانەدا  لەو  تێپەڕبوونە.  سەردەمی 
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بوون  بخایەنێت،  زۆرتر  ڕەوشە  ئەم  هەتا  و  ئاڵوگۆڕدایە  ڕەوشی  لە 
درێژە  هەژمونخوازەش  و  پۆپۆلیستی  هەلومەرجە  ئەو  دەسەاڵتی  و 

دەكێشێت.
پەیدا  زیاتر  ئەگەری  هەل،  داڕمانەكان  و  فشار  دەورانەدا  ))لەم 
و  باش  هەڵسەنگاندنی  كە  ئەوەی  پێش  جەماوەر  و  خەڵك  دەكەن، 
بكەن خۆیان  ئەزموونی  یان  بكەن،  دیاردە و ڕووداوەكان  بۆ  پەیگیر 
فڕێدەدەنە ناویان و تووشی گەلێك ناكۆكی و دڵەڕاوكێ دەبن. ئەمە ئەو 
سەردەمانەیە كە ماكس ڤێبەر ناویدەنێت )سەردەمی دڵەڕاوكێ( یان بە 
قەولی ئەمیل دۆركهایم دەبێتە )ڕەوشی فەوزا( و لە دەستدانی بیروڕا و 
هەڵوێست و ماناكان. خەڵك دەستدەكەن بە ڕەفتاری گشتی، جەماوەری، 
ئاپۆرە، نواندنی ڕق، خۆشی یان تۆڵە كردنەوە و پەالماردان، هەروەها 
لە ناوەندی نوخبە و ڕووناكبیرانیشدا باسوخواستەكان و گوناهەكان، 
ڕەخنە و دژە ڕەخنەكان، بیركردنەوەی كەسێتی و هەڵوێستی گوماناوی 
و گرتنەبەری بیركردنەوەی نامۆو نادیار كە پاشان بۆیان دەردەكەوێت 
كردار و گوتاریان لە چاالكی بێبەش دەبێت و لە ڕۆحی ژیان خاڵی و 
پوچ دەبێت، دیسان جارێكی دیكە تێدەگەن كە ئەو ڕۆژە بێ ئومێدانەی 
بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵت سەرفیانكرد، گومانی زۆری بۆ هێناون و 
ئەوانی  و  خۆیانن  دەسەاڵتی  و  وتار  مەستی  هەر  هێشتا  هەندێكیان 

دیكەش لە هەستی گوناهكاری و حەسرەت نزیك دەبنەوە(( )5(.
جەماوەری پۆپۆلیستی لە ڕەوشی ڕەفتاری گشتیدا )جائەو ڕەفتارە 
گشتییە بۆ پرسێكی ڕەوا بێت یان ناڕەوا( بە بێ ڕێكخستن، دیسپلین، 
بەشڵەژان و دڵەڕاوكێوە سەر بە ئاشوب و تووغیان یان هەڵگەڕانەوە 
ڕێگا  هەموو  بەرەو  ئامادەن  و  دەسپێرن  كۆن  ڕژێمی  و  لە سەردەم 
كوێرەكان بچن. ئەم كۆمەڵە خەڵكە لەناو خۆشیاندا هاوئاهەنگ نین و 
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تەنانەت ئامانجی هاوبەشیان نییە. لەم ڕەوشەدا وتاری زاڵ یان هێزی 
پاوانكردنی مەیدانەكان دەتوانن  بە نواندنی تووندوتیژی و  بااڵدەست 
زۆرینەی جەماوەری هەژار و شڵەژاو بخەنە دوای خۆیان و ئالێرەشدا 
جەماوەر دەبنە شوێنی تەماح و هەژموونی ڕابەرانی نوێ . پۆپۆلیزم 
سیاسەتی  كە  جەماوەرییەی  ڕەوشە  ئەو  دەبێتە  هەلومەرجەدا  لەم 
دەیكاتە كۆڵەكەی سیستمە سیاسییەكەی  فاشیستی  هەژمونخوازی و 
خۆی، بەاڵم لە سەردەمێكی كورتدا نەك لە درێژماوەدا، هەلومەرجی 
نوخبە  لەالیەن  تەنها  جەماوەری  دیاردەی  و  ڕەفتار  و  پۆپۆلیستی 
سیاسی و ڕووناكبیرییەكان، یان لەالیەن خەڵكی پەراوێز و دەركراو 
لە دەسەاڵت و ڕژێمی كۆنەوە سازناكرێت، بەڵكو ئەو الیەنە سیاسی 
دەیانەوێت  یان  ناوی  دەچنە  دەوڵەمەندانەش  و  بەهێز  ئابوورییە  و 
كۆنتڕۆڵ و پاوانی بكەن، كە لەالیەن دەسەاڵتی كۆنەوە دەركراون، یان 
بە هەر بەهانەیەك بێت وازیانهێناوە، یان بڕوایان هاتۆتە سەرئەوەی 
بەردەوام  بەرژەوەندییەكانیان  و  نایانكرێت  ڕژێمەدا  ئەو  لەگەڵ  كە 
نابێت. بۆیە دەبێت بزانین كە پۆپۆلیزم تەنها كاردانەوەی بێبەشان و 
هەژاران و پەراوێزكراوان نییە، بەڵكو باشترین تەماح و بارمتەیە بۆ 
سیاسەت و ئابووری و بەرژەوەندییە هەلپەرست و هەژمونخوازەكان. 
لە هەلومەرجی پۆپۆلیستیدا، جەماوەری بێ پرەنسیپ و بێ ئامانج یان 
دیاردە و ڕەفتاری ڕق و تۆڵەكردنەوە ئەوەیان مەبەست نییە كە ئاكام 
بە كوێ دەگات و سبەینێ چ شتێك دەچێتە جێگای دەسەاڵت و ڕژێمی 
كۆن، گرنگ ئەوەیە دەسەاڵت و ڕژێمی كۆن بڕوخێت و خەڵك پەالمار 
بكەن،  دەسەاڵتدار  خۆیان  كۆمەاڵیەتی  و  دەروونی  ڕەوشی  و  بدات 
ئەگەر ئەو دەسەاڵتداربوونە ماوەیەكی كەم یان ڕووبەرێكی بچووكیش 

بگرێتەوە.
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ئاڕاستەكراو  پۆپۆلیستی  پەالماری  و  ڕاپەڕین  یان  خۆپیشاندان 
ئەوەتا  یان  هەژمونخوازەوە،  بەرژەوەندی  و  سیاسەت  لەالیەن 
سەردەكەوێت و ڕژێمی كۆن دەڕووخێنێت یان لە سەردەمێكی كورتا 
تووشی  هەندێك  یان  وەحشەت،  و  ترس  و  توندڕەوی  هۆی  دەبێتە 
مەستی و جەزبەو حاڵ لێهاتن دەكات، ئەمانە دەبنە ئەو دەروێشانەی 
كە مەبەستیان لەوە نییە لەدوای حاڵ و جەزبەكەیان چی دەگوزەرێت، 
گرنگ ئەوەیە جۆرێك چاالكی بێ ئاكام یان شێوەیەك لەخۆ بەتاڵكردنەوە 
)تەنفیس( بنوێن و سەردارەكەیان یان شێخ و ڕابەرەكانیان ڕازی بكەن. 
لە لێكدانەوەی دەروونیدا ئەو كەسانە، كەسانی سەردەمی ئاسایی نین 
و دەبنە كەسانی دیكە و لەالیەن ئەوانی دیكەوە كۆنتڕۆڵ یان پاوان 
دەكرێن، ئەمەش ئەو دیدگا دەروونناسانەیە كە )كەسەكان دەبنە بێگانە 
لە خۆیان(، واتە هەلومەرج و بەهانە و دیدگا وندەكەن. مەرج نییە ئەو 
كەسانە كە بەریمۆت كۆنترۆڵ هەڵدەسوڕێن، تووشی مەستی و جەزبە 
بوون تەنها كەسانی سادەو پەراوێز بن، بەڵكو هەندێك كات نوخبەی 
سیاسی و ڕووناكبیرانیش دەگرێتەوە، بۆیە ڕێبین هەردیش بە دەنگی 

بڵند دەیگوت: اللە اكبر، اللە اكبر.
و  پۆپۆلیستی  لە ڕەوشی  دیاردەی جەماوەری  و  ڕەفتاری گشتی 
هەژمونخوازیدا، ڕەهەندێكی دەروونی یان ڕەوشی دەروونی نائاسایی 
ناخودئاگا(،  )یان  نەستی  ناوەڕۆكی  و  دەگیرێتەبەر  خەڵكەوە  لەالیەن 
دەبێتە ئامادەكارییەكی بەهێز بۆ بوون بە رێنما. كەس و تاكەكان تووشی 
هەلومەرجی دەروونی زۆر هەستیار دەبن، لەوانەیە تەنانەت كەسانی 
بەهێز و خاوەن كەسایەتی پایەداریش تووشی ئەم حاڵەتە ببن و وێناو 
تێگەیشتنی جارانیان بەرەو كەمترین ئاست بچێت و الیەنی دەروونی 
و هەستیارییان دەبێتە ڕێنما بۆ كار و هەڵوێست نواندن. كەسانی ناو 
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دیاردە و ئاپۆرەی پۆپۆلیستی الیەنی هەستی ئاگایان بە كەمترین ڕادە 
كاتەدا  لەم  و  دەگات  پلە  بااڵترین  بە  ناهۆشیارییان  نەستی  الیەنی  و 
هەژان و شڵەژان و پەالمارە كورتخایەنەكان دەبێتە لوتكەی ئەو كێرڤەی 
بكەن،  دەیانەوێت درووستی  هەلپەرست و هەژمونخواز  ڕابەرانی  كە 
بگەیەنە  خۆپیشاندانەكان  ناو  بەشداری  خەڵكی  زۆرینەی  ئەوەی  بۆ 

سنوورێك كە بواری گەڕانەوە یان پاشگەزبوونەوەیان بۆ نەمێنێت.
پۆپۆلیستی،  ئاپۆرەی  و  ڕەفتار  هەروەكو  پۆپۆلیستی  سیاسەتی 
بە هەمان  لە زەمینەی وتار و نووسین و هەڵوێستی سیاسیدایە،  كە 
هەناسە و بە هەمان میتۆد بیردەكاتەوە یان كەسەكان دەخاتە ناو ئەو 
بیركردنەوانە. وتاری حەماسی و تاوانباركردنی بەرامبەر و وێناكردنی 
الیەنی نەیار وەكو دڕندە و زاڵم و دووژمن دەبێتە ناوەڕۆكی نووسین و 
بیركردنەوەی نوخبەكانی سیاسی و ڕووناكبیری. ڕابەرانی پۆپۆلیستی 
و هەلپەرستانی هەژمونخواز بەردەوام لەبیری ئەوەدان كە میدیاكاران 
و نووسەران و ڕووناكبیران بخەنە ناو ئەو تەڵە و داوانەوە كە بۆیان 
چاندوون، بۆ ئەوەی بواری پاشەكشە یان پاشگەزبوونەوەیان نەمێنێت.
و  مانگرتن  هەموو  كە  بزانین  ئەوە  زۆرباش  دەبێت  بەاڵم 
خۆپیشاندان و كارێكی سیاسی، مەرج نییە بەرەو ڕەهەندی پۆپۆلیستی 
و  دیموكراسی  دنیای  لە  و  بچن  هەلپەرستی  هەژمونخوازانەی  و 
لە گرنگترین هۆكارەكانی ماف،  یان چەندێك  یەكێك  ئازادی خوازیدا 
ئازادی، عەدالەت و بەشداری لە ڕێگای مانگرتن و خۆپیشاندانی ئازاد 
جەماوەری  دیاردەی  و  گشتی  ڕەفتاری  بەدیهاتوون.  دیموكراتەوە  و 
كە سیاسەتی ڕق و  باسدەكرێت  ئەو سنوورانە  بۆ  تەنها  پۆپۆلیستی 
نییە  پەیڕەو و مەرج  ئانارشی دەكرێنە  یان هەڵوێستی تووند و  تۆڵە 
سیاسەتی  لەالیەن  خۆپیشاندانەكان  و  ئاپۆرە  و  كۆبوونەوە  هەموو 
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بكرێن!  ڕێنمایی  هەژموخوازانەوە  بیركردنەوەی  و  پۆپۆلیستی 
یەكەمی  ڕوانگەی  دیموكراتی،  سیاسەتی  و  خۆپیشاندان  و  مانگرتن 
لەوەدایە كە چەمكی بەرپرسیاری و ئەخالقی مەدەنی و دیموكراتیك 
ماف،  هێنانەدی  بۆ  خۆی  پابەندبوونی  و  بیركردنەوە  بنەمای  دەكاتە 
ئازادی، عەدالەت و بەشداری، هەروەها هەمان بنەمای بیركردنەوە و 
پابەندبوون بەكاردەهێنێت بۆ پاراستنی بەرژەوەندی گشتی و یاسایی 
و خوێندنەوەی بەرامبەرەكان، بەاڵم كار و كردەوەی پۆپۆلیستی یان 
تەنها  پۆپۆلیزم،  بیركردنەوە و هەڵوێستی هەژمونخوازانەی ڕێبەرانی 
لە هەوڵی تێكدان و ئاشووب و نەمانی سیستم و ڕژێمدان، یان تەنها 
لە هەوڵی درووستكردنی ئاپۆرە و ئاكسیۆنی سیاسی و جەماوەریدان 
بۆ درووستكردنی ڕەوشی ئانارشی، واتە ئەمان بنەما سەرەكییەكانی 
و  گشتی  بەرژەوەندی  پاراستنی  مەدەنی،  ئەخالقی  بەرپرسیاری، 
بەرامبەرەكان دەكەنە قووربانی بۆ كۆنترۆڵكردن و پاوانی مەیدانەكانی 

جەماوەر و سیاسەت.

3- كەسایەتی پۆپۆلیست و هەژموونخواز
لەم  هەژموونخوازیدا  و  پۆپۆلیزم  لەنێوان  سەرەكی  پەیوەندی 
ڕەوشی  یان  پۆپۆلیست  كەسایەتی  دەردەكەوێت،  هاوكێشەیەدا 
پۆپۆلیستی دەچێتەناو هەلومەرجی سەرسپاردن و گوێڕاڵی و مێگەلی، 
بەاڵم سیاسەت و كەسایەتی هەژموونخوازی دەبێتە فەرماندە و ڕەهبەر 
لە  مێگەلی  الیەنی سەرسپاردەو  هەمیشە  پۆپۆلیزمدا  لە  پاوانخواز.  و 

خزمەت و فەرمانی الیەنی هەژمونخواز و هەلپەرست و پاوانكاردایە.
پرسی كەسایەتی پۆپۆلیست و هەژمونخواز، بێگومان لەم پەیوەندییە 
فراوانترە و دەبێت لێكۆڵینەوەی میتۆدی و فیكری بۆ بكرێت. بیرمەندانی 
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قوتابخانەی فرانكفۆرت و بەتایبەتی )هۆركهایمەر و ماركیوزە و ئەریك 
فرۆم(، گرنگی زۆریان بەمجۆرە كەسایەتییە داوە و لە كتێبی )كەسایەتی 
هەژموون خواز( و )مرۆڤی تاك ڕەهەند( و )دەرباز بوون لە ئازادی(، 
دەمارگیری  پرسەكانی  )لەم كەسایەتیانەدا  كۆڵێوەتەوە.  پرسەیان  لەم 
بیركردنەوەی توندڕەو و دژایەتی ئەوانی دیكە هەروەها شیكردنەوەی 
ئەو  بەرەو  كۆمەاڵیەتی  پێكهاتەی  و  كەسایەتی  نێوان  پەیوەندییەكانی 
ئامانجە گەیشتن: زۆرینەی كەسانی دەمارگیر و دژی دیموكراتی خاوەنی 
كەسایەتی هەژموونخواز و پاوانكارن و لەو خێزانانەشەوە پەیدابوون 
كە دەسەاڵت و تەسلیم بوون تایبەتمەندی دیاری نێوان باوكان، دایكان، 
لێكچوون،  جیاوازی،  لەبەرامبەر  خێزانانە  ئەو  ئەندامانی  و  مناڵەكانە 
خوێندنەوەی  و  بەرگەگرتن  گیانی  نالێبوردەن.  و  بیرتەسك  فرەییدا 
لەالیەن كەسانی هەژموونخواز و  نەیاران،  تایبەتی  بە  دیكە،  كەسانی 
كەسایەتیانە  ئەو  هەمیشە  و  نابینرێت  هیچ شێوەیەك  بە  پاوانكارەوە 
كەسانی  پەسەندنەكردنی  و  تووڕەبوون  و  دەمارگیری  حاڵەتی  لە 
دیكەدان و یان لە هەلومەرجی دەروونی نائاسایی و نادیموكراتیدان. 
كەسانی دەمارگیر و ناسازگار و سەرسەخت بەرهەمی شارستانی و 
سازوكاری ناوخۆیانن و خۆیان بە بەشێك لە كۆمەڵگە ئەژمار ناكەن 
و بەردەوام لە هەوڵی ئەوەدان لە سەرووی كۆمەڵەوە، كۆمەڵگە پاوان 

و بە ئەسیر بكەن)6(
ئەریك فرۆم لە كتێبی )هەڵهاتن لە ئازادی(، فاشیزم كە دەسەاڵتی 
فشارە  )لە  كە  دەناسێنێت  بەوە  پۆپۆلیزمدا  بەسەر  هەژمونخوازانەیە 
ئەو  بڕوای  بە  پەیدابووە،  و سەرمایەداری  مۆدێرنیزم  دەروونیەكانی 
پێكهاتەی دەروونی و كەسایەتی چینی ناوەڕاستی كۆن دەبێتە كەسایەتی 
هەژمونخواز كە خاوەنی )مەیلەكانی سادیستی و مازوخیستییە(، وایان 
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لێدەكات فاشیزم یان دەسەاڵتی هەژمونخوازی پەسەند بكەن. كەسایەتی 
سادیست دەیەوێت دەسەاڵتی خۆی و هەژموونی خۆی بەسەر ئەوانی 
دیكەدا بسەپێنێت و كەسایەتی مازوخیستیش زوو تەسلیمی دەسەاڵت 
و  ژینگە  ئەو  تەواوی  بە  پۆپۆلیزم  دەبێت.  دیكە  هەژموونەكانی  یان 
سیاسەت و جەماوەرەیە كە لەالیەكی دەسەاڵت و هەژموونی سادیزمە 

و لەوالكەی دیكەیەوە تەسلیم و سەرسپاردنی مازووخیەكانە.
و  پۆپۆلیست  كەسایەتی  تایبەتمەندییەكانی  لە  دیكە  یەكێكی 
هەژمونخواز، پرس یان كێشەی ناعەقڵی یان دژایەتی عەقڵە. ئەم پرسە 
لەالیەن هەندێك بیرمەندی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و دەروونی باسكراوە 
و ئەوان دەڵێن هەست و ئارەزووەكان زیاتر لە عەقڵ و لۆجیك بەسەركار 
و رەفتاری خەڵكدا زاڵدەبێت. زیگموند فرۆید بوونیادنەری شیكردنەوەی 
دەروونی ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە الوازەكان، نەخۆشەكان و تەنانەت 
خۆیشی زیاتر تەسلیمی هێزی غەریزە و ویژدانی ناهۆشیار دەبن و لە 
كاروكردەوەكانیاندا زاڵدەبن. لە هەمان پرسدا ولیام جیمز، فەیلەسوف و 
دەروونشیكاری ئەمریكایی دەڵێت: )زۆربەی خەڵك ئیرادە و ئامادەییان 
هەیە بۆ باوەڕكردن، ئەوەی كە باوەڕی پێدەكەن گرنگ نییە چی بێت، 
بەڵكو گرنگ لەوەدایە كە باوەڕ بكەن. بە زمانی دەروونناسی مرۆڤ 
پێویستی بە شتێك هەیە كە بڕاوی پێبكات(8. )تیۆرمەندێكی كۆمەاڵیەتی 
دیكە، ئەو كەسەی كە واپێدەچێت كاریگەری زۆری لەسەر مۆسۆلینی 
گۆستاف  فەرەنسی  كۆمەاڵیەتی  زانای  و  دەروونشیكار   – دانابێت 
لۆبۆن كە دەنووسێت: ڕەفتاری مرۆڤ لەناو كۆمەڵ و ئاپۆرەكاندا زۆر 
جیاوازە لە ڕەفتاری خۆیان بە شێوەی تەنها، ئەگەر خەڵك بە شێوەی 
وەحشیانە  ڕەفتارەكانیان  بنوێنن،  هەڵوێست  و  بكەن  ڕەفتار  كۆمەڵ 
داوەرییەكانی  بەسەر  ئاپۆرە  و  كۆمەڵ  دەروونناسی  دەبێت. ڕەوشی 
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ڕەوشی  و  دادەنێت  گەورە  كاریگەری  هەڵە،  یان  درووست  تاكدا، 
تاكانەی بێدەنگ دەكات( 9.

)بەاڵم جۆرج سۆرێل، ئەندازیاری فەرەنسی و تیۆرمەندی كۆمەاڵیەتی 
لەوە  دڵنیایی  سۆریل  هەیە.  دیكەی  دیدگایەكی  سیاسی  چاالكوانی  و 
سیاسییەكاندا،  ئەفسانە  كاریگەری  لەژێر  خەڵك  زۆرینەی  كە  دەكات 
بە هۆكاری عەقڵ و لۆجیك دەستبەكاردەكەن بۆ دروستكردنی  نەك 
گۆڕانكاری كۆمەاڵیەتی و هێنانەدی هەلومەرجی جەماوەری و سیاسی 
خەڵك  هانی  كە  بكرێت  پەیدا  بەهێز  ئەفسانەیەكی  دەبێت  پێویست  و 
بدات بۆ كار و هەنگاوی ئایندە. بە بڕوای سۆریل دەتوانرێت مانگرتنی 
گشتی لە ئاستی نیشتمانیدا زۆر كاریگەر بێت، لەوانەیە و مەرج نییە 
ئەو مانگرتنە گشتییە بەرەو ڕاپەڕین و شۆڕش بچێت و سیستمی كۆن 
بڕۆخێنێت، بەاڵم ئەگەر بتوانێت ئەو باوەڕە ئەفسانەییەی لەناو خەڵكدا 
درووست بكات كە مانگرتنی گشتی دەتوانێت ببێتە هۆی سەرنگومی 
سیستمی سەرمایەداری، دەتوانێت ببێتە هۆی لە دایكبوونی شۆڕش. بە 
بڕاوی سۆریل عەقڵی و مەنتقی بوونی ئەفسانە هیچ گرنگییەكی نییە، 
كارو  بەرەو  خەڵك  دەتوانێت  سۆزدارییەكەی  و  هەستی  توانا  بەاڵم 
هەڵوێستی مەبەست ببات. كاتێك خەڵك بەشێوەی ئاپۆرە و جەماوەری 

كاردەكەن، دەتوانن هەر ڕێگرێك لە پێشیان بێت ڕابماڵن10.
لە  بەشێكن  سۆزدارییانە  و  ناعەقڵی  و  ئەفسانەیی  دیدگا  ئەم 
تایبەتمەندی كەسایەتی پۆپۆلیست كە لەالیەن ڕابەرانی هەژمونخواز 
و فاشیستەوە بەردەوام هاندەدرێن و لە درووشم و خۆپیشاندان و 
دەردەكەوێت  لێرەوە  دەكرێنەوە.  چەندبارە  و  دووبارە  ئاپۆرەكاندا 
هەردوو سەری  لە  هەژمونخواز  كەسایەتی  و  پۆپۆلیست  كەسایەتی 
پۆپۆلیستەكان  وەستاون،  ناسازگارەدا  دەروونییە  ڕەوشە  ئەم 
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و  ببن  ئەفسانەیی  هەلومەرجی  و  عەقڵی  بێ  تەسلیمی  دەیانەوێت 
جەماوەرە  ئەو  پاوانی  و  كۆنترۆڵ  دەیانەوەێت  هەژمونخوازەكانیش 
مێگەلە بكەن كە لە سەردەمی ئەفسانە و ناڕۆشنیدا ئامادەن تەسلیمی 

هێزەكانی ئەوان بن.

4-  زەمینەی سیاسی سەرهەڵدانی پۆپۆلیزم و هەژمونخوازی
هەژموونخوازی  و  پۆپۆلیزم  سەرهەڵدانی  سیاسییەكانی  زەمینە 
دەبنە سەرچاوە یان هۆكارەكانی سەرهەڵدانی سیاسەتی پۆپۆلیستی 
و هەژمونخوازی بۆ وەاڵمدانەوە بە سەردەم یان هەلومەرجی نالەبار 
یان نەخوازراوی واڵت و دەسەاڵت. بێگومان ئەمەش بەو مانایە نییە كە 
ئەم سەرهەڵدانە بەرئەنجامی سروشتییە بۆ ئەو هەلومەرجە الوازەی 
كەدیموكراسی سەرەتایی یان دیموكراسی النیكەم پێیدا تێپەڕدەبێت، 
بەڵكو بەو مانایە دێت كە هەندێك هێزی كۆمەاڵیەتی و سیاسی پێش 
دیموكراسی بڕوایان وادەبێت كە بە سیاسەتی هەژموون خوازییان 
درووست  وەها  جەماوەری  و  پۆپۆلیستی  هەلومەرجێكی  دەتوانن 
بكەن كە لەالیەك خۆیان دەسەاڵت بگرنەدەست و لەالیەكی دیكەیەوە 
ئاستەنگانەی  لەو  دەبێت  دەسەاڵت  و  واڵت  ڕزگاركردنی  بەناوی 
مادام،  تێیكەوتووە.  یان  درووستیكردوون  الواز  دیموكراسی  كە 
دەبێت  بۆیە  النیكەمە،  و  الواز  دیموكراسی  دەربارەی  باسەكەمان 
ئاماژە بكەین بە ڕەهەندەكانی دیموكراسی دڵخواز، یان دیموكراسی 
لەو  دەبێت  سەرەتا  دیفاكتۆكان.  بەمانا  نەك  مۆدێرنەكەی  بەمانا 
وتەیەی بیرمەند و كۆمەڵناسی ناوداری ئەڵمانی )ماكس ڤێبەر( دەست 
هێنانەدی  دەسەاڵت  مۆدێرنی  ڕەهەندی  لە  )مەبەست  كە  پێبكەین 
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پرسی دەوڵەتی نەتەوە یان نیشتمانەو دەبێتە )شێوازی ئامانجدار( بۆ 
دەوڵەتی مۆدێرن. ئەدەبیاتی سیاسی و كۆمەڵناسی بۆ ئەم مەبەستە 
نیشتمان  و  دەوڵەت  پێكەوەسازی  واڵتێكدا  دەروونی  لە  دەیانەوێت 
هۆكارەكانی  ئامانج(.11  بكەنە  دەسەاڵتی  و  خەڵك  هاوئاهەنگی  یان 
دیموكراسی  كە  ڕەهەندانەن  ئەو  ئامانجدار  دیموكراسی  هێنانەدی 
الواز لە ڕەوشی النیكەم و دیفاكتۆ ڕزگار دەكەن و دەتوانن ئامانجی 
درووستكردنی  ئەویش  كە  بكەن،  فەراهەم  دیموكراسی  یەكەمی 
هێزن  هۆكارو  باشترین  ئەمەش  و  مۆدێرنە  نیشتمانی  و  دەوڵەت 
دەبنە  نەبوونیشیان  پۆپۆلیزم و هەژموونخوازی و  لە  ڕێگاگرتن  بۆ 
نادیموكراسی و  گرنگترین زەمینە بۆ سەرهەڵدانی ئەو دوو دیاردە 

نامۆدێرنە:
1- دەوڵەتسازی، یان دروستكردنی دەسەاڵت و رێكخستنی بەتوانا 
بەوە  ئامانجەش  ئەم  نیشتمان.  و  واڵت  بەڕێوەبردنی  و  كۆنترۆڵ  بۆ 
سیاسی  ناوەندی  یەك  دەسەاڵتی  و  بەتوانا  دامودەزگای  كە  دێتەدی 
و دیموكراتی هاوبەش كۆنترۆڵی سنوورەكان و توانای بەڕێوەبردنی 
ئەم هۆكارانە  یان  ئەم سیاسەتە  بكەن.  لەناوخۆی سنوورەكان  واڵت 
لەالیەن بیرمەندانەوە پێیدەڵێن: )سێ گۆشەی هاوئاهەنگی( بۆ دەسەاڵت 
و نیشتمانی مۆدێرن كە لەم دەسەاڵتانە پێكدێن، رێكەوتن و سازگاریی 
لەنێوان دانەران و بەڕێوەبەرانی سیاسی و حكومەتی، بوونی دەسەاڵت 
و بەڕێوەبەڕایەتی بیرۆكراتی و رەسمی و پسپۆڕی بۆ كاروبارەكانی 
خەڵك، دەسەاڵتداران یان ئەنجومەنە هەڵبژێراوەكانی ناوچە و شار و 

دێهاتەكان.
و  نیشتمان  ئەگەرچی  نەتەوە:  و  نیشتمان  درووستكردنی   -2
نەتەوە دەتوانن دەوڵەت یان دەسەاڵتی مۆدێرن درووست بكەن، بەاڵم 
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و  نیشتمان  سەرلەنوێ  و  دیسان  دەتوانێت  دەوڵەتیش  و  دەسەاڵت 
نەتەوە درووست بكاتەوە، هێنانەدی ناسنامەی نیشتمانی و هاوواڵتی 
و  فەرهەنگی  هاوبەشەكانی  پێوەرە  و  هێز  خاوەن  كە  هاوبەش  و 
هاوئاهەنگی نێوان دانیشتوان بێت. لەم قۆناغەدا هەلومەرجی نەژادی و 
میللەتی بەرەو سیاسەت یان پەیڕەوی )ناسیۆنالیستی( دەچێت، بەمانا 
نەژادی و  بەمانا فەرهەنگی و  تەنها  مەدەنی و دیموكراتییەكەی نەك 
مێژووییەكە. بیرمەندانی زانستی نەتەوایەتی و نیشتمانی بەم ڕەهەندە 
و  هاوژیانی  كە  دانیشتوان،  بۆ  هەمووستانێك  )درووستكردنی  دەڵێن 
هاوچارەنووسی بۆ هەمووان لەماف و ئازادی و ناسنامە و نیشتماندا 
نەتەوایەتییەكی  دەبێتە  مانایە  بەم  ناسیۆنالیزمیش  و  بكات  درووست 

مۆدێرن و سیاسی و دیموكراتی12.
باوەڕە  و  بنەما  گەشەپێدانی  دیموكراسی:  پایەداركردنی   -3
هاوبەشەكان دەربارەی زەمینەكانی دەسەاڵتی خەڵك لە ڕێگای خەڵك 
)خەڵكساالری(.  دەبێتە  دیموكراسی  مەش  بە  و  خەڵك  لەپێناوی  و 
هێنانەدی یەكسانی سیاسی، دیموكراسی نوێنەرایەتی و وەاڵمدانەوەی 
لە  لەگەڵ بەشداری هەموو گرووپە كۆمەاڵیەتییەكان  سیاسی هاوڕێ 
سیاسەت و بڕیاردانی گشتی یان چارەنووسی و سەرئەنجام هێنانەدی 
سیستمێكی حوكمڕانی و هاوواڵتی گشتی و لە بەرژەوەندی گشتی. بە 
مۆدێرن  ڕەهەندی  دەتوانێت  زاراوانە  و  چەمك  ئەم  دامەزراوەكردنی 

سازی یان بیروكراتیكی دەوڵەتی دیموكراسی فەراهەم بكات.
4- بەرقەراركردنی حكومەتی یاساو مافەكان: هێنانەدی دەسەاڵتی 
ڕاگەیاندن  و  كۆمەاڵیەتی(  )پەیمانی  بەرجەستەكردنی  بۆ  دەستووری 
و پابەندبوون بە یاساو ڕێسا بۆ ماف، ئازادی، بەشداری، عەدالەت و 

خۆشبەختی.
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دامودەزگاكردنی  بە  ئابووری:  كۆمەاڵیەتی-  بوونی  هاوواڵتی   -5
پرانسیپەكانی مافی كۆمەاڵیەتی و ئابووری بۆ هاوواڵتیان و هێنانەدی 
ئاسایشی  و  دادپەروەری  پاڕێزەری  وەكو  خۆشگوزەران  دەوڵەتی 
كۆمەاڵیەتی و گشتی. ڕاگرتنی هاوسەنگی دادپەروەر و یاسایی لەنێوان 
سەرمایەداران، بازاڕ، خەڵك و هێنانەدی پاراستنی یاسایی بۆ ماف و 

ئازادی و خۆشبەختیەكانی خەڵك.
ئایینی،  گروپەكانی  هەموو  یارمەتی  و  مودارات  خوێندنەوەو   -6
ئازادی،  ماف،  لە  یاسایی  داكۆكیكردنی  و  كۆمەاڵیەتی  نەژادی، 
بەرژەوەندی و بەشدارییەكانیان. واتە گرتنەبەری سیاسەتی هاوواڵتی 

بۆ هەمووان لە هەموو ئایین و نەژادو تایەفەكان.
یان  مۆدێرن  دەڵێت  خۆی  بە  كە  دەسەاڵتێك  هەر  بێگومان 
نیشتمان  و  دەوڵەت  بۆ  سەرەوە  بنەمایانەی  ئەم  دەبێت  دیموكراتی 
بەڕێوەببات،  كاروبارەكان  هەموو  ڕێگایەوە  لەو  و  درووستبكات 
یان  و  نایەوێت  یان  ناتوانێت  كە  دەوڵەتەی  و  دەسەاڵت  ئەو  )بەاڵم 
هێشتا نەیتوانیوە )وەكو حكومەتی هەرێمی كوردستان(، پێی دەوترێت 
)دەوڵەتی شكستخواردو كە دەسەاڵت و نیشتمانەكەی گەڕاوەتەوە بۆ 
لەم  دەسەاڵت.  بوونی  پێش  سەرەتایی(  یان  )هەلومەرجی سروشتی 
هەلومەرجەدا ڕەوایی دەسەاڵت بە تایبەتی لە ڕوانگەی دیموكراسیدا 
لەو  فریو  و  تووندوتیژی  یان  زۆر  بەكارهێنانی  و  دەستدەچێت  لە 
تاڕادەیەكی  پایەدار دەبێت، ئاسایش و دادپەروەریی یاسایی  واڵتەدا 
لەكار  بڕیاردان  ناوەندی  وەكو  دەوڵەت  و  خوارەوە  دێتە  نزم  زۆر 
و  نابێت  پایەدار  سیستم  ناكرێن،  جێبەجێ  یاساكان  دەكەوێت، 
لەناو  بێگومان  كاتانەدا  لەم  دەچێت(13.  لەناو  كۆمەاڵیەتی  هاوپشتی 
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دەسەاڵت و لەناو كۆمەڵگە و لەناو هێزە سیاسییەكانیشدا ئەوەی كە 
بااڵدەست و كاربەدەست و بڕیاردەر دەبێت، تەنها هێزە دیفاكتۆكانە 
نەیتوانیوە  یان  نەوێراوە  پێیان  دیموكراسی  كە  هێزانەیە  ئەو  یان 
ئەو  یاساوە.  چاودێری  دەسەاڵتی  یاساو  چوارچێوەی  ناو  بیانخاتە 
هێزانەش بریتین: لە هێزە كۆنەكانی سیاسی، میلیتاریستی، ئابووری 
و كۆمەاڵیەتی، یان بەرژەوەندی ئەو هێزانە دەكرێنە پێوەر لە جیاتی 
بەرژەوەندی گشتی و لەم كاتانەشدا بیروباوەڕی فریودان و ناشەفاف 
و ناڕاستەقینە وەكو جاران درێژە بە نەریتە خراپ و دژە دیموكراسی 
و مرۆڤانەكان دەدەن. ئەم زەمینە و مێژووە دەبێتە باشترین ژینگەی 
سەرهەڵدانی پۆپۆلیزم و باشترین كاتەكان بۆ دەسەاڵت و هەژموونی 

هێزە هەژموونخواز و پاوان چییەكان.
دوڵەت و دەسەاڵتی شكستخواردوو، یان الواز ئەوانە نین كە هێز و 
تووندوتیژی بەكارناهێنن، بەڵكو ئەو دەسەاڵتانەن وێڕای بەكارهێنانی 
كە  شكستخواردوون  و  الواز  لەوەدا  بەاڵم  تووندوتیژی،  و  هێز 
دیموكراسی  تواناكانی  و  ڕەهەند  نەیانویستووە  یان  نەیانتوانیوە 
كە  دەوڵەتانەی  لەو  زۆرێك  بكەن.  پەیدا  خۆیاندا  لە  مۆدێرینزم  و 
نەیانویستووە مۆدێرن و دیموكراتی بن، بەاڵم زۆر بەهێز و تواناوە 
نموونەیان  ئاشكراترین  كە  بەكارهێناوە  زۆریان  و  تووندوتیژی 
یان  الواز  دەوڵەتی  هەروەها   .1991 ساڵی  پێش  سۆڤێتی  دەوڵەتی 
لەسەرچاوە  نییە  بێبەش  و  بەهرە  بێ  دەوڵەتێكی  شكستخواردوو، 
لەوەدا  بەڵكو  كۆمەاڵیەتی،  و  ئابووری  و  سیاسی  پێویستییەكانی 
و  ئاشتی  بەرەو  كۆمەڵگە  نەیانتوانیوە  كە  بەهرەن  بێ  و  بێبەش 
پەیمانی كۆمەاڵیەتی و ڕێكکەوتنی سیاسی بەرن هەم لەگەڵ خۆیداو 
و  كێشە  گڕفتاری  بە سەختی  دەسەاڵتە  ئەم  دەسەاڵتدا.  لەگەڵ  هەم 
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و  سیاسی  دەسەاڵتی  كە  بووە  سیاسییەكان  و  كۆمەاڵیەتی  دابڕانە 
و  كێشە  ئەم  بۆ  و سەرچاوەی سەرەكییە  هۆكار  ناوەند  زۆرداریی 
جیهانی  ئەوانەی  تایبەتی  بە  دەوڵەتانە،  ئەم  ئەگەرچی  ناخۆشیانە. 
سێیەم زۆرێك لە هۆكارەكانی دواكەوتوویی ئابووری و كۆمەاڵیەتی 
یان بوونی كەلێن و دابەشبوونە فەرهەنگی و ئاینییەكان یان ناكۆكی 
درووست  بۆ  كێشەیان  پەیدابوو،  نوێ   مۆدێرنیزمی  و  نەریت  نێوان 
دەسەاڵتی  خودی  كە  لەوەدایە  حەقیقەت  و  ڕاستی  بەاڵم  دەكات، 
و  لەالوازی  دەوڵەت  نەیانویستووە  واڵت  بەڕێوەبەرانی  و  سیاسی 
شكستە بۆماوەیییەكان یان لە سەرەڕۆیی و هەژموونخوازی پیاوانی 

دەسەاڵتدار و هەژموونی پەرست ڕزگار بكەن.
دەوڵەتانی ئەوروپای ڕۆژئاواو ئەمریكای باكوور لە دوو زەمینەی 
گرنگدا توانیویانە بەو ئامانجە مۆدێرنە بگەن و چەمك و زەمینەكانی 
شارستانیەكەی  و  یاسایی  بەمانا  بێگومان  كۆمەاڵیەتی(  )كۆنترۆڵی 
هۆی  بە  و  هێناوەتەدی  یان  كۆمەاڵیەتی(  ڕێكکەوتنی  و  )ئاشتی  و 
بێگومان  و  توانیویانە  خۆشگوزەرانیەوە  و  مافەكان  یاساو  دەوڵەتی 
دەسەاڵت  ئەم  بەهێز.  دەوڵەتی  و  بەدەسەاڵت  ببن  كە  ویستویانە 
خەڵك  لە  هەندێك  پۆپۆلیزمی  نە  بێگومان  بەهێزانەش  دەوڵەتە  و 
)خۆپیشاندانەكانی هاوینی 2011 لە بەریتانیا( و نە هەژموونخوازی 
ئەم  دەروەستی  تاچەر(،  و  ڕێگان  )سیاسەتی  نوێكانیش  لیبرالیزمە 
دابەشبوونەكانی  و  كەلێن  هەموو  دەوڵەتانەدا  لەم  نایەن.  دەوڵەتانە 
نێوان ئایین و زانست، نێوان نەژادو نەتەوە و ئاینیەكان، نێوان دەسەاڵت 
و خەڵكیان بە یاساو پەیڕەوی هاوواڵتی بوون چارەسەر كردووە یان 
توانیویانە كۆنتڕۆڵ و ڕێكکەوتنی كۆمەاڵیەتی پایەداربكەن. فراوانترین 
كەلێنی واڵتانی ڕۆژئاوا، كێشەی نێوان كڵێسا و دەوڵەت بوو كە بە 
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هەوراز و نشێوی زۆری مێژوودا دەهات و دەچوو، سەرئەنجام بە 
ئەم  چارەسەركرا.  و سیاسی سیكۆالر  دەوڵەت  دەسەاڵتی  و  قازانج 
دەوڵەت و كۆمەڵگەیانە لە ڕێگا و بنەماكانی جیایی دین لە سیاسەت، 
جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكانی یاسادانان و جێبەجێكردن و دادوەری، 
دەسەاڵتی دەستووری و یاسایی بۆ ماف و ئازادییەكان و سەرئەنجام 
توانیان  بەهێزەوە  و  ڕیشەدار  مەدەنی  كۆمەڵی  هێنانەدی  هۆی  بە 
لەواڵتانی  بەاڵم  جێگر،  و  بەهێز  كۆمەڵگەی  و  دەوڵەت  پایەی  بگەنە 
ڕێكەوتنە  و  ئاشتی  ئەم  كە  ئاشكڕایە  و  زۆر ڕۆشن  جیهانی سێیەم 
كۆمەاڵیەتیە بەرچاو ناكەوێت و كەلێن و دژایەتیەكانی نێوان نەریت 
و مۆدێرنیزم، نێوان دین و دەوڵەت، نەیاری و ناسازیی نێوان خەڵك 
جیاوازی  و  نەیاری  كۆمەاڵیەتی،  ڕەوشی  و  نەژاد  و  ئایین  بەهۆی 
چینایەتی و لە هەمووشیان بەهێزترو ئاشكراتر، جیاوازی و نەیاریی 
نێوان دەسەاڵتداران و خەڵكە. ئەم نەیاری و جیاوازی و دژایەتیانە، 
كاریگەری و سێبەری بەسەر ژیانی سیاسی و كۆمەاڵیەتیدا كردووە. 
لەم ڕەوشانەدا )دەسەاڵت یان نفوزی( دەوڵەت بەرەو الوازیی دەچێت 
و هێز و نفوزی الیەن و كەسەكان نەك لە كۆمەڵگەدا تەراتێن دەكەن، 
ئەگەرچی  بارمتە.  كردۆتە  دەوڵەتیشیان  و  دەسەاڵت  خودی  بەڵكو 
نیشتمان  بەناوی  حكومەت  و  دەوڵەتی  داگیركاری  دەسەاڵتدارانی 
بەاڵم  دەكەن،  بانگەواز  قسەو  ئازادییەوە  و  ماف  و  دیموكراسی  و 
نیشتمانیش  و  حكومەت  و  دەوڵەت  و  دەسەاڵت  هەموو  ڕاستیدا  لە 
بەهێزەكان،  و  دەسەاڵتداران  لە  كەمدایە  ژمارەیەكی  خزمەتی  لە 
ئەمەش باشترین زەمینە و ژینگەیە بۆ هەژمونخوازی و دیكتاتۆری. 
بەرئەنجامی ئەم هێز و دەسەاڵتدارانەش دەبێتە هۆی  یان دەوڵەت و 
یان دەوڵەتێكی  بەناو مۆدێرنی الواز درووست دەكەن،  دەسەاڵتێكی 
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سەربازی  پۆلیسی،  هەژموونخوازی  و  پۆپۆلیست  دیكتاتۆر،  بەهێز، 
كوردستان  هەرێمی  بۆ  پڕاوپڕە  یەكەمیان  نموونەی  درووستدەكەن. 
بینی،  سەدامدا  و  بەعس  دەسەاڵتی  لە  دووەمیشمان  نموونەی  و 
نەك  دەمێننەوە،  الوازیی  بە  هەر  دەوڵەتانە  و  دەسەاڵت  ئەم  بەاڵم 
پیادەكردنی سیاسەتی  لە  نییە و  مانایەی كە هێزی سەركوتیان  بەو 
توندتیژدا ناتوانن، بەڵكو بەو مانایەی كە ناتوانن ئاشتی و ڕێكکەوتنی 
كە  ئەوەیە  زەمینەدا  لەم  نموونەش  باشترین  بەدیبهێنن.  كۆمەاڵیەتی 
نێوان  رێكەوتنی  و  ئاشتی  نەیانتوانیوە  عێراق  حكومەتەكانی  هەموو 
كورد و سوننە و شیعە دروست بكەن. لەم كاتەدا هەم كۆمەڵگەو هەم 
حكومەت هەمیشە هەل و ئەگەری ئەوەیان هەیە بكەونە بەرهێرشی 
گروپە كۆمەاڵیەتییە نەیارو دژەكان و بەردەوام كۆنترۆڵی كۆمەاڵیەتی 
دەوڵەت لەالواز بووندایە و هەمیشە لە هەوڵی ئەوەدایە كە سیاسەتی 
یان  كۆمەاڵیەتی  كۆنترۆڵی  كاربێنێت .  بە  چەوسانەوە  و  سەركوت 
سەركوت  و  زۆر  سیاسەتی  مانای  بە  بێگومان  گشتی،  ئاسایشی 
دامەزراوەكردنی  یاسایی كردن و  لە هێنانەدی  بەڵكو مەبەست  نییە، 
ڕەفتارە كۆمەاڵیەتییەكان یان پەیوەندی نێوان الیەن و هێز و گروپە 
و  جیاوازییانە  و  نەیاری  ئەو  چارەسەرنەكردنی  كۆمەاڵیەتییەكانە. 
دەست نەبردن بۆ زەمینە و سەرچاوە یاسایی و مافدانییەكان، دەبنە 
بەشەكانی  نێوان  دژایەتی  و  دووركەوتنەوە  و  نەیاری  زیاتر  هۆی 
سیاسیی  هۆكاری  باشترین  دەبنە  زەمینانەش  ئەم  و  كۆمەڵگە 
گەڕانەوەیە  كە  پۆپۆلیستی  بزافی  سەرهەڵدانی  بۆ  چارەسەرنەكراو 
بۆ سیاسەت و دیاردە و ڕەفتاری جەماوەریی هەژموونخوازانە. واتە 
دیاردەكانی  و  ڕفتار  و  هێز  دیكە  الیەنەكانی  لەدژی  الیەنێك  هەر 
خۆی دەنوێنێ ، یان گەڕانەوەیە بۆ ئەو ڕەوشەی كە )تۆماس هۆبز( 
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پێیدەڵێت: ڕەوشی سروشتی یان سەرەتای پێش ڕێكەوتن و پەیمانی 
ئازادی، هاوواڵتی  یاسا و سیاسەتی ماف،  بە  تەنها  كۆمەاڵیەتی، كە 

بوون چارەسەر دەكرێت.
هەلومەرجی  باسی  ڕۆشنی  بە  زۆر  كە  بیرمەندانەی  لەو  یەكێك 
نەبوونی یاسا و سیستمی گشتی دەكات، كە دەبێتە ژینگەی سەرهەڵدانی 
))ئەنتۆنیۆگرامشی(( فاشیستەكان،  سەركردایەتی  بە  پۆپۆلیزم 
و  مۆسۆلینی  ئەوەی  پێش  ساڵێك  واتە   1921 مەی  مانگی  لە  یە 
دەڵێت:  گرامشی  ئیتاڵیا،  لە  دەسەاڵت  سەر  بچنە  فاشیستەكان 
و  دەوڵەت  شكستی  نیشانەی  كە  یاسا  و  سیستم  ))هەڵوەشانەوەی 
هێزی،  بێ   حكومەت،  و  دەوڵەت  نابودی  و  داڕمان  بۆ  سەرەتایەكە 
كە  دیاردانەن  ئەو  و  كۆمەڵگە  پاشەكشەی  قانون،  سیستم،  الوازیی 
هەلومەرجی سیاسیی ئەمڕۆ بەیان دەكەن... لەم هەلومەرجەدا هەر 
بەشێك لە كۆمەڵگە پابەند دەبێت بە شێوازە تایبەتییەكانی خۆی و بۆ 
پاراستنی خۆیان تێدەكۆشن. ئەو خەڵكانەی كە لە دەزگا و سازمانە 
نییە  سوودێكیان  و  بەش  هیچ  حزبەكاندا  لەناو  یان  حكومەتیەكاندا 
لە  داكۆكی  ناچاردەبن  هێرشەكان،  لەبەرامبەر  نین  پاڕێزراو  یان 
مافی بنەڕەتی ژیان، ئازادی، كەرامەتی خۆیان و بژێوییان بكەن، یان 
ناچاردەبن لە ڕێگەی خۆیان و هاوكارەكانیانەوە بەرگری بۆ خۆیان 

پەیدا بكەن((.)14(

5-  سیاسەت و ئامانجی پۆپۆلیزم و هەژموونخوازی
كۆمەاڵیەتیدا  زانستی  لە  هەژموونخوازی  و  پۆپۆلیزم  پێناسەی 
بە  و  كاتەكان  بەاڵم زۆربەی  نییە،  دیاریكراوی  یان  چەمكێكی گشتی 
پەرەسێنەكاندا،  نوێ   ناوچە  لە  یان  دواكەوتوو  واڵتانی  لە  تایبەتیش 
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پۆپۆلیزم بریتییە: لەو سیاسەتە هەژمونخواز و سەركوتكەرانەیەی كە ئەو 
ڕابەرانەی خۆیان بە پۆپۆلیست یان )خەڵكی( دەناسێنن، دەیانگرنەبەر. 
پۆپۆلیزم لە ڕوانگەی جەماوەری تووڕە یان تۆڵەئەستێنن ئەو سەنگەرەیە 
دەسەاڵتداران  لەدژی  خۆیان  ڕقی  و  داخ  دەتوانن  خەڵكانە  ئەو  كە 
هەژمونخوازەوە  ڕابەرانی  لەڕوانگەی  بەاڵم  پیادەبكەن،  زاڵمان  یان 
بۆ  كۆدەكەنەوە  تێدا  خۆیانی  هەژموونی  و  هێز  كە  ژینگەیەیە  ئەو 
نەیاری و دژایەتی دووژمنەكانیان. لە كاتێكدا ڕابەرانی هەژموونخواز 
ئامادە  و  پۆپۆلیست  پشتیوانی جەماوەری  بە  و  دەگەن  دەسەاڵت  بە 
و  بە سەركوت  یەكسەر دەستدەكەن  تۆڵەكردنەوە  بۆ  یان  بۆ هێرش 
تووندوتیژی لەدژی نەیارانیان. مۆدێلی دەوڵەتی پۆپۆلیستی، دەوڵەتی 
لە  یان  ڕووكەش،  و  نمایشی  هەڵبژاردنی  بەڕێگای  چ  هەژموونخوازە 
لە  یەكێك  دەسەاڵتە  و  دەوڵەت  ئەم  و  دەسەاڵت  داگیركردنی  ڕێگای 
پۆلیسی.  و  میلیتاریستی  دەسەاڵتی  دەبێتە  ڕێگاكانیشی  و  سیاسەت 
لەبەرئەوەش كە پشتیوانی و هێزی جەماوەرییان لە پشتە بۆیە زۆربەی 
كاتەكان سیاسەت و ئامانجەكانیان دێتە دی و بەناوی داخوازی و مافی 

خەڵكەوە مەرامەكانیان جێبەجێ  دەكەن.
كراو  ڕابەڕایەتی  پۆپۆلیستی  سیاسەتی  ئابووریشدا  مەیدانی  لە 
بەناو  ئابووری  گەشەی  دەیانەوێت  هەژموونخوازانەوە  لەالیەن 
سۆسیالیستی و دابەشكردنی سامان بە سوودی چینەكانی خوارەوە 
نا  میللی  ئابووریی  بەناوی گەشەی  دەسەاڵتانە  ئەم  بكەن.  پەیڕەوی 
دەسەاڵت  بەناوی  یان  نوێ   دیموكراسی  بەناوی  یان  سەرمایەداری، 
خۆیان  مەرامەكانی  و  سیاسەت  جەماوەری  و  میللی  ئابووریی  و 
یان  باش  ژیانی  لە  شێوەیەك  توانیویانە  زۆرجاریش  دەهێننەدی. 
لە  بەعس  دەسەاڵتی  نموونەی  بهێننەدی.  خەڵك  بۆ  خۆشگوزەرانی 
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دەوڵەتی  لە  بوو  بەرچاو  نموونەیەكی  كە  بوو  شێوەیە  بەو  عێراق 
ئاشكڕای  دەوڵەتێكی  بووە  سەرئەنجام  كە  پۆپۆلیستی  رەفاهی 

دیكتاتۆری و پۆلیسی.
و  ئەفریقا  و  ئاسیا  دواكەوتووی  واڵتانی  پۆپۆلیزمی  شێوازەكانی 
ئەمەریكای التین ))پۆپۆلیزمەكەیان بە شێوەی نەریتی وەكو دیاردەیەكی 
چەند ڕەهەندی دەركەوتن كە چەند تایبەتمەندیان هەبوو: رابەڕایەتی 
نەریتی  كۆمەاڵیەتی  ژینگەی  شۆڕشگێڕ(،  یان  )كارێزماتیك  سیاسیی 
ژینگەی  ڕابردوو،  مێژووی  فەرهەنگ  لە  جێماو  بە  دواكەوتووی  و 
تایبەتی ئەوانەی كە لە  كۆمەاڵیەتی هێزە چینایەتییە هەژارەكان و بە 
وردە  جووتیاران،  وەكو  جێماون  بە  سەرمایەداری  پێش  سەردەمی 
كاسبكاران، پیشەوەران، گرتنەبەری سیاسەتی ناسیۆنالیزمی ئابووری 
سۆسیالیستی،  یان  سەرمایەداری  نەك  نیشتمانی  ئابووریی  بەناوی 
دەستێوەردانی فراوانی دەوڵەت لە هەموو كار و بارەكانی كۆمەاڵیەتی، 
ئابووری و فەرهەنگی ناوخەڵك، سیاسەتی تەفرە و فریودانی كۆمەڵنی 
هەژار و زەحمەتكێش، سەرئەنجام سیاسەت و ئایدۆلۆژیای دیماگۆگی 

كە وتار و كرداریان زۆر دوورە لە یەك((.
و  كومەڵگا  ڕەوایی سیاسیی  و  ناسنامە  قەیرانی  كە  واڵتانەدا  لەو 
دەسەاڵت لە ئارادایە، یان كۆمەڵگە و دەسەاڵت نەبوونەتە نیشتمان و 
دەوڵەتی مۆدێرن و دیموكرات و یاسایی و مافدانی، بێگومان یەكێك 
لە بەدیلەكان دەبێتە پۆپۆلیزم و ڕابەرانی هەژموونخواز و دەسەاڵت 
خەڵكی(  و  میللی  )یان  تێكەاڵو  سیاسیی  مۆدێلێكی  لە  باس  پەرست 
و  نیشتیمانی  ناسنامەی  ناسیۆنالیزم  وەكو  نەدەتوانێت   كە  دەكەن 
دەتوانێت   دیموكراسیی  نەوەكو  بكات،  درووست  واڵت  بۆ  نەتەوەیی 
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دەسەاڵتی  سۆسیالیزم  نەوەكو  بهێنێتەدی،  مافەكان  و  یاسا  دەوڵەتی 
چینایەتی بەرقەراربكات. بەڵكو شێوازێك لە دەسەاڵتدارێتی باسدەكەن 
تەنانەت  ئایدۆلۆژیانە و  ئەم  لە هەموو  بێت  ناڕاستگۆ  تێكەاڵوێكی  كە 
ناتوانێت شێوەیەكیش بێت لە تۆتالیتاریزم، بەڵكو هەروەكو خۆیان دەڵێن 
ڕابەرانی  میللی و جەماوەری و خەڵكییە كە  دەسەاڵت و سیستمێكی 
هەژمونخواز بە پێی بەرژەوەندی و بیروباوەڕی خۆیان دایانتاشیوە. 
دەوڵەتخوازی و  یان گەشەی  هێزبوون  بە  ئامانجی  دا  لەم ستراتیژە 
دەسەاڵتپەرستی و هێنانەدی ڕێكخراوە جەماوەرییەكانی سەر بە حزب 
یان شاندی دەسەاڵتدار )یان ئۆپۆزسیۆن( دەبێتە مەبەستی یەكەم لە 

كاروانی پۆپۆلیزمدا.
یەكێك  هەژمونخوازدا  سەركردایەتی  لە  و  پۆپۆلیزم  زەمینەی  لە 
و  ڕابەران  لەالیەن  بە وردی  كە  مەبەستانەی  )لەو  یان  ئاكامەكان  لە 
داڕێژراوە(  بۆ  نەخشەی  هەژموونخوازەوە  و  سێكتاریست  نوخبەی 
سەرهەڵدانی ئایدۆلۆژیا فراوان و پانوبەرینە جەماوەرییەكانە و لەوەش 
گرنگتر درووستكردن یان بەردەوامكردنی هەلومەرجی كۆبوونەوە و 
ئاپۆراو نواندنی هێزی جەماوەرییە بۆ ڕەوا پیشاندانی ئەو ئایدۆلۆژیا 
كۆمەڵگەی  پەیدابوونی  ئەگەرچی  سیاسییانە.  سەركردایەتییە  و 
قۆناغێك  كۆمەڵگەدا،  لەناو  جەماوەر  مەیدانی  هاتنە  یان  جەماوەری، 
لە  و  سەرمایەداری  بەرهەمهێنانی  شێوازی  بەرەو  تێپەڕبوون  پێش 
و  ئابووری  پەیوەندی  بەسەر  زاڵەكان  نەریتییە  ناسنامە  ناوچوونی 
مافەكانی ڕەعیەت بە دەستی خانەدانە دەسەاڵتدارەكان هاتۆتەدی. لەم 
قۆناغەدا هێشتا نە پارتە بەهێزە چینایەتییەكان پەیدابوون، نە دەسەاڵتی 
سیاسیی و یاسایی بەهێز، جێگیرن، نە ناسنامە و نەریتە كۆنەكان لە 
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ناوچوون، بەاڵم شارەكان قەرەباڵغ بوون، كۆچی الدێ  بۆ شار دەستیان 
پێكردووە، هۆكارەكانی هاتوچۆ و پەیوەندی بەهێز و فراوانبوون، بەاڵم 
دایك  لە  دیموكراتەكان  و  مۆدێرن  هێزە  و  دامودەزگا  هەمانكاتدا  لە 
نەبوون یان هێزیان نییە. لەم كاتانەدا رابەڕایەتی مێژوویی و نەریتی، 
لەو  دەتوانن  توڕەكان  ڕادیكالە  یان  شۆڕشگێڕانە  كارێزماتیكی  یان 
زەمینە جەماوەرییە بێ ناسنامە و ناڕۆشن و نایاسایی و نامەنتقییەدا 
هەندێك  بكەن.  بەهێز  پۆپۆلیزم  دیاردەی  و  كۆبكەنەوە  هێزی خۆیان 
لەو هێزە پۆپۆلیستیانە بیروڕا یان ئایدیۆلۆژیایەكی تۆتالیتاریان هەیە 
سیاسی(،  ئیسالمی  یان  ماویزم،  ستالینیزم،  لینینزم،  فاشیزم،  )وەكو 
هەندێكی دیكەیان هیچ بیروباوەڕێكی دیاریكراویان نییە تەنها دیاردەی 
پۆپۆلیستی و جەماوەرییان درووستكردووە )وەكو بزووتنەوەی گوڕان 
بەناو  بزووتنەوەكانی  و  ئێران  لە  بزووتنەوەی سەوز  كوردستان،  لە 

بەهاری عەرەبی(.
هەژمونخوازی  و  پۆپۆلیزم  ئامانجەكانی  و  سیاسەت  لە  یەكێك 
هەلومەرجی  لە  رادیكال  و  توند  ڕەخنەی  لە  بریتییە:  )ئۆپۆزسیۆن( 
مەوجود، ئەمەش لەبەر دوو هۆكار دەكەن، یەكەمیان بۆ ئەوەی كە هێز و 
هەژموون و تەوژمی جەماوەری ناڕازی و نەیار زیاتر بكەن و دیاردەی 
جەماوەری و ڕەفتاری جەماوەری لە شەقام و سیاسەتەكاندا تووندتر 
بكەن و زیاتر هۆكارەكانی بەردەوامبوونی بهێڵنەوە. دووەم، بۆ ئەوەیە 
كە بە خەڵك و جەماوەرەكەیان بسەلمێنن كە هەموو هەڵە و خەتاكان 
كە  هەلومەرجەی  ئەم  بڵێن  كە  ئەوەشە  بۆ  و  ئەستۆی دەسەاڵتدایە  لە 
دەسەاڵت درووستی كردووە شایانی ڕیفۆرم و چاككردن نییە، مەگەر 
ڕەخنەی  بەاڵم  نەبێت،  دەسەاڵتە  ئەو  لەناوچوونی  و  بەڕووخان  تەنها 
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ڕادیكال و دیاردە و ڕەفتاری جەماوەری هەمیشە لە مێژوودا كورتخایەن 
و  بەهێز  سیاسی  ناسنامەیەكی  نەیتوانیوە  پۆپۆلیزم  تەنانەت  و  بوون 
كە  نەبێت  كاتانەدا  لەو  تەنها  بكەن،  درووست  مێژوودا  لە  بەردەوام 
دەسەاڵتیان بە دەستەوە گرتووە )عەبدولناسر لە میسر، بەعس لە عێراق 
و سوریا، زۆربەی واڵتانی ئەمریكای التین و ئاسیا و ئەفریقا( كە پاشان 
بوونەتە دەسەاڵتی دیكتاتۆری، كۆنەپەرست، پۆلیسی و تەنانەت پشتیان 
كردووەتە جەماوەرە پۆپۆلیستەكەی جارانیشیان. پۆپۆلیزم لەبەرئەوەی 
بەرهەم هێنەری ناسنامەی سیاسی بەهێز و پایەدار نییە )وەكو لیبرالیزم، 
سۆسیالیزم، دیموكراسی، نەتەوایەتی( بۆیە درووشمە چەپڕەوەكان یان 
و  ناكەون  فریای  بە  میانڕەوەكانیش  تەنانەت  یان  ڕاستڕەوەكانیشی 
كە  هەبێت  هێزی  دەتوانێت  كاتەدا  لەو  تەنها  درووشمەكانیان  زۆربەی 
باس لە )بەرژەوەندی خەڵك( و پرسی خەڵك دەكەن، زۆربەی جاریش 

ئەم بەرژەوەندی و پرس و خەڵكەش ناڕۆشنن یان فریودارن.
سەرەنجام پۆپۆلیزم هێندەی ئامراز و هۆكار و ژینگەی بەدەستهێنانی 
دیاردە  و  پرس  ئەندازەیە  بەو  )خەڵك(  بەناوی  سیاسییە  دەسەاڵتی 
بەرژەوەندی خەڵكیش هەر  و  ناوی خەڵك  تەنانەت  نییە،  ناوبراوەكانی 
بەرپرسانی  و  ڕابەران  بۆ  دەسەاڵتە  بەدەستهێنانی  و  بەرژەوەندی  بۆ 
هەژمونخواز. لەبەر هەژموونخوازی و دەسەاڵت پەرستیش پۆپۆلیزم یان 
دەسەاڵتی بەرهەمی پۆپۆلیزم نایەوێت كە ئەو دەسەاڵتە سنوورداربێت 
یان  یاساو خەڵكدابێت،  بەرپرسینەوەی  لەژێر چاودێری و  یان  بەیاسا، 
بیەوێت بەرەو دەسەاڵتی دیموكراتی بچێت، ئەوەی كە مەبەستی سەرەكییە 

الی پۆپۆلیزم و هەژمونخوازی تەنها دەسەاڵتە و دەسەاڵتی ڕەها.

كانونی دووەمی 2012
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ڕووناكبیران و سیاسەت

ڕووناكبیر كێیە؟
و    Intellectualزاراوە دوو  ئەوروپاییدا  لەزمانەكانی 
بەكارهینراوە.  بیرمەندان  و  ڕووناكبیران  بەمانای   Intelligentsia
هەندێك لە نووسەران و بیرمەندان هەوڵیانداوە هەموو ئەو كەسانەی 
كە لە كاری بیردا دەكارن لەم گروپەدا دابنێن. هەر بۆیە ئەو كەسانەی 
بیرمەندان  زانكۆ،  مامۆستایانی  وەكو  زانستین  كاری  خاوەن  كە 
و  بەرهەمهێنان  خەریكی  كە  ئەوانەی  یان  ڵێكۆڵیاران،  و  پسپۆڕان  و 
ئەفراندنی بیروباوەڕ و سەرنج و ڕەخنەكانن یان لە كاری فەرهەنگی و 
هونەرییدان، وەكو نووسەران، شاعیران، هونەرمەندان، فەیلەسوفەكان، 
ئەم  هەروەها  بناسێنن.  ڕووناكبیر  وەكو  مامۆستایان  ڕۆژنامەوانان، 
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گرووپانە هەندێكجار بە ناونیشانی "چینی ناوەڕاستی نوێ" لەبەرچاو 
دەگیرێن  و هەموو ئەو كەسانە دەگرێتەوە كە خەریكی كاری بیركردنەوە 
"ئێخەسپی" ناویان دەبات  و زهنین یان هەروەكو سی. ڕایت میلز بە 
چینی  ناو  گروپەكانی  فەرەنسی  ناوداری  كۆمەڵناسی  تۆرین،  ئاالن   .
ناوەندی نوی وەكو تەكنیكاران، بەڕێوەبەران، ئەندازیاران، كارمەندانی 
لە  بەشێك  وەكو  تایبەتیدا  پیشەسازی  و  گشتی  كەرتی  لە  پسپۆڕی 

"چینی كرێكاری نوێ"  دەناسێنێت. )1(
لەبەرامبەر  باو  پێناسەی  هەروەكو  كوردی  )ڕووناكبیر(ی  وشەی 
زاراوەی  لە  كە  بەكاردێت،  ئینگلیزی  )intellectual(ی  زاراوەی 
)intelligite(ی التینی وەرگیراوە، كە لە ڕەسەندا بەمانای شیكردنەوە 
یان لێكجیاكردنەوەی پرسەكان، ڕەوشەكان و شتەكان بەكاردێت. لەم 
دیدگایەوە ڕووناكبیر دەبێتە ئەوكەسەی خاوەن توانای شیكردنەوە و 
جیاكردنەوەی شتەكانە و هەر لەبەر ئەوەش دەتوانێت دیدگای عەقڵی و 
شیكردنەوەی وردی هەبێت. جێگای سەرنج و شایانی زانییە كە وشەی 
یۆنانی  ڕیشەی  لە  و  ناسراوە  )ڕەخنە(  بە  كوردی  بە  )critique(كە 
قەیران  یان  لێكجیاكردنەوە  بەمانای  ئەویش  وەرگیراوە،    )krinein(
وەرگیراوە،  ئاڤێستایی  و  ئێرانی  ڕەسەنی  لە  كە  ڕەخنە  دێت. وشەی 
درز  هەمیشە  ڕەخنە  بێگومان  و  هاتووە  )كەلێن(  یان  )درز(  بەمانای 
و كەلێنەكان درووست دەكات. ڕەخنەكردن كە توانای شیكردنەوە و 
توانایەك  و  دەتوانێت هەوڵ  هەیە،  لێكجیاكردنەوە و ڕۆشنكردنەوەی 
بێت بۆ درووستكردن یان ئاشكراكردنی قەیران )crisis(. ئەم قەیرانە، 
قەیرانی مانایی و تێگەیشتنی ئەو پەیامەیە كە دەتوانێت بە هۆی توانای 
عەقڵی و شیكردنەوەی ڕاستیەكان ئەو بەهاو پێوەرانە بۆ كۆمەڵگە ساز 
بكات كە هەموو ڕەوش و پرسەكان دەخاتە بەردەمی گومان و پرسیار. 
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بیركردنەوەی عەقڵی و دیدگای ڕەخنەیی كە تواناكانی ڕووناكبیر پێكدێنن، 
وێڕای ئەوەی كە لەسەر ئاستی كۆمەڵگە سوودمەند دەبێت، بەاڵم خودی 
پرس و ڕەوشی تایبەتی خودی ڕووناكبیریش دەخاتە بازنەی پەیام و 
كاری خۆیەوە. واتا ڕووناكبیر هێندەی خەریكی شیكردنەوەی ڕاستی 
و بیركردنەوەی عەقڵی و ڕەخنەی بوونیادنەری ڕوو لە ئایندەیە، هەر 
نییە  گرنگ  هەڵدەسەنگێنێت.  تایبەتی خۆی  هەلومەرجی  بەو جۆرەش 
ڕووناكبیر لە كام ناوەند و پرسدا كاردەكات، گرنگ ئەوەیە كە هەموو 
سوود  گشت  قازانجی  بە  و  بیربێت  لە  كارانەی  و  پەیام  ئەم  كاتێك 
بیروڕای  دیدگاو  سێ  بزانم  من  هێندەی  تائێستاو  وەربگرێت.  لەمانە 
گرنگ بۆ ناوەندی كاری ڕووناكبیر پێشنیاز و باسكراوون. یەكەمیان، 
ئەوەیە كە پێیدەڵێن )ڕووناكبیری ئۆرگانیك( كە بیرمەند و تێكۆشەری 
بڕوای  بە  كردووە.  باسی  گرامشی(  )ئانتۆنیۆ  ئیتاڵیایی  ناسراوی 
گرامشی ڕووناكبیران دەتوانن بەشێكی ئۆرگانیك بن لە دامەزراوەكاندا 
و خاوەن پەیامی عەقڵی بن و بێگومانیش بە قازانجی گشتی كۆمەڵگە 
كار دەكەن. دووەم، ئەو دیدگا و بڕوایەیە كە دەبێت ڕووناكبیر بەشێك 
بێت لە سازوكاری كۆمەڵی مەدەنی و پرسەكانی خەڵك بۆ هێنانەدی 
لەالیەن  دیدگایە  ئەم  گشتی.  بەشداری  و  دادپەروەری  ئازادی،  ماف، 
زۆربەی ڕووناكبیرانی ناوداری جیهانەوە داكۆكی لێدەكرێت و خۆشیان 
دیدگای  كە  دیدگا،  سێیەم  داوە.  ئەنجام  كاریان  و  پەیام  جۆرە  بەو 
)نەخشی  كتێبی  لە  سەعید(ەو  )ئیدوارد  گەورە  بیرمەندی  و  نووسەر 
ڕووناكبیر(دا داكۆكی لێدەكات، ئەویش ئەوەیە كە لەم سەردەمەدا میدیا 
و ڕاگەیاندن زۆرترین كاریگەرییان لەسەر ڕەوشی ڕووناكبیری هەیە 
و بۆیە دەبێت یان لەوانەیە، ڕووناكبیر باشتر بتوانێت پەیام و كاری 
كە  دەكەم،  دیدگایە  لەو  داكۆكی  و  بڕواموایە  من  بنەخشێنێت.  خۆی 
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قەیدی ناكات ڕووناكبیران لەكام لەو سێ ناوەند و پرسانەدا كاردەكەن 
و ئەو مەسەلەیە بەندە بە بڕواو ڕەوشی تایبەتی خۆیان و دەبێت ڕێزی 
لێ بگرین. لە هەمان كاتیشدا ئەو پەیامە دەدەم بە هاوڕێیانی ڕووناكبیر 

كە ئەم چەند سەرنجەی خوارەوە لە بیر نەكەن:
عەقڵی  جیاكردنەوەی  و  توانای شیكردنەوە  دەبێت  ڕووناكبیر   -1
سەرەكی  پرسی  كە  )دەخوازم!(  و  ڕەوشەكان  و  پرس  بۆ  هەبێت 
ڕووناكبیری لە زەمینەی شیكردنەوەی عەقڵی و توانای زانستیدا بێت.

لە  تایبەتی  بە  و  گشتی  بەرژەوەندی  لە  دەبێت  ڕووناكبیر   -2
بەرژەوەندی كەسانی پەراوێز و چەوساوە و زوڵم لێكراودا كاربكەن. 
بە بڕوای من ڕووناكبیر مینبەری ئەو كەس و الیەنانەیە كە مینبەریان 

نییە یان لێیان زەوت كراوە.
وەرگرتن  هەڵوێست  كە  بزانێت  ئەوە  چاك  دەبێت  ڕووناكبیر   -3
بەرامبەر بە پرس و ڕەوشەكان تەنها سەرەتای كارە و ئەم سەرەتایەش 
ئەگەر توانای شیكردنەوەی عەقڵی و دیدگای ڕەخنەیی بەدیلی نەبێت، 
هەڵوێست سەرەتا  ئەگەر  دەبێت.  خایەن  كەم  و  كورتخایەن  بێگومان 

بێت، بێگومان شیكردنەوەی عەقڵی دەبێتە مەبەست و ئامانج.
كاری  و  پەیام  بزانێت  كە  ئەوەیە  ڕووناكبیر  كاری  گرنگترین   -4
هەڵوێست  ئەم  كە  نییە  الیەنانەدا  و  كەس  ئەو  لەبەرامبەر  تەنها  ئەو 
یان سەنگەری لێگرتوون، بەڵكو لەوەشدایە كە هەڵوێست و سەنگەری 
هاوڕێیانی  عەقڵییە.  ڕەخنەو شیكردنەوەی  شایانی  دڵخوازی خۆشیی 
ڕووناكبیر دەبێت بزانن كە هەمیشە هەڵوێستەكان )بە تایبەتی هەڵوێستی 
سیاسی!( كورتخایەنن و سەنگەرەكانیش بەردەوام تەنگن بۆ باڵەكانی 

فڕینی ڕووناكبیری.
دیكە  خەڵكی  لە  جیاواز  بە  كە  كەسانەن  ئەو  ڕووناكبیران   -5
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بیردەكەنەوە، یان زیاتر جیاوازن لە بیركردنەوەی دەسەاڵت و سیستمی 
بەوجۆرە  و  بهێنن  پەیامە  بەو  بڕوا  دەبێت!(  )یان  چاكتروایە  بۆیە  باو، 
كاربكەن كە مەرجی یەكەمی دادپەروەری خوێندنەوەی بەرامبەرە )ئیمانۆیل 
لێڤیناس(. خوێندنەوەی بەرامبەر پەیام و كاری گرنگی ڕووناكبیران بەرەو 

دادپەروەری و ئازادی و سەربەخۆیی مرۆڤەكان دەبات.

ڕوانگەی كۆمەڵناسی سیاسی
كەسانە  ئەو  باسی  بۆ  گشتی  شێوەی  بە  ڕووناكبیران  زاراوەی 
لە  بیركردنەوەن.  و  فیكری  كاری  خەریكی  زۆری  بە  كە  بەكاردێت 
بە  ڕەخنەگریش  و  داهێنەر  بەمانای  ڕوناكبیر  هەندێك واڵتان وشەی 
كاردەهێنرێت، بەاڵم هێشتا پێناسەیەكی یەكگرتوو بۆ ڕووناكبیران لە 
بۆ  ڕوناكبیر  ناسنامەی  كە  دەتوانین  گشتی  شێوەی  بە  نییە.  گۆڕێ  
لە  یەكەم  دەستەی  گفتوگۆوە:  و  بەرباس  بخەینە  لەوان  دەستە  سێ 
بەهای  پاراستنی  و  هێنان  بەرهەم  لە  كە  كەسانەن  ئەو  ڕووناكبیران 
و  جوانی  ڕاستی،  زەمینەكانی  لە  دەكەن  كار  نەگۆڕدا  و  ئامانجدار 
دووەمی  دەستەی  لە  دەبێت.  كاریگەرییان  و  نەخش  دادپەروەرییدا 
بیروڕاكان  كە  كەسانەی  لەو  بریتین  ڕووناكبیران  پێناسەكاندا، 
كە  ئەوانەن  یان  و  ئایدۆلۆژیاكانن  بوونیادنەرانی  یان  ڕادەگەیەنن، 
دەستەی سێیەم  ناسراوون.  دەسەاڵتدار  هەلومەرجی  ڕەخنەگرانی  بە 
كۆمەڵناسییەوە،  ڕوانگەی  لە  تایبەتی  بە  و  ڕوناكبیران  ناسنامەی  لە 
گەشەو  لە  كە  دەناسێنێت  كۆمەاڵیەتی  توێژێكی  وەكو  ڕووناكبیران 

بەرەوپێشبردنی فەرهەنگی كۆمەڵگەدا نەخشیان هەیە.
یان مێشكی كۆمەڵگە  بە زەین  بە شێوەی گشتی كە  ڕووناكبیران 
ناسراون، هەندێك جار لەگەڵ پێكهاتەی دەسەاڵتی سیاسیدا پەیوەندیان 
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لەنێوانی  جاریش  زۆربەی  دەبێت،  مامەڵەیان  ڕاستیدا  لە  یان  دەبێت 
لەگەڵ  ئەم دووانەدا ناكۆكی و ملمالنێ  ڕوودەدەن. زەین و ئەندێشە 
دەبن،  ئاوێزان  و  ئاوێتە  دەگمەن  بە  سیاسیدا  بوونیادی  و  دەسەاڵت 
چونكە دەسەاڵت ناتوانێت  بۆماوەی دورو ودرێژ كارگوزاری ئەندێشەی 
ئازاد بێت و هەركاتێك زەین و ئەندێشەكان پەیڕەوی دەسەاڵتی سیاسی 
بن، مانای خۆیان لە دەستدەدەن. ڕووناكبیر ئەو كەسەیە كە "لە پێناوی 
زۆر  بیریاری  بۆژیانی  ئەو  دڵبەندیی  دەكات.  ژیان  فكردا  ئەندێشەو 

نزیكە لە دڵبەندیی ئاینی". )2(
زانستی  لە  بەشێكە  سیاسەت  و  ڕووناكبیران  نێوان  پەیوەندی 
كۆمەڵناسی سیاسی، كۆمەڵناسی سیاسیش ئەو زانستەیە كە پەیوەندی 
نێوان كۆمەڵگە و هیزە كۆمەاڵیەتییەكان لەالیەك و سیاسەت و دەسەاڵت 
و سیستمی سیاسی لەالیەكەی دیكەیەوە دەكاتە بواری تایبەتی خۆی. 
ناو  دەچنە  كاتێك  كۆمەاڵیەتی  لەهێزی  بەشێك  وەكو  ڕووناكبیران 
سیاسەتەوە، لە هەمان كاتیشدا بەشێك لە زانستی كۆمەڵناسی سیاسی 
دەنەخشێنن یان ئەو بەشە لەو زانستە بەرهەم دێنن كە پەیوەندیدارە بە 
الیەنی بیركردنەوە و سەرنج و تێڕامانەكان بۆ ئەفراندنی بیرو ئەندیشە. 
لەبەشی  و  سیاسی"  "كۆمەڵناسی  كتێبی  لە  بەشیریە  حسێنی  دكتۆر 
كۆمەڵناسی  نەخشی  باسی  بەمشێوەیە  سیاسەت"دا  و  "ڕووناكبیران 
سیاسی و فیكری ڕووناكبیران دەكات: "بەشێوەی گشتی ڕووناكبیران، 
بە پێی پێناسە جیاوازەكان، ئەو كەسانەن كە لە چوارچێوەكانی نەریتی 
و دەسەاڵتدار و لە هەموو زەمینەكاندا فراوانتر دەچنە پێشەوە. بەها 
نوێكان بەرهەم دەهێنن، یان ڕووخساری نوێ  بۆ بەها كۆنەكان پەیدا 
لەالیەنە  لێكۆڵینەوە  بۆ  پێشنیاردەكەن  نوێكان  فكرییە  دەزگا  دەكەن، 
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جیاوازەكانی ژیان، بە هۆی بەكارهێنانی ئەندێشە و توانای ڕخنەییەوە 
فەلسەفە  پراكتیكییەكانەوە،  كێشە  و  پرس  چارەسەری  دەچنەناو 
نوێكانی ژیان ئەفراندن دەكەن، ڕەخنە دەگرن لە هەلومەرجی پایەداری 
كۆمەاڵیەتی و سیاسی یان بە كورتی لە چوارچیوەی كۆن و نەریتی 

ئەندێشە، فەرهەنگ، زانست و هونەر فراوانتر بیردەكەنەوە". )3(
ڕووناكبیران لەبەرئەوەی بەردەوام ڕەخنە لە هەلومەرجی پایەدار 
ئارۆن،  ڕیمون  دەناسرێن.  "چەپ"  بە  بۆیە  دەگرن،  دەسەاڵتدار  و 
ڕووناكبیران"دا  "ئەفیوونی  كتێبی  لە  فەرەنسی  ناوداری  كۆمەڵناسی 
ڕووناكبیری  ڕەسەنەكانی  تایبەتمەندییە  لە  یەكێك  كە  بڕوایەدایە  لەو 
دڵنیابوونەوەیە لە ئامانجەكانی پێشكەوتن، ئازادی و یەكسانی لە جیاتی 

و لەبەرامبەری ئایین، دەسەاڵت و خێزاندا.
گرنگترین و دیارترین تایبەتمەندییەكانی ڕووناكبیران لە پێناسە و 
دیدگا جیاواز و فرەكاندا بریتین لە: هێنانەدی بیر و ئەندێشە نوێکان، 
باوەكانی  چوارچێوە  و  نەریت  لە  دەربازبوون  و  ڕۆیشتن  فراوانتر 
بیركردنەوە، گرنگیدان بە بەرژەوەندی گشتی، ئەنجامدانی كاری فیكری 
بەردەوام وەكو پیشەی سەرەكی )لەبەرامبەر كاری جەستەیی(، ڕەخنە 
لە هەلومەرجی دەسەاڵتداری سیاسی و كۆمەاڵیەتی، وابەستە نەبوون بە 
پەیوەندی چینایەتی تایبەت، باس و لێكۆڵینەوەكان دەربارەی پەیڕەو و 
ئایدۆلۆژیای سیاسی، خستنەڕووی شێوە نوێكانی ژیان، بیركردنەوەی 
عەقڵی دەربارەی پرسەكانی كۆمەڵگە، سیاسەت، فەرهەنگ، هۆشیاری 
دەربارەی  كۆمەڵگە  ناو  ملمالنێكانی  و  ناكۆكی  دەربارەی  ئاگایی  و 
داهێنانی  فەرهەنگ،  گەیاندنی  و  بەرهەمهێنان  سیاسی،  دەسەاڵتی 
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ژیانی  عەقڵی  ڕەهەندی  بە  پابەندبوون  كۆمەاڵیەتی،  تیۆرەكانی 
خستنەڕووی  نەریتی،  و  بابەتی  ڕەهەندی  لەبەرامبەر  كۆمەاڵیەتی 
گشتی  نەریتەكانی  پشتكردنە  گشتی،  ژیانی  نموونەكانی  و  بەرنامە 
پەیوەندییە ڕاستییەكان  بەرەو خواست و  ڕێنمایی كۆمەڵگە  ڕابردوو، 
ناكۆكییە  و  كێشە  ناسینی  باو،  هەلومەرجێكی  هەموو  بەرامبەر  لە 
سەرەكییەكانی كۆمەڵگە و پێشنیازكردنی چارەسەر و پێشبینی كاروانی 
ئایندە، سەرلەنوێ  بیركردنەوە و بیركردنەوەی نوێ ، گرنگیدان بە بیر و 
باوەڕی مرۆڤایەتی و جیهانی لە بەرامبەر نەژادگەرایی و پەراوێزنشینی، 
دەردناسی كۆمەاڵیەتی و حستنەڕووی چارەسەرەكان بۆ چارەسەری 

دەردەكان.
بیرمەندی  ڕووناكبیر،  ڕەسەنی  پەیڕەوی  و  فەلسەفە  دەربارەی 
دەبێت  ڕووناكبیر  "بیركردنەوەی  دەڵێت:  فیختە  ئەڵمانی  گەورەی 
و  نیاز  بە  خەڵك  دەبێت  ڕووناكبیر  بەكاربێت.  كۆمەڵگە  سوودی  بۆ 
پێویستییە ڕاستیەكانیان ئاشنا بكات و هـــۆكارەكانی ئەو نیازانەش بۆ 

ئەوان ڕۆشن بكاتەوە".
بەرامبەر  كارا  شێوەی  بە  ڕووناكبیران  لەوانەیە  چی  ئەگەر 
هەلومەرجی نەریتی و دەسەاڵتدار خەبات نەكەن، بەاڵم بەردەوام وەكو 
دەخەنە  ئێستا  هەلومەرجی  بیركردنەوەیان،  كاری  نیازی  لە  بەشێك 

بەرامبەر ڕەحنە و داوای گۆڕان و بەرەو پێش چوون دەكەن.
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پەیوەندی نێوان ڕووناكبیر و سیاسەت
و  ڕووناكبیر  نێوان  پەیوەندی  یان  ڕووناكبیران  سیاسی  نەخشی 

سیاسەت لەالی )تۆم باتامۆر( لە دوو زەمینەدا بەرجەستە دەبێت:
1-   لە بەرهەم هێنانی بیروباوەڕە سیاسییەكاندا.

لەناو  یان  و سیاسییەكاندا  كۆمەاڵیەتی  بزووتنەوە  ڕابەری  لە   -2
پارتە سیاسییەكاندا.

و  ڕەوش  بۆ  ڕاستەوخۆ  وەاڵمی  لە  نوێكان  سیاسییە  ئەندێشە 
سیاسییەكان  ڕێكخراوە  و  پارتەكان  بزووتنەوەكان،  هەلومەرجەكانی 
هاتوونەتەدی و بیركردنەوەی سیاسی هەردوو سەدەی نۆزدە و بیست 
لەم زەمینەدا ئاشكرا و دیارن، هەروەها بیركردنەوە سیاسییەكان بە 
لەم  كۆمەڵگە.  ناو  سیاسی  ژیانی  لە  دەبن  كاریگەر  خۆیان  دەوری 
لە  كار  ئەندیشە،  نێوان  پەیوەندی  ئەوەیە  گرنگ  پرسیاری  ڕەوشەدا 
هەڵوێستەكانی  لێكۆڵینەوە،  بیروباوەڕەكان،  چییە؟  سیاسیدا  ژیانی 
بیرمەندانی سیاسی لە خەبات، ناكۆكی سیاسیدا چ نەخشێكیان هەیە، 
ئاوێتە دەبن؟ ڕووناكبیران لەگەڵ  چۆن بیركردنەوە و كاری سیاسی 

سیاسەتدا چ پەیوەندییەك بەرقەرار دەكەن؟ 
بە بڕوای )باتامۆر( ئاوێتەكردنی تیۆر و كاری سیاسی لە هەنگاوی 
لە  بەردەوام  لێكۆڵینەوەی  كە  نیشاندەدات  هەلومەرجە  ئەو  یەكەمدا 
كار  چی  ئەگەر  نییە.  سیاسییەكان  دامەزراوە  كاری  تەنها  سیاسەتدا 
هەروەكو  زانكۆكان،  و  دەزگا  سیاسییەكانی  شیكردنەوە  و  تیۆری  و 
زانستە كۆمەاڵیەتییەكان كاری شایانی باسیان ئەنجامداوە و كاریگەری 
ناودارو  سیاسی  بیرمەندانی  لە  زۆرێك  بەاڵم  هەبووە،  بەرچاویان 
بەرجەستە لە دەرەوەی زانكۆكان بە توندی و پەیگیرانە بەشدار بوون لە 
خەباتە سیاسییەكاندا و ئەوان بوون زۆربەی بیر و تیۆرە سیاسییەكانیان 
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ئەفراندوەو بەشێك لە گرنگترین دەقە تیۆری و سیاسییەكانی سەدەی 
نۆزدەو بیست لە دەرەوەی زانكۆو دامەزراوەكاندا هاتوونە ژیان. )4(

هەروەها نەخشی ڕووناكبیران، بە تایبەتی بیرمەندان لە ئەفراندنی 
بیر، ئەندێشە، تیۆرسازی، خستنەڕووی تیۆر، چوارچێوە سیاسییەكان 
كۆمەاڵیەتی،  تیۆرەكانی  چەمك،  شیكردنەوەی  لێكۆڵینەوە،  لە  یان 
لەكاری  ئایدیۆلۆژیای بزووتنەوە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان، دیسان 
لە  یان  سیاسییەكان،  پارتە  و  بزووتنەوە  سازمەندانی  و  سیاسی 
ڕابەڕایەتی ئەو پارت و بزووتنەوانەدا بەشێكە لە ژیانی سیاسی زۆربەی 
لە  كۆمەڵگە مۆدێرن و هاوچەرخەكان. نەخشی سیاسی ڕووناكبیران 
سەدەی بیست و بە تایبەتی لە واڵتانی نوێ  پەرەدەستێنن، لە ڕابەڕایەتی 
لە  ئیمپریالیزم  دژی  لە  یان  سەربەخۆیی  و  ڕزگاری  بزووتنەوەكانی 
ئەم  دیموكراتییەكانی  بزووتنەوە  لە  هەروەها  داگیركراوەكاندا،  واڵتە 
ڕووناكبیرانی  زۆربەی  درەخشانە.  بەرچاو  دیاردەیەكی  واڵتانەدا 
واڵتانی نوێ  پەرەدەستێن لە چینەكانی ناوەڕاستی نوێ  بوون لە گۆڕان 

و ڕووداوەكانی ئەم واڵتانەدا نەخشی گرنگیان بینیوە.)5(
د.حسین بەشیریە لە هەمان كتێبی ناو براودا و لە بەشی "ڕووناكبیران 
خاڵەدا  سێ   لەم  سیاسەتدا  لە  ڕووناكبیران  نەخشی  دا  سیاسەت"  و 

باسدەكات:
1- ڕەخنە لە سیستمی سیاسی:

ڕەخنە لە سیستمی سیاسی لەوانەیە بە شێوەی نەفی و ڕەتكردنەوەی 
تەواوی سیستمی سیاسی بێت، ڕووناكبیران لە شۆڕشەكانی ئەوروپادا 
لە  و  ڕووناكبیران  لە  هەندێك  بەاڵم  نواندووە،  نەخشیان  بەم شێوەیە 
واڵتانی دیموكراتیك و مۆدێرن تەواوی سیستمی سیاسیان نەخستۆتە 
ناو ڕەخنەوە، بەڵكو سەرەڕای پەسەندكردنی چوارچێوەی گشتی ئەو 
و  سیاسەت  و  الیەن  هەندێك  لە  ڕەخنەگربوون  دیسان  بەاڵم  ڕژێمە، 

هەلومەرجی ئەو سیستمە.
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زەمینەو  ڕۆژئاوا،  لە  )ڕەفاه(  خۆشگوزەران  دەوڵەتی  پەیدابوونی 
هۆكارێكی بەهێز بوو لە میانڕەوكردنی مەیل و دیدگای ڕووناكبیران. 
لەگەڵ گۆڕانی هەلومەرجی  نەریتی ڕەخنەی ڕووناكبیری  بەمشێوەیە 

سیاسی و كۆمەاڵیەتیدا، بێگومان ئاڵوگۆڕ دەكات.
لە  هەبووە  كاریگەریان  و  گرنگ  نەخشی  ڕووناكبیران  هەروەها 
بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان و لە كۆكردنەوەی هێز و ڕێكخراوكردنی 
هێنانەدی  بۆ  ئایدۆلۆژیاكان  و  ئەندێشە  هێنانەدی  شۆڕشەكاندا. 
شۆڕشەكان یەكێك بووە لە وێستگە مێژووییەكانی كاری ڕووناكبیران.
زۆربەی  لە  و  سیاسەتدا  بواری  لە  ڕووناكبیران  هەڵسوڕانی 
كۆمەڵگەكاندا، كەمتر بە شێوەی بەشداری ڕاستەوخۆ بووە لەناو دەسەاڵت 
ڕای  لەناو  بووە  كاریگەری  ڕێگای  لە  زیاتر  بەڵكو  ژیانی سیاسیدا،  و 
گشتی و لەناو جەماوەر و بزووتنەوەكاندا. كاری گرنگی ڕووناكبیر لەناو 
سیاسەتدا زۆربەی جار بە هۆی هێنانەدی بزاڤە فیكری، ڕۆشنگەرییەكان 

بووە لەناو پارت، بزووتنەوە سیاسی و كۆمەاڵیەتیەكاندا.

  2- بەشداری ڕووناكبیران لە ژیانی سیاسی:
نەیاریی ڕووناكبیران بەرامبەر بە دەسەاڵتی سیاسی، یان ڕەخنەیان 
هۆكاری  نابێتە  سیاسی  دەسەاڵتی  الیەنی  و  سیاسەت  هەندێك  لە 
سنووردار  سیاسەتدا  لە  بەشدارییان  و  سیاسی  ژیانی  لە  وازهێنان 
نابێت بە بەشداری، یان وازهێنانیان لە دەسەاڵتی سیاسی. ڕووناكبیران 
ژیانی  لە  ناڕاستەوخۆ  یان  ڕاستەوخۆ  بەشێوەی  دەبێت  و  دەتوانن 

سیاسیدا كارا و كاریگەربن.
كاریگەری ناڕاستەوخۆی ڕووناكبیران لە ژیانی سیاسیدا زۆربەی 
سیاسەتدا.  لە  ئەوان  ڕاستەوخۆی  بەشداری  لە  گرنگترە  گەلێك  جار 
بەرهەمهێنان یان باڵوكردنەوەی ئەندێشە و بیروباوەڕە سیاسییەكان لە 
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هەموو واڵتان كاری ڕووناكبیران بووە. باڵوكردنەوەی بیروباوەڕەكانی 
و  ئەنترناسیۆنالیزم  سۆسیالیزم،  ناسیۆنالیزم،  ڕیفۆرم،  شۆڕش، 
لیبرالیزم بە بێ  بوونی ڕووناكبیران شایانی بیركردنەوە و پەرەسەندن 
نەبووە. )هاینریش هاینە( شاعیر و بیرمەندی ئەڵمانی دەربارەی نەخشی 
ئێوە   ! بڵندی كار  پیاوانی سەر  ڕووناكبیران دەڵێت: )هۆشداربن ئەی 
پیاوانی  دەستی  لە  ناهۆشیار  ئامڕازی  و  هۆكار  لە  جگە  نین  شتێك 
ئێوەیان  كەمدەستیدا،  و  لە گۆشەنشینی  كە زۆربەی جار  ئەندێشەدا، 
بەكار هێناوە. ماكسیملیان ڕۆبسپێر شتێك نەبوو، تەنها دەستی جان 

جاك ڕۆسۆ بوو(.
هەیە.  لە سیاسەتدا، شێوەی جۆراوجۆری  ڕووناكبیران  بەشداری 
دەوڵەت و حكومەتدا،  لە سیاسەتی  كاریگەری هەژموندار  ناویاندا  لە 
بە  و  سیاسی  ژیانی  لە  بەشداری  گشتیدا،  ڕای  و  خەڵك  ناو  لە  یان 
فۆرمۆلەكردنی  و  سیاسی  ڕاوێژكاری  دەسەاڵت،  دەستەوەگرتنی 
بە  واڵتان  هەموو  لە  ڕووناكبیران  ڕێوشوێنەكانی.  و  سیاسەت 
ناونیشانی گرووپەكانی نەیار و ئۆپۆزسیۆن لە بەرامبەر سیاسەتەكانی 
حكومەتەكان دەناسرێن، یان لە دامودەزگاكانی حكومەت بەشدارن، بەاڵم 
زۆر بە دەگمەن لە هەموو واڵتان تیۆر، بیروباوەڕ، نەخشەڕێگاریان لە 

سیاسەت و دەسەاڵتەكاندا پەسەند دەكرێن.
و  بەشداری  بۆ  زیاتر  ئەگەری  و  هەل  مۆدێرنەكاندا  كۆمەڵگە  لە 
واڵتان  هەندێك  لە  لەوانەیە  دەبێت.  فەراهەم  ڕووناكبیران  كاریگەری 
ڕووناكبیران وەكو تاك بەشداربن لە ژیانی سیاسی و لە دەسەاڵتدا، 
هەندێكجار  كاربكەن.  سیاسییەكان  دەسەاڵتە  ڕاوێژكارانی  وەكو  یان 
و  سیاسی  گرووپە  وتەبێژانی  یان  نوێنەر  وەكو  ڕووناكبیران 

دەسەاڵتدارەكانیش كار دەكەن.
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3-   كەنارگرتن، یان وازهێنان لە سیاسەت:
گرووپە  هەموو  لەناو  سیاسەت  لە  كەنارگرتن  یان  گۆشەنشینی 
لە  دیاردە.  دەبێتە  تایبەتیدا  هەلومەرجی  لە  و  كۆمەاڵیەتییەكان 
باڵوبوونەوەی  و  ئارامی  نا  هەستی  یان  كارەسات  هەلومەرجەكانی 
و  گۆڕان  ئەگەری  كە  هەلومەرجانەدا  لەو  یان  بێباوەڕی  و  تەوەهوم 
بەرەوپێش چوون كەم دەبێتەوە، وازهێنان لە سیاسەت و كەنارگیری 
كۆمەاڵیەتیدا  ناسی  دەروون  ڕوانگەی  لە  دەچێت.  زیادبوون  بەرەو 
كەنار گرتن لە سیاسەت بە شێوەی گشتی هاوڕێیە لەگەڵ دیاردەكانی 
كۆمەڵناسیدا  ڕوانگەی  لە  بەدبینیدا.  و  ڕق  هەستی  نەزۆكی،  ترس، 
هەلومەرجی پەراوێزنشینی یان پەراوێزكردن زەمینەیەكی گونجاو بۆ 
لە زۆربەی  لە سیاسەت بەرهەم دێنێت. هەروەها  دیاردەی وازهێنان 
واڵتان بەشێكی زۆر لە ژنان، كەمایەتییەكان، الوان و ڕووناكبیران لەو 
لە سیاسەت  بە شێوەی گشتی وازهێنان  هەلومەرجەدا بەسەردەبەن. 
یان دوور كەوتنەوە لە ژیانی سیاسی لە ئەنجامی سێ هۆكارەوە دەبێت:
سیاسی  ژیانی  لە  بەشداری  بۆ  متمانە  و  هۆكار  نەبوونی  یەكەم، 

)هۆكاری دەروونناسی و فەرهەنگی(.
دووەم، نەبوونی هۆكار و توانای پێویست )وەكو خوێندن، زانین، 

پەیوەندی، سازمان و ڕێكخراو(
سێیەم، نەبوونی هەلی كار لە ڕوانگەی سیاسیدا لە ئەنجامی داخرانی 
سیستم و پێكهاتەی سیاسی. سەبارەت بە ڕووناكبیران، كەنارگرتن لە 

سیاسەت لە ئەنجامی هۆكاری سێیەمەوە دەبێت.
واڵتانی  لە  ڕووناكبیراندا  لەنێوان  سیاسەت  لە  دووركەوتنەوە 
هەژموون خواز و تۆتالیتاردا زۆر باڵوە، تا ئەو ڕادەیەی كە هەندێك 
پەیوەندی  دەروونی".  ئاوارەیی  یان  "كۆچ  ناودەنێن  هەلومەرجە  ئەم 
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نێوان ڕووناكبیران و ڕژێمە هەژموونخوازە داخراوەكان زۆر ئاڵۆزە، 
لەالیەك حكومەت و دەسەاڵت خەریكی سەركوتی ئاشكراو نهێنی، یان 
سەپاندنی سیاسەت و بیروباوەڕەكانی خۆیەتی بەسەر ڕووناكبیران، 
یان دەیەوێت ڕووناكبیران بكاتە بەشێكی بێ  وتار لە خۆی. لەالیەكی 
دیكەیەوە ڕووناكبیران بە ئاشكرا و نهێنی ڕەخنەدەگرن، یان سیمبۆلیكی 
لە  بەشێك  خۆپیشاندانەكاندا  و  ڕاپەرین  و  شۆڕش  لە  حكومەت. 
ڕووناكبیران دەچنە ناو ژیانی سیاسییەوە، بەاڵم زۆربەی جارەكان یان 
بە شێوەی گشتی ئەم هاوكارییە پایەدار نابێت. نەریت و هەڵسوكەوتی 
ژیانی ڕووناكبیرانە لەگەڵ نیاز و پێداویستی ژیانی سیاسیدا سازگار 
نین. یەكێك لە ڕەوش و دیاردەكان ئەوەیە كە ناكۆكی و نەیاری نێوان 
ژیانی  لە  بەشێكە  پشتیوانیان  ڕووناكبیرانی،  و  نوێ   دەسەاڵتدارانی 

سیاسی واڵتانی داخراو، یان هەژموون خواز. )6(

ماهیەتی ڕووناكبیری تەنها سیاسی نییە!
بەهێز،  پەیوەندی  سەربەخۆ  و  ئازاد  كەسانی  وەكو  ڕووناكبیران 
یان بە ڕاستی، حەقیقەتەوە هەیە و لەكەڵ ژیان لە ڕاستیدا لەپێناوی 
ڕاستیدا دەژین لە دژی درۆ و فریوو، ئەندێشە و بیروباوەڕی خۆیان 
لەم هەلومەرجەدا ڕووبەڕوو دەبن  بە خەڵك دەگەیەنن. ڕووناكبیران 
ماف،  ئاسایش،  ئاشتی،  بۆ  دەبێت  و  خەڵك  گرنگەكانی  پرسە  لەگەڵ 
و  ئاشتی  هەلومەرجی  هێنانەدی  بیربكەنەوە.  و  بكەن  خەبات  ئازادی 
ماف و ئازادی تەنها لە ڕێگای بەشێكی نوێ  لە ڕووناكبیران مەیسەر 
دەبێت كە پرسە ڕەسەن و بوونیادییەكانی كۆمەڵگە بۆ ژیانی ئایندە و 

شایستە دەبێتە پرسی سەرەكی و زەمینەی بیروباوەڕییان.
ئەم شەپۆلە لە ڕووناكبیران، بێگومان ئەوانە نین كە تەواوی هەوڵ و 
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خەمی خۆیان بۆ هێنانەدی ئامانجە سیاسی و ئایدیۆلۆژیەكان تەرخان 
تەنها  تیۆری سیاسیان  بیركردنەوەو  ئەو كەسانەن كە  بەڵكو  دەكەن، 
و  پێوەر  و  نامێنێتەوە  ئایدیۆلۆژیدا  سیاسی  بەرژەوەندی  سنوری  لە 

دیدگایان بەرژەوەندی ڕاستینەی هەمووانە.
هەڵوێست و چاالكی ڕووناكبیرانە تەنها ماهیەتی سیاسی نییە، بەڵكو 
دژایەتی و ناكۆكی بەردەوامە  بەو ڕەوشەی كە )میشیل دوسێرتو( بە 

"باوەڕی سەپێنراو" ناوی دەبات. )7(
ڕووناكبیرانی هەڵسوڕاو لە بواری كۆمەڵی مەدەنی و ڕای گشتییدا 
دەبێت وەكو ڕەخنەكاران و نەیارانی ئەو باوەڕە سەپێنراوانە كاربكەن 
و  مەیل  دەستبهێنن.  بە  سیاسی  ژیانی  بۆ  نوێ   مایەی  و  هەوێن  و 
ئایدیۆلۆژیك  هەڵوێستی  لەبەرامبەر  ڕەخنەیی  گفتوگۆی  بۆ  ئارەزوو 
یان هەروەكو میشیل فۆكۆ و ئیدوارد سەعید ناویدەنێن "ڕاستی وتن 
دەبێت  زەمینەیەدا  لەم  بەرامبەر دەسەاڵت" و سیاسەت. ڕووناكبیران 
ڕەوش و هەڵوێستی خۆیان لە دەرەوەی هێز و سیاسەت، تەنانەت لە 
دەرەوەی جەماوەریش پێناسە بكەن و بە شێوەی تەواو بوونیادی و 
بوونناسی چەمكی "مەیدانی گشتی" بخەنە بەر پرسیار و شیكردنەوە. 
ڕووناكبیر تەنها كاتێك دەتوانێت  پاڕێزگاری خەڵك و كۆمەڵی مەدەنی 
و مەیدانی گشتی )مانگرتن و خۆپیشاندان بە نمونە( بێت هەڵوێستی 
گفتوگۆی ڕەخنەیی لەگەڵ هەمووان هەبێت، كە سەربەخۆیی و ئازادی 
خۆی بپاریزێت و تەنانەت ئەگەر ئەو ئازادی و سەربەخۆییە بەرامبەر 
لێدەكات. لەبەرامبەر خودو  بە پرس و خەڵكانەش بێت كە داكۆكییان 
بكەرانی سەرەكی ناو كۆمەڵگە، وەكو دەوڵەت و دەسەاڵت، یان هێزە 
سیاسییەكان كە بانگەوازی نوێنەرایەتی خەڵك دەكەن، دەبێت ڕووناكبیر 
وەفاداربێت بۆ پرانسیپە فكری و بیر و باوەڕە مرۆڤدۆستەكانی خۆی. 
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ئەخالق  گشتییەكانی  پێوەرە  و  دیدگا  ڕووناكبیران  دەبێت  لەبەرئەوە 
و بیركردنەوەی نوێ  بۆ بەیان و گفتوگۆی گشتی لە مەیدانی گشتیدا 

ئافەرین بكەن.
بەهاو شایستەیی ئەم كارو بیركردنەوەیە تەنها بەهۆی بەشداریكردن 
نییە لە هونەری سازماندانی كۆمەڵگە یان بەشداریكردن و ڕابەڕایەتی 
مەیدانی گشتی )خۆپیشاندن و ناڕەزایی بە نموونە(، بەڵكو پەیوەندیدارە 
بەو خاڵەشەوە كە ئەم هونەر و بەشدارییە یان ڕابەڕایەتییە لە خۆیدا 
خاوەن كەموكوڕی و الوازیشە. هەڵوێستی بەشداری و لە هەمانكاتدا 
ڕەخنەیی و بە تایبەتی گفتوگۆی ڕەخنەیی بەشێكە لە نیگای فەلسەفی 
بەرامبەر بە پێكهات و ژیانی سیاسی، لە نەیاری بۆ دیدگا و پێكهاتەی 
حزبی، یان ئایدولوژیك و لە هەمانكاتدا نەیار و ڕەخنەگریشە لە وتاری 
و  هەڵویست  سیاسی.  ڕووناكبیری  و  حزبی  سیاسەتی  ناڕەخنەیی 
كە  ڕۆشنگەری  هەڵوێستی  دەبێتە  لێرەدا  ڕووناكبیرانە  بیركردنەوەی 
نەیاری  لە  و  لەبەرامبەر  باوەڕی  گومان  سیاسەتی  وەكو  دەتوانێت  

دیدگای ئایدیۆلۆژی و نا فەلسەفی.
ڕووناكبیر دەبێت خاوەنی هۆشیاری تایبەتی و تاكانەی خۆی بێت 
كە عەقڵی سیاسی باو دەخاتە ژێر گومان و پرسیار. ئەمەش بەو مانایە 
دێت كە ڕووناكبیر لە پێناوی ئەندێشەی ڕەخنەیی و كاری ڕەخنەییدا 
دەبێت هەمیشە ئەخالق و جوانناسی بخاتە پێش سیاسەتەوە. بە داخەوە 
ئەمە ئەو هەلومەرجەیە، كە تا ئێستا لە ڕۆژهەاڵت و بە تایبەتی لە واڵتی 
جوانناسی  بیركردنەوەی  و  ئەخالقی  بەرپرسیاریی  ڕووینەداوە.  ئێمە 
هێشتا لە پێش سیاسەتەوە ناخرێنەڕوو، هێشتا سیاسەت بڕیاردەدات 
لە بیركردنەوە و هەڵوێستی ڕووناكبیری و بە تایبەتی لەو هەلومەرجە 

دا كە ڕووناكبیر دەچێتە ناو سیاسەتەوە.
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ڕووناكبیرانی سیاسی یان ڕووناكبیرانی واڵتی ئێمە هێشتا توانای 
بوونناسی چەمكی  كاریگەری  و  گرنگی  نایانەوێت  یان  نییە،  ئەوەیان 
نەچوونەتە  ئیستا  تا  ئەوان  تێبگەن.  لێی  یان  بناسن،  بەرپرسیاریی 
سەر ئەو باوەڕەی كە تەنها پایەی ڕەسەن و تەوەری كارە سیاسی 
بەرپرسیاری  ئەخالقی.  بەرپرسیاریی  لە  بریتییە  كۆمەاڵیەتییەكان،  و 
الیەنی  بە  بەرامبەر  سەرئەنجام  و  نیشتمان  كار،  خێزان،  لە  فراوانتر 
سیاسی دڵخواز. دەبێت ئەم بەرپرسیارییە بەرامبەر بە ڕەوتی مێژوو 
بێت، واتا بەرامبەر بەو شتەی كە تەواوی كارەكانمان دەبێت بەشێوەی 
فەرامۆش نەكراو بنووسرێت، تا ئەو جێگایەی كە دەبێ ت ئەوە پەسەند 

بكەین كە خۆشمان دەبێت بچینە ژێر داوەری لێپرسینەوە.
پابەندی  لە دەرەوەی  لە سیاسەت و  فراوانتر  ئەگەر ڕووناكبیران 
لە  فراوانتر  تەنانەت  و  نەتەوەیی  و  نیشتمانی  پابەندی  یان  سیاسی، 
بیركردنەوە  فەلسەفی،  دیدگا  ئەم  تەماشای  جەماوەری  پابەندیی 
بوونناسی، مێژووییە بیربكەنەوە و هەڵوێست بنوێنن، بێگومان دەتوانن 
نیشانەكانی مرۆڤدۆستی و ماناكانی ئاشتی گشتی بكەنە وتار و دیدگای 

ڕەخنەیی خۆیان.
مینبەری سیاسی ڕووناكبیر و مەبەستی سەرەكی وتاری ڕووناكبیری 
داكۆكی كردنە لە قوربانیان و ئەو بەشە لە خەڵك كە ناتوانن دەنگی 
دەنگی  ڕووناكبیر،  دەنگی  بگەیەنن.  دیكە  كەسانی  گوێی  بە  خۆیان 
ئەو كەسانەیە كە بێدەنگ كراون، هێزی ڕووناكبیر هێزی ئەوانەیە كە 
بێهێزكراون یان پەراویزكراون. ڕووناكبیر دەبێت لەپێناوی ئەفراندنی 
ئەو بەهاو پێوەرانە بیربكاتەوە و خەبات بكات بۆ هێنانەدی سیاسەتی 
مرۆڤدۆستانە و ئاشتی پەروەری بەسوود دەبن. ئەم وتەیە بەو مانایە 
پرسەوە  بەو  تووندی  بە  ڕووناكبیران  سیاسی  چاالكی  كە  دەبێت 
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فریوو؟  و  درۆ  لەدژی  ڕاستییە  و  حەقیقەت  شتێك  چ  كە  گرێدراوە 
دەستدێت؟  بە  چۆن  فریوە  و  درۆ  دژی  و  حەقیقەتە  كە  شتەی  ئەو 
سیاسەتی  لە  جیانەكراوە  بەشێكی  ببنە  ڕووناكبیران  ئەگەر  بێگومان 
ڕۆژ، یان سیاسەتی دەسەاڵتدار وەكو ئەو سیاسەتانە بەڵێن بدەن كە 
بەهەشت نزیكەو شایانی بەدەستهێنانە، ئەوسا ناتوانن لە حەقیقەت، بۆ 
حەقیقەت ژیان و خەبات بكەن. هەر بۆیە ئەوەی ئێستا ئێمە نیازمەندین، 
دروشم نییە و تەنانەت سیاسەتیش نییە، بەڵكو قووڵبونەوەی فەلسەفی 
و تێڕامانی ڕەخنەییە كە بتوانێت  هۆشیاری بیركردنەوە و ڕەخنەمان 
بە  پێویستمان  كە  بەرێت،  ڕۆشنگەری  پڕۆژەی  لە  شێوەیەك  بەرەو 

دووژمن درووستكردن و تۆمەتباری و تووڕەیی نابێت.
بە دووژمن ناسینی ئەوانی دیكە، یان دووژمن درووستكردن، بڕوای 
بەو بیرەیە كە تاكەكان، فەرهەنگەكان، نەتەوەكان، تەنانەت چینەكان و 
بەشەكانی ناو یەك كۆمەڵگە دەگاتە پەیڕەوە سیاسییەكان، بوونەوەرە لە 
یەكجیاوازەكانن و فەرهەنگێك یان باوەڕێك لەبەرامبەر كەسانی نامۆ و 
غەیرە، سیاسەت و پەیڕەو و سیستمێكی داخراوە. كارەسات لەوەدایە كە 
ڕووناكبیری دووژمنساز یان ڕووناكبیری سیاسی كە هەموو ئەوانەی 
وەكو ئەو بیرناكەنەوە بە دووژمنیان دەزانێت ، كاتێك دەچێتە ناو مەیدانی 
ڕەوشی  )وەكو  جەماوەر  ڕابەری  بە  ببێت  دەیەوێت   یان  سیاسەتەوە 
دووژمنكارانە  سیاسەتە  ئەو  خۆپیشاندان(،  لە  سلێمانی  ڕووناكبیرانی 
بەكاردەهێنێت، تیۆری، ئەندێشەی بۆ ساز دەكات، لە مینبەری سیاسی 
دەنوێنێت.  سیاسی  هەڵوێستی  و  دەبێت   توڕە  دەدات،  وتار  گشتییەوە 
لەپێناوی  ڕووناكبیران  لە  هەندێك  كە  ئەوەیە،  كارەساتتر  لەوەش 
باس  دیكە(  بەرژەوەندی الیەكی  لە  )لەدژی الیەك و  ئامانجی سیاسی 
ئازادی، هۆشیاری،  لەو یۆتۆپیایە بكات كە هێزەكەی خۆیان بەوپەڕی 
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كە  بیربێت  لە  ئەوەشمان  دەبێت  باسبكات.  بووێری  و  سەربەخۆیی 
و  بەعسیزم  ستالینیزم،  فاشیزم،  بە  وابەستە  ڕووناكبیرانی  لە  زۆرێك 
ئەوان  كە  هەبێت  دووژمنێك  دەبێت  هەمیشە  ئیسالمی  بوونیادگەرایی 
مەیدانی گشتی و سیاسەتی جەماوەری لێ  هانبدەن. ڕووناكبیرانی فاشیزم 
دووژمنی نەتەوەیان سازدا، هی ستالینیزم دووژمنی نیشتمانی سۆڤێتی 
سۆسیالستی، بەعسیزم دووژمنی حزب، گەل و بوونیادگەرایانی ئیسالمی 
دووژمنی خواو دین. دووژمنسازی و هەوڵنەدان بۆ چارەسەری ئاشتی 
و ئازادی و دادپەروەری بۆ هەمووان، سەرەڕای ئەوەی كە هەڵوێستێكی 

ئایدیۆلۆژیكە، بێگومان دەكەوێتە خانەی فاشیزم و لۆمپەنیزمەوە.

ڕووناكبیران و لۆمپەنیزم
"ئەو چەمكەی كە ئێمە لە فەلسەفەی سیاسیدا بەناوی "لۆمپەنیزم" 
دەیناسین، واتە ئەو زاراوەیەی كە لە ماركسیزمیشدا هاتووە، لە ڕاستیدا 
بۆ ئەو گروپە یان ئەو كەسانە بەكارهێنراوە كە چینی كۆمەاڵیەتیان زۆر 
ڕۆشن نییە. ئەم گروپە، بە شێوەی هێز و بەكرێگیراوانی جەماوەری 
لە ئایدیۆلۆژییە تۆتالیتارەكانی سەدەی بیستەمدا نەخشی كاریگەرییان 
ستالینیزم سوودی  و  فاشیزم  وەكو  تۆتالیتار  ئایدیۆلۆژیای  هەبووە. 
زۆریان لەو كەسانە وەرگرتووە كە لۆمپەن بوون، بەاڵم پاشان وشەی 

"لۆمپەنیزم" وەكو زاراوەی سیاسی بەكارهاتووە".)8(
لەو  مەبەستمان  دەدوێین،  لۆمپەنیزم  دەربارەی  كە  ئەمڕۆ  بەاڵم 
بە  هەست  و  نییە  مەدەنییان  ئاكاری  و  ئەخالق  هیچ  كە  كەسانەیە 
یاساو  لە  پەیڕەوی  كە  كەسانەن  ئەو  هەروەها  ناكەن،  بەرپرسیاریی 
ڕێساكانی هاوواڵتی بوون ناكەن و مافەكانی تاك و مەدەنیەت لەالیان 

بەها و گرنگییان نییە.
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لە هەموو واڵتانی دنیا، لە ڕۆژئاواو ڕۆژهەاڵت، لەگەڵ ئەم دیاردەیەدا 
ڕووبەڕووین. یەكێك لە ئەركە ڕەسەنەكانی ڕووناكبیر، خەباتە لەدژی 
لەبەرئەوەی  لۆمپەنیزم  سیاسی.  لۆمپەنیزمی  بەتایبەتی  و  لۆمپەنیزم 
كە هەمیشە پەنا دەباتەبەر تووندوتیژی سیاسی و سەرانە و هەوڵدان 
پێویستی  بۆیەش  هەر  تووندوتیژ،  سیاسی  باندی  درووستكردنی  بۆ 
شتەكان.  قەبەكردنی  و  وتن  درۆ  وەكو  هەیە،  فكری  تووندوتیژی  بە 
حەقیقەتدا،  لەپێناوی  تێكۆشانە  و  خەبات  ڕووناكبیربوون  لەكاتێكدا 
هەڵبەت نەك حەقیقەتی ڕەهای ئایدیولۆژیك، بەڵكو حەقیقەتی ئەخالقی 
و بەرپرسیاری. ئێمە ئەو ئاسۆیەی كە بیری بۆ دەكەینەوە، كە هەمان 
ئاسۆی ڕاستی و حەقیقەتە، بەاڵم لۆمپەنەكان دەیانەوێت ئەم ئاسۆیە لە 
ناوبەرن و لەڕێگای درۆ، ڕیا، فریو، جەنجاڵ، تووندوتیژی بەرهەمبهێنن 
پرسەكانمان  لێكجیاكردنەوەی  هێزی  نادەن  ڕێگامان  ڕاستیدا  لە  و 
هەبێت، ڕووناكبیر ئەو كەسەیە كە دەبێت هێز و توانای جیاكردنەوەی 
درۆی لە ڕاستی هەبێت. درووست و نا درووست بناسێت  و لە پرسە 

جیاوازەكاندا بەكاریان بێنێت .
هەڵوێستی ڕووناكبیر لە سیاسەت و لە كۆمەڵگەدا، جیاكردنەوەی 
نییە  مانایە  بەو  ئەمەش  لۆمپەنیزدا.  و  ڕووناكبیری  لەنێوان  سنوورە 
كە كام پەیڕەوی سیاسی، ئایینی یان فەرهەنگی هەیە، بەڵكو مەبەست 
خەڵك  بكەن،  درۆ  لۆمپەنەكان  وەكو  نابێت  ڕووناكبیران  كە  لەوەیە 
فریوبدەن، یان شتەكان زل و قەبە بكەن و جەنجاڵی درووست بكەن. 

واتا نابێت وەكو لۆمپەن بیربكەنەوە و بنووسن.
كاتێك كە الیەنگیری لە پرسێك یان هەڵوێستێك دەكەن، كە بێگومان 
ئەمە مافی خۆیانە، نابێت الیەنەكانی دیكە نەخوێننەوە یان پەراوێزی 
و  نییە  ئەدەب  بێ   و  ڕەق  قسە  تووندوتیژ،  كەسی  ڕووناكبیر  بكەن. 
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تەنانەت لە ڕەخنە لەبەرامبەر نەیارانیشی، بەڵكو لێبوردە و سنگفراوان و 
تەحەمولی جیاوازی دەكات. نەك تەكفیر و جنێو و بووختان هەڵبەستن، 
یان نادیدەگرتنی بەرامبەر. لەو كاتانەدا دیدگای پرس و خستنەڕووی 
ڕاستییەكان لەالی ڕووناكبیر شكستدەخوات و لە ڕوانگەی زمانەوانی 

و فكری و زەینیدا، دەگاتە پلەیەك لە لۆمپەنیزم.
یەكێك لە كار و مەبەستە گرنگەكانی ڕووناكبیری ڕاستینە لەبەرامبەر 
ڕووناكبیری سیاسی، یان لۆمپەن ئەوەیە لە بەرامبەر "لۆمپەنیزم" خەبات 
هەروەها  بكەن.  ئاشتی  و  ماف  ئازادی،  كۆمەڵگە،  لە  داكۆكی  و  بكەن 
دەبێت لەدژی لۆمپەنیزمی ئەندێشە و لۆمپەنیزمی كۆمەاڵیەتیش خەبات 
بكەن. ئەمەش كاتێك ڕوودەدات كە ڕووناكبیر بەرەو ئایدیۆلۆژیا نەڕوات 
و خۆی نەخاتە زیندانی ئایدیۆلۆژیەكانەوە، چونكە ئەگەر وابكات ناتوانێت  
بكات. ڕووناكبیر  لەپێناوی حەقیقەت و حەقیقەتە جیاوازەكاندا خەبات 
دەبێت لە هەلومەرجی دیاردەناسی و مەعریفەناسیدا قەرار بگرێت و لەو 

ڕەوەندەوە بتوانێت  كە ژیان و خەباتی لەپێناوی حەقیقەتدایە.
یەكێك لە ڕەوش، ئاكارەكانی لۆمپەن درووستكردنی باند، جەماعەت 
بكەوون،  كەسانێك شوێنی  دەیەوێت  هەمیشە  لۆمپەن  موریدەكانە.  و 
یان ببنە پیاوی و لەژێر فەرمانی ئەودابن و وابیردەكاتەوە كە ئەگەر 
الوازییەكی هەبێت یان بێهێزیەك بنوێنێت،  ئەوكەسانە لە دەستدەدات، 
بەاڵم ڕووناكبیر نایەوێت كە شوێنكەوتوو یان باند و موریدی هەبێت 
و لەوەش ناترسێت  كە ڕەخنەی لێبگیرێت یان ڕەحنە لەخۆی بگرێت، 
ئەم  و  بیردەكاتەوە  پرسەكان  دەربارەی  ڕووناكبیر  كاتێك  چونكە 
بیركردنەوەیەش هەمیشە ئامادە نییە، بەڵكو شەپۆلدار و شێنەییە، هەر 
بۆیەش ئەگەری نەزانین یان هەڵە هەمیشە لە ئارادایە و دەبێت ئەمەش 

بۆ خەڵك و كۆمەڵگە بخاتەڕوو.
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ڕووناكبیر هەمیشە لە هەڵوێستی نەوازشدایە و خۆی بەسەركردە 
و فەرمانداری خەڵكانی دیكە نازانێت ، كە بەو شێوەیە دەبێت بێگومان 
یەكێك لە ڕەوش و هەڵوێستەكانی خوێندنەوەی بەرامبەر و دادپەروەری 
بیری  بە دیدگا و  ئاشنابێت  ئەمەش وادەكات كە هەمیشە  مەعریفییە، 
نوێ . جیاوازی نێوان لۆمپەن و ڕووناكبیر لەوەدایە، كە لۆمپەن هەمیشە 
هێزی  و  بەكاردەهێنرێت   هێزەوە  لەالیەن  و  ناسنامەیە  بێ  كەسێكی 
سیاسی، یان ئایدیۆلۆژیا ئاڕاستەی دەكات و لەو ئاڕاستەیەشدا هەموو 
تووندوتیژییەك لەبەرامبەر كەسانی دیكە دەنوێنێ ت. هێزەكان دەتوانن 
لە كەسە لۆمپەنەكان ئۆردوویەك درووست بكەن، كە سبەینێ  هێزی 
دیكە سوودیان لێوەردەگرن. ڕووناكبیر یان نووسەری لۆمپەن ئەوانەن 
كە ئەمڕۆ لە پێناوی هێزێكی سیاسیدا هەموو شت دەكەن یان دەیڵێین 
بۆ هێزێكی دیكە دیسان دەیكەن و دەینووسن. كاتێك كە  و سبەینێ  
دەچێتە مینبەری گشتی یان خەڵك خۆی لێدەبێت بە سەركردە و هەرچی 
بەرامبەر  شێوەیەك  هەموو  بە  دەیكات،  یان  دەیڵێت  بێت  دەمیدا  بە 
یان كەسانی جیاواز تاوانبار دەكات و یەكەمین كاری ئەوە دەبێت كە 
ئازادی بەرامبەری پێشێل بكات. ئەگەر بە كرداریش نەتوانێت بێگومان 
یان سووك دەكات  تاوانبار  بەرامبەر  بە هەموو شێوەیەك  لە وتاردا 
لەم نێوەشدا دەستودەم ناپاڕێزێت  لە هەر سووكایەتی و هەڕەشەیەك. 
ئەگەر هیچ بەهانەیەكی نەبێت بۆ ڕەخنە، یان وەاڵمدانە وە دێتە سەر 

باسی كەسایەتی یان قەوارە و شێوەی جەستەیی ئەو كەسە.
هەڵوێستی سیاسی نووسەر یان )ڕووناكبیری !( لۆمپەن لە هەردوو 
تاوانبار و  ڕەوشی حزبی و جەماوەرییدا هەوڵدانە بۆ هێز نواندن و 
نێوەشدا  لەم  جیاواز.  الیەنی  و  كەسان  یان  بەرامبەر،  سووككردنی 
تیۆرسازی  نووسین،  شتەكان،  قەبەكردنی  ڕیاكاری،  فریو،  درۆ، 
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ڕووناكبیری  یان  سەرەكی.  پیشەی  و  كار  دەبێتە  مەبەستە  ئەم  بۆ 
پەنادەباتە  بۆیە  نییە،  یان مرۆیی  لۆمپەن زۆربەی جار هێزی فیكری 
بەر تووندوتیژی فیكری و وتاری. وتاری نووسەرانی كوردستان لەم 
و  فیكری  فاشیزمی  لە  هەیە  بەرچاوی  نمونەی  هەندێك  زەمینەیەدا 

لۆمپەنیزمی )ڕووناكبیری!(دا.

نەخش و قەڵەمڕەوی ڕووناكبیر لە سیاسەتدا
بەمشێوەیە  ئەناتۆلی فرانس  ئەدیبی گەورەی فەڕەنسا  نووسەر و 

ڕووناكبیران دەناسێنێت :
"ڕووناكبیران ئەو گرووپە لە شارەزایان و بیرمەندانی كۆمەڵگەن، كە 
بە بێ ئەوەی نیاز یان بەرژەوەندی سیاسی لە پشتی كار و تێكۆشانیان 
كاردانەوەشیان  و  دەكەن  بەشداری  ڕەوشانەدا  و  پرس  لەو  هەبێت، 
دەبێت كە پەیوەندارن بە داواكاری و بەرژەوەندی تەواوی كۆمەڵگەوە".9(
كاریگەری  و  نەخش  قەڵەمڕەوی  یان  ژیان  شێوەی  وتانە  ئەم 
بۆ  نیشانەن  ژیان  لە  شێوەیەش  ئەم  و  دەكات  ئاشكرا  ڕووناكبیر 
و  گیان  و  بیركردنەوە  كە خاوەن شەهامەت، سەربەخۆیی  كەسانێك 
كۆمەڵنەی  و  كەس  بەو  سەبارەت  هاودەردییە  و  لێكۆڵینەوە  توانای 
لە  بەشێكن  كە  ئەوەی  پرسەكانی ڕووناكبیر، وێڕای  لەژێر فشاردان. 
پرسەكانی كۆمەڵگە و سەرەڕای ئەوەی كە خودی ڕووناكبیریش هەر 
بەو شێوەیە بەشێكە لە كۆمەڵگە، بەاڵم پرسەكانی پرسی دژوارن، كە 
ئەمەش بە مانای ئەوە نایەت كە ئەو پرسانە وەاڵمی تاك الیەن و سەخت 
و گشتیان هەبێت. بەڵكو بەو مانایە دێن كە وەاڵمیان لەالیەك دەبێت 
بەرژەوەندی  لە  دەبێت  دیكە  لەالیەكی  بن،  دروست  و  زانستی  وردو 
گشتی كۆمەڵگە بن لە هێنانەدی ئازادی، ماف و دادپەروەری و ئاشتیدا. 
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ئەم ئامانجەی ڕووناكبیر لە چەند پرسی گرنگدا، كە هەر هەمان نەخش 
لەم  كە  دەچن،  هێنانەدی  بەرەو  ڕووناكبیرن،  خودی  تایبەتمەندیی  و 

خاڵنەدا دەرئەكەون:
1- خاوەندار بوون لە دیدگای شارەزایی و بیركردنەوەی دروست.

2- گەڕان بەدوای ڕاستی و حەقیقەت و پەیداكردنی ڕێگاكانی.
وتنی  و  ڕووناكبیری  و  زانایی  بە  بەرامبەر  بوون  بەرپرسیار   -3

حەقیقەتەكان.
4- بە ئاگا بوون لە ڕەوشی تایبەتی و هەلومەرجی گشتی.

5- هەمیشە خاوەندارێتی لە وتار و دیدگای ڕووناكبیری و ڕەخنەیی.
6- ئاوێتەكردنی ئەم پرسانەی سەرەوە لەكەڵ خەڵك و لە ڕێگای 

خەڵك.
و  ڕوانگەی زۆربەی ڕووناكبیران  و  دیدگا  ئەم خااڵنەی سەرەوە 
بیرمەندانی بەرجەستەی جیهانن كە نووسەری گەورە "ئیدوارد سەعید" 
لە كتێبی "نەخشی ڕووناكبیر"دا دەیخاتەڕوو. ئیدوارد سەعید دەربارەی 
ئەم پرسانە كورتەیەك بەم شێوەیە دەخاتەڕوو: "بیركردنەوەی دروست 
دەربارەی پرس، نیازە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەکان دەبێت فێربین و بۆ 
و  تایبەتی  بەرپرسیارێتی  لەنێوان  دەبێت  ئامانجانەش  بەو  تێگەیشتن 
بۆ  ئەمەش  كە  بكەین،  پەسەند  سنووردانان  كۆمەاڵیەتیدا  ڕێكکەوتنی 
هەر  ڕووناكبیر  سوودە.  بە  ڕووناكبیران  بۆ  تایبەتی  بە  و  هەمووان 
لەو ساتەوە كە وشەكان دەخاتە سەر الپەڕەكان و پاشان چاپدەكرێن، 
دەچێتە جیهانی گشتییەوە. ڕووناكبیر هەمیشە لەنێوان دوو سنووردایە، 
یەكێكیان دیدگاو كاری تایبەتی خۆیەتی و دووەمیان پرس و هەلومەرجی 
گشتییە، بەاڵم دەبێت باش ئەوە بزانین كە ڕووناكبیر بەشێك نییە تەنها 
لە كایەی گشتی. بۆیە ڕووناكبیری گشتی یان جەماوەری یان نەتەوەیی 
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و سیاسی بوونیان نییە. ئامانجی ڕووناكبیر بۆ بەیان و ئاشكراكردنی 
ڕاستییەكان، هێنانەدی و خستنەڕووی هەلومەرجێكە بۆ باشتر كردنی 

ژیان و سیستمی گشتی". )10(
نەخش  بەیانكردنی  بۆ  بەكاردەهێنم  میتۆدە  ئەم  بەدواوە  لێرە 
سیاسەتدا.  لە  تایبەتیش  بە  كۆمەڵگەدا،  لە  ڕووناكبیر  قەڵەمڕەوی  و 

مەبەستم لەو میتۆدەش شیكردنەوەی ئەو شەش خاڵەی پێشووە:

یەكەم، زانیاری و شارەزایی درووست:
هەموو دیدگاو بڕواكان بۆ ناسینی ڕووناكبیر بەوە دەست پێدەكەن 
و  فكر  یان  زانست  زانین،  خاوەن  شارەزا،  كەسێكی  ڕووناكبیر  كە 
شارەزاییە  ئەو  ڕووناكبیر  یەكەمی  ئامڕازی  یان  هۆكار  فەلسەفەیە. 
ناو  فكری، فەلسەفی و كۆمەاڵیەتییە گشتیەیە كە لەو ڕێگاوە دەچێتە 
كە  ڕووناكبیر  دەستی  ئامڕازەكانی  و  هۆكار  كۆمەڵگەوە.  پرسەكانی 
بەرەو عەقاڵنیەتی دەبات و لە ڕێگای عەقڵ و بیركردنەوەی عەقڵی بە 
پێوەرەكانی جیهانی )ماف، ئازادی، سیستم، دادپەروەری و پێشكەوتن(، 
پرس  پێششردنی  بەرەو  و  چارەسەر  خستنەڕووی  بۆ  بیردەكاتەوە 
و كێشەكان. هەروەها ڕووناكبیر كەسێكە توانای جیاكردنەوەی پرس 
لە  خۆی  ڕووناكبیریی  ژینگەی  جیاكردنەوەی  هەیە،  كێشەكانی  و 
ژینگەی گشتی، جەماوەری، ژینگەی سیاسەت و دەسەاڵت. ڕووناكبیر 
حەقیقەت لە درۆ و گومڕایی جیادەكاتەوە. لەم زەمینەیەشدا هۆكاری 
لە  ناڕاستییەكان و پشتیوانییە  لە درۆ و  دەستی ڕووناكبیر ڕەخنەیە 
حەقیقەتەكان. ڕووناكبیر تەنها ئەو كاتە بەشێكە لە مەیدان و ژینگەی 
گشتی كە ئەو مەیدان و ژینگەیە بەرەو حەقیقەت و فراوانتر لەوەش 

بەرەو ئاشكرا كردنی ڕاستییەكان )یان كۆی ڕاستییەكان( بچێت.
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شۆڕڕش  بەو  بەرامبەر  ڕووناكبیر  هەڵوێستی  زەمینەیەدا  لەم 
ڕوودەدەن  ئیسالمیدا  و  عەرەبی  جیهانی  لە  ئێستا  كە  ڕاپەڕینانەی  و 
بەمشێوەیە دەبێت، كە ڕووناكبیر بەشێكی جیا نەكراوە نییە لەو ڕووداوانە. 
هەژموونخواز،  و  دیكتاتۆری  دەسەاڵتی  لەدژی  الیەنگیرە  چی  ئەگەر 
یان الیەنگیرە بۆ پشتیوانی ماف و ئازادی و دادپەروەری، بەاڵم دەبێت 
ئەوەش بزانێت  و بیڵێت  كە هێشتا ئەم شۆڕش و ڕاپەڕینانە لەالیەن ئەو 
درووشمە حەقیقی و خەڵكە ڕاستینەیەوە بەڕێوەنابرێن كە ئەنجامەكەی 
لە  زانین و شارەزایی ڕووناكبیر  بێت. هەڵوێستی  ئاواتەكان  هێنانەدی 
داخوازی  جیاكردنەوەی  توانای  دەبێت  سلێمانی،  سەرای  بەردەركی 
گشتی بۆ )ماف، ئازادی، عەدالەت، پێشكەوتن(، كە بەداخەوە زۆر الوازە، 
هەبێت لە داخوازی سیاسی و كۆنەپەرستانەی ئۆپۆزسیۆنی ئیسالمی 
بڵێت   بزانێت  و  لە هەرێمی كوردستان. ڕووناكبیر دەبێت   و فاشیستی 
و  خەڵك  لەالیەن  سلێمانی  ناوچەكانی  خۆپیشاندانەی  ئەم شەپۆلە  كە 
بەڵكو  ناكرێت،  بەڕێوەبەرێتی  ڕێنمایی و  درووشمە مرۆڤایەتییەكانەوە 
دەكرێن.  ڕابەڕایەتی  نادیموكراتییەوە  و  سیاسی  ئۆپۆزسیۆنی  لەالیەن 
ئازادی  مەرجی  یەكەمین  كە  بزانێت   ئەوە  چاك  دەبێت  ڕووناكبیر 
خوێندنەوەی بەرامبەر و پلورالیزمی سیاسی و فیكری و كۆمەاڵیەتییە، 
لەبەردەركی سەراو بە فەرمانی جەماعەتی ئۆپۆزیسیۆن دەنگی  بەاڵم 
و  دەكرێت  قەدەغە  ئۆپۆزیسیۆنی سیاسی  لە  جیا  ڕوانگەی  و  جیاواز 
هەندێكجار دەكەونە بەر هەڕەشەو سوكایەتیش. كاری ڕووناكبیر ئەوە 
نییە كە درۆ بكات و تیۆری درۆ بۆ ئەم خۆپیشاندانە سیاسی و نوێژدارە 
دابڕێژێت  و بە هێنانەدی تاكی ئازاد و خودی سەربەخۆ و شۆڕشی نوێ  
وەسفیان بكات، بەڵكو دەبێت چاك بزانێت  و بڵێت  كە ئەم خۆپیشاندانانە 
بارمتە و دیلی دەستی هێزە سیاسییە كۆنەپەرستەكانی كوردستانە و 
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لەم ژینگە سیاسییە كۆنەپەرست و دەسەاڵتخوازەشدا بێگومان نە تاكی 
ئازاد و نە خودی سەربەخۆ و نە شۆڕشی نوێ  لە دایك نابێت. ئەوەی 
بەرنامە و ئەجێندای سیاسی ئۆپۆزیسیۆن و حكومەتە  كە ڕوودەدات 
و  پڕناسین  وتەیەكی  هەلومەرجە  ئەم  كوردە.  بە  دژ  ئیقلیمییەكانی 
بیردەهێنێتەوە كە دەربارەی پڕۆژەی  "ئیدوارد سەعید"مان  زیرەكانەی 
فەلەستینی و ئیسرائیلەكاندا:  لەنێوان  لە ساڵی 1993  )ئاشتی ئۆسلۆ( 
بێژەرەكەی  سەردەمەدا،  لەو  و  ئاشتی  ڕێكەوتنەی  لەو  ڕەخنە  "وتنی 
دەخاتە ڕیزی كەمایەتییەكی بچوكەوە، بەاڵم من لەبەر هۆكار و بەڵگەی 

ڕووناكبیری و ئەخالقی، بەو شێوەیە هەستمكرد كە دەبێت وا بڵێم". )11(
ڕاستیدا  لە  )یان  ڕووناكبیران  لەناو  قەیناكا  وایە  بڕوام  منیش 
خاتری  لەبەر  بەاڵم  بمێنێتەوە،  كەمایەتیدا  لە  كوردا  خوێندەواران(ی 
و  ناڕەزایی  ئەم  كە  بڵێین  ئەخالقی  هەڵوێستی  و  ڕووناكبیریی 
بەاڵم  چاكسازی،  داواكاری  لە  پشتیوانی  سەرەڕای  خۆپیشاندانانە، 

بارمتە و دیلی هێزە سیاسییە كۆنەپەرستەكانی كوردستانە.

دووەم، ڕاستی و حەقیقەت پەروەری:
گەورەترین حەقیقەتی ڕووناكبیر ئەوەیە كە هەمیشە دەبێت ویژدانی 
ئەخالقی  و  پەیامی سیاسی  خاوەن  و  بێت  جیهان  زیندووی  و  بێدار 
حەقیقەت بێت. حەقیقەتیش بە مانای، ئەخالقی و سیاسی نەك بە مانای 

حەقیقەتی میتافیزیكی و خودایی.
" حەقیقەت لەالی ڕووناكبیرانی مۆدێرن بەشێوەی ڕەها بوونی نییە، 
گەیشتن  بۆ  كە  جیاوازن  ئەگەری  ڕێگاو  چەندین  هەیە  ئەوەی  بەڵكو 
بە حەقیقەت پێویستمان دەبن. بە دیدگایەكی ڕۆشنتر حەقیقەت لەالی 
بەشێكە  بەڵكو  نابێت،  پەیدا  "ئیمان"  بەشێوەی  هاوچەرخ  ڕووناكبیری 
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لە زانین و بڕوا كە لەگەڵ بڕواكانی دیكەدا لە مامەڵەدان سەرئەنجام 
دەگەینە ئەو ئاكامەی كە پەیامی ڕووناكبیر بۆ حەقیقەت، پەیامی ئایینی 
و پێغەمبەرانە نییە، بەڵكو پەیامێكە بۆ ئەوەی ژیانمان حەقیقەت بێت و 

لە حەقیقەتدا ژیان بكەین(. 12
ئەم  و  هەبێت  حەقیقەتی  ناسینی  توانای  بۆئەوەی  ڕووناكبیر 
پەیامەش بەخەڵك بگەیەنێت ، بێگومان دەبێت لە سنووری وتار و كاری 
لەم  بەاڵم  هەبێت،  مرۆڤدۆستانەی  دیدگای  و  بڕوانێت  فراوانتر  خۆی 
دیدگایەشدا نابێت لە دیدی ڕەخنەیی خۆی ونبكات. مافی ڕەخنەكاری 
كاریگەرە  یەكەم و  كارە گرنگەكانی ڕووناكبیر، ڕێگای  لە  یەكێكە  كە 
بۆ دۆزینەوەی ڕاستییەكان. ڕووناكبیر لەم ڕێوانەدا دەگاتە جێگایەك 
تەنانەت هەڵوێست و بیركردنەوەی ڕەخنەیی، دیارە بۆ ئاشكراكردنی 
ڕاستییەكان نەك تەنها هەر بۆ ڕەخنەگرتن، لە ڕەوشی تایبەتی خۆیی و 
لەو ڕێبازە مرۆڤدۆستانەیشی دەخاتە مەیدانی كارەوە و لێرەدا هەمیشە 

ئەو لە بەرزەخی پابەندی و تەنهاییدایە.
ژینگەی ڕاستی وتن و حەقیقەت پەیڕەوی ڕووناكبیر بۆ داكۆكیكردنە 
لە دادپەروەری، ماف، ئاشتی لەنێوان هەموواندا و بەڕێگای هەمووان. 
ئەم  دەبێت.  درۆ  لەدژی  و  ڕاستی  لەپێناوی  خەباتكردن  بە  ئەمەش 
خەباتە بۆ ڕاستی لەبەرامبەر هەموو هێز و نەریتەكاندا دەبێت و تەنانەت 
لەبەرامبەر ئەوانەشدا دەبێت كە دەیانەوێت هەژموونگەریی فیكری و 
پاوانكردنی مەیدانی ڕاستی و خەبات بكەنە ڕەوشی سەرەكی خۆیان. 

لێرەشدا بێگومان حەقیقەت پەروەری بە مانای تۆڵە كردنەوە نییە.
ڕێبازی حەقیقەت پەیڕەوی لەالی ڕووناكبیر و لە مەیدانی سیاسەتدا 
دیارە ڕەخنە گرتن و  ئاڵۆزەكان.  لە پرسە گرنگەكان و كێشە  یەكێكە 
بۆتە  دنیادا  هەموو  لە  نەیار،  یان  بەرامبەر  الیەنی  ڕاستییەكانی  وتنی 
كارێكی نەریتی و بەرژەوەندییەكی سیاسی بەردەوام، بەاڵم ئەمە ڕەوشی 
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ڕووناكبیر نییە، بەڵكو ڕەوش و متێودی سیاسییەكانە، چونكە سیاسەت 
هەمیشە دوو ڕەهەندی زاڵ تیایدا بەرقەرارە، كە ئەوانیش )دەسەاڵت و 
بەرژەوەندی(ن. گرنگترین و شەریفانەترین كاری سیاسی ڕووناكبیر لەو 
كاتانەدا پەیدا دەبن كە زۆر بوێرانە و دلێرانە ڕەخنە لە خۆی و ژینگەو 
الیەنی سیاسی خۆی بگرێت. لەم ڕەوشەدا ڕووناكبیر ئەوە دەسەلمێنێت 
كە ویژدانی بێداری كۆمەڵگەیە و كەسێكە كە لەپێناوی ڕاستیدا هەموو 
هەڵەكانی یان تاوانەكانی الیەنەكەی خۆشی دەڵێت. ڕەخنە گرتن لە الیەنی 
كارێكی  ئاشتیدا  دادپەروەری،  ئازادی،  نەبوونی  لە  نەیار  و  بەرامبەر 
بەاڵم  ئەكات.  پاداشتی  تایبەت  ئۆردوگای  بەرژەوەندی  و  هێز  ئاسانە، 
لەپێناوی ڕاستی و حەقیقەتدا دەبێت بزانین كە ئۆردووەكەی خۆشمان 

ئازادی و دادپەروەری و ئاشتی پێشێلدەكات.
بە  بەرامبەر  ڕووناكبیران  ڕەخنەیی  یان  الیەنگیری  هەڵوێستی 
خۆپیشاندانەكان دەبێت بەمجۆرە بێت. ئەوانەی كە الیەنگیرن دەبێت ئەوە 
بزانن و كار بۆ ئەوە بكەن كە مافی خۆپیشاندان و داواكارییەكانی لەژێر 
هەژموون و بارمتەی هێزە سیاسییەكان دەربهێنن و ڕووناكبیرانیش 
دەبێت چاك ئەوە بزانن كە هیچكام لە هێزە سیاسییەكانی كوردستان 
ناتوانن و نایانەوێت هێزی دڵخواز بن بۆ ماف و ئازادی و دادپەروەری 
و ئاشتی. ئەوانەش كە نەچوونەتە خۆپیشاندان و هەڵوێستی ڕەخنەییان 
هەیە، نابێت لەبەر ئەوە بێت كە مادام ئەوان نەیاری هێزە ئۆپۆزیسیۆن 
و نووسەرە وابەستەكانیانن، بۆیە ئەو هەڵوێستە دەنوێنن، بەڵكو دەبێت 
لە  داكۆكیكردن  لەپێناوی  ڕەخنەگر  ڕووناكبیری  كە  بێت  ئەوە  لەبەر 
حەقیقەتی خۆپیشاندان و ڕاستی داواكارییەكان، ئەو هەڵوێست و دیدگا 
ڕەخنەییەی هەبێت. مەبەستم لەوەیە ڕووناكبیر نابێت لەدژ و بەرامبەر 
بە خۆپیشاندانی خەڵك و داواكارییەكان هەڵوێست بنوێنێ، بەڵكو دەبێت 
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لە پێناوی داكۆكی لەو ماف، داواكاریانە ڕەخنە لە خودی خۆپیشاندان 
)سیاسەتی!(  لە  بگرێت. ڕەخنەی ڕووناكبیر  و ڕەهەندە سیاسییەكەی 
خۆپیشاندان بۆ داكۆكیكردنە لە )مافی( خۆپیشاندان و لەپێناوی ئەوەیە 
هەژموونخواز  و  كۆنەپەرست  ئۆپۆزیسیۆنی  لەالیەن  مافە  ئەم  كە 

هەلپەرستانە بەكارنەهێنرێت و كایە و سیاسەتی پێوە نەكرێت!

سێیەم، بەرپرسیاری و پابەندبوون:
پابەندبوونی ڕووناكبیر یان بەڵێنامەی ڕووناكبیر لە دوو پرس و مەبەستی 
گرنگدا دەردەكەوێتت: ئەخالق و بەرپرسیاری. چاالكی ڕووناكبیرانە دەبێت 
هاوڕێ  و ئاوێتە بێت لەگەڵ بەرپرسیاری ئەخالقی و ویژدانی ڕووناكبیریدا. 
هەڵوێست  و  ڕەخنە  لە  ڕووناكبیرییەش  بەرپرسیارییە  ئەم  ناوەرۆكی 
بەرامبەر سەخت ئەندێشی )دووگم گەرایی( و ئایدۆلۆژییەكاندا دەبێت، كە 
ویژدان و هۆشیاری تاكەكان دەخەنە ژێر هەژموون و دەسەاڵتی خۆیانەوە. 
لەم زەمینەیەدا ئیدوارد سەعید دەڵێت: "من بڕوای زۆرم بە هۆشیاری تاك 
هەیە كە ڕیشەی لە كار و چاالكی مرۆڤدایە. هۆشیاری و تێگەیشتنی مرۆڤ 
پێشتر  كە  نەبێت،  كاتانەدا  لەو  تەنها  نابێت  لە زەمینەی گشتیدا مەیسەر 

لەالیەن كەسانی دیكەوە بەرهەم هاتبن". )13(
شارەزایی  و  زانین  لە  "ئامانج  دەڵێت:  فیختە  هەروەكو  یان 
بەرپرسیاریی  مرۆڤەكانە"و  بیری  سەربەخۆیی  بێداركردنەوەی 
و  سەربەخۆ  مرۆڤەكان  كە  ئەوەیە  جیهاندا  لە  ڕووناكبیر  یەكەمی 
ئازاد بیربكەنەوە. بەرپرسیاریی ڕووناكبیر سنوردار نییە و شتێكە بێ  
پایانە، كە بێگومان لەم ڕەوشەدا بەرپرسیار نییە تەنها لە نووسین و 
دیدگاكانی خۆی، بەڵكو بەرپرسیاریشە لە بەرامبەر ئەوانی دیكە، ئەو 
ئەوی دیكەیە لەوانەیە مرۆڤێك، گیانەوەرێك یان ڕووەكێك یان پرسێك 
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بێت. ڕووناكبیر لە بەرامبەر پرسینەوەی ئەوانی دیكە بەرپرسیارە و 
بەرپرسیارێتی ڕاستەقینە  ئەم پرسەش دەكاتە مەسەلەیەكی گرنگ و 

لەبەرامبەر هەموو شتەكاندا.
بەاڵم بەرپرسیاری گرنگ و مەبەستی ڕووناكبیر سەبارەت بەدیدگاو 
فكری  هەڵوێستێكی  یان  دیدگایەك  كاتێك  كە  لەوەدایە  هەڵوێستەكانی 
كاریگەرییەكی  چ  كە  زانایە  و  لەوە شارەزا  ئایا  دەبێت،  )سیاسی!(  و 
لەبەرامبەر خەڵك و ڕەوشی گشتیدا دەبێت؟ مەبەست لەوەیە كە نابێت 
ڕووناكبیر لە دوو پرسدا توندڕەوی بكات یان نامەسئوالنە هەڵویست 
گشتییەكان.  پرسە  لە  كەنارگیرییە  یان  وازهێنان  یەكەمیان  بنوێنێت . 
بە  و  كێشەكان  بە  بەرامبەر  نواندنە  هەڵوێست  زوو  تووندو  دووەم، 
تایبەتیش كێشەی سیاسی. "هیچ شتێك لەو نەریت و خوە زەینیانەی 
و  تووندڕەوی  یان  كە  نییە  سەرزەنشت  شایەنی  زیاتر  ڕووناكبیر 

بازدانە، یان وازهێنان و كەنارگیرییە ". )14(
سیاسییەكانیشدا،  پرسە  لە  ڕووناكبیر  بەرپرسیاری  هەڵوێستی 
وەكو  ڕووناكبیریش  بێگومان  تێڕامانە.  و  باس  شایەنی  ڕەوشێكی 
نایبێت،  یان  دەبێت  سیاسی  پەیڕەوی  یان  هەڵوێست  دیكە  كەسانی 
لە هەردوو ڕەوشەكەدا پێوەر و دیدگای بەرپرسیارێتی دەبێت  بەاڵم 
لەوەدابێت كە تا چ ئەندازەیەك ئەم دیدگا و بەرپرسیارێتییە هاوڕێ یە 
باشترین  و  ژیان  باشترین  هێنانەدی  لە  خەڵك  بەرژەوەندییەكانی  بە 
سیستمی سیاسی كە ڕۆحی فەلسەفەی سیاسییە. هەڵوێستی سیاسی 
و دیدگای فكری سیاسی بە درۆ و توندڕەوی بە ئەنجام ناگات و لە 
پێی  بە  فیكرییەكانی  دیدگا  ڕووناكبیر  كە  ئەوەیە  خراپتر  هەمووشی 
نەبێت،  گشتی  بەرژەوەندی  لە  سیاسەتەكەش  و  دابڕێژێت  سیاسەت 

بەڵكو بەرژەوەندی و پەیڕەوی هێزێكی دیاریكراوبێت.
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چوارەم، ئاگایی و هۆشیاری لە ڕەوشی تایبەتی و هەلومەرجی گشتی:
خۆی  تایبەتی  ڕەوشی  دەربارەی  ڕووناكبیر  هۆشیاری  و  ئاگایی 
و هەلومەرجی گشتی لە پێش هەموو شتێكدا پێویستی بەوە هەیە كە 
ژینگەی  لە  ئەو  كاری  هەمیشە  و  بێت  و سەربەخۆ  بیریار  مرۆڤێكی 
زانین و ئازادیدا خاوەن پرس دەبێت. ڕووناكبیر وەاڵمدەرەوەی لۆجیكی 
دەسەاڵت و نەریتی باو نییە، بەڵكو وتەبێژی ئازایی دەستپێشكەرییە بۆ 
كاری دلێرانە، کە بەیانكەری ئاڵوگۆڕ و بزووتنەوەیە نەك داكۆكی لە 
وەستان و مانەوە لە هەلومەرجی كۆندا. لەم زەمینەیەشدا "ڕووناكبیر 
وەكو كەشتییەكی شكستەیە كە دەزانێت  و هۆشیارە لەوەی چۆن لەگەڵ 
خاكدا نەك لە خاكدا ژیان بكات، ئەو وەكو ڕۆبنسۆن كروزو نییە كە 
ئامانجی داگیر كردنی دوورگەیەكی بچووكە، بەڵكو وەكو ماركۆ پۆڵو 
وایە كە لە بەهرەی دیاریكردن و ناسینی سەرسام ئاوەریدا هەرگیز 
نابێت ، ڕووناكبیر كەسێكە هەمیشە ڕێنماو میوانی تێپەڕە، نەك  الواز 

مشەخۆر، داگیركەر یان هێرش بەر ". )15(
ڕووناكبیر ئەو كارمەند یان نووسەرانە نین كە خۆیان تەسلیمی ئامانجی 
یان  ڕێكخراو  تەنانەت  و  سیاسی  ڕێكخراوێكی  یان  حكومەتێك  سیاسی 
بزووتنەوەیەكی جەماوەریش بكەن. لەوانەیە ڕووناكبیر لەگەڵ ئەم چێوارچێوانەدا 
كاربكەن، نەك لەم چوارچێوانەدا، لەو كاتەشدا دەبێت هەڵوێستی ڕووناكبیر 
وەفاداری بێت بەرامبەر بە دیدگا و جیهان بینییەكانی خۆی و لە هەمانكاتیشدا 
دەبێتە مینبەری ماف، ئازادی، دادپەروەری و ئاشتی بۆ هەمووان. بەمشێوەیە 
دەردەكەوێت  كە ڕووناكبیر سەرسپاردە نییە بۆ هیچ كام لە هێز و الیەنەكان، 
یان نەتەوە و ئایینەكان، یان سیاسەت و پەیڕەوەكان و تەنانەت سەرسپاردەی 
دەكات.  خەبات  لەپێناویاندا  و  لێدەكات  داكۆكیان  خۆی  كە  نابێت  ئەوانەش 
سەرئەنجام ڕووناكبیر ئەو كەسەیە كە لە هەوڵ، سۆراخی پەروەردەی فكری 
خۆی و كۆمەڵگەدایە و توخمی سەرەكی كاری خۆی لە فەرهەنگدا دەبینێت. 
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كاری ڕووناكبیری هاوڕێگایە لەگەڵ ئەو ڕەوەندەی كە هیگڵ بە )دیاردەناسی 
ڕۆح( بە مانای فێركردنی زەین دەیناسێنێت .

ڕووناكبیری  كە  دەبێت  ئاشكرا  بۆ  ئەوەمان  بێگومان  كاروانەدا  لەم 
یان  بەدوای حەقیقەت و ڕاستییەكاندا،  ڕادیكاڵە، چونكە گەڕان  كارێكی 
هەڵوێستی ڕەخنەیی و ڕێنمای سەربەخۆیی و ئازادی شێوەیەكی ڕادیكاڵن 
لە ژیان كردن. ڕووناكبیربوون بەمانای بوونی ئازایەتییە بۆ بیركردنەوەی 
ئازاد و بیركردنەوە دەربارەی ئازادی. یان هەروەكو نیكۆس كازانزاكی 
دەڵێت: "من چاوم نەبڕیوەتە هیچ شتێک و لە هیچیش ناترسم بۆیە ئازادم"، 
بەاڵم ئازادی و سەربەخۆیی و بێ  نیازی ڕووناكبیر شێوەیەك نییە لە 
قارەمانێتی، ڕووناكبیر نە لە هەوڵی دروستكردنی قارەماندایە و نە ستایشی 
كەسیان دەكات، هەروەها شۆڕشگیڕیش نییە. شۆڕشی واقعی ڕووناكبیر 
لە خەبات كردنە بۆ  قارەمانسازییەکەی  لە زانین و پرسیارەكانیدایە و 
ڕاستی لەبەرامبەر درۆدا. توانای ڕووناكبیر بەندە بە هێزی بیركردنەوە و 
هەر بۆیەش پڕۆژەی ڕووناكبیری چاالكییەكی تاكانەیە و نەك بە كۆمەڵ. 
و  بەڵێن  هەروەها  ناكات،  بۆ جەماوەر  ڕیایی  نە  و  درۆ  نە  ڕووناكبیر 
وادەی فریودەریشیان بۆ نابژێرێت، بەاڵم سیاسەتوان و شۆڕشگێڕ بۆ 
بەرهەم هێنانی سیاسەت و ئایدیۆلۆژیاكەی پێویستی بە خەڵك دەبێت. 
پڕۆژەی ڕووناكبیری ئەگەرچی لە مەیدانی خەڵك و لەپێناوی خەڵكدایە، 

بەاڵم پێویست ناكات كە هاوڕێگا و هاوبیری خەڵك بێت.
هەڵوێستی  و  دیدگا  خۆپیشاندان،  و  گشتی  خەباتی  هەلومەرجی  لە 
بێت  نرخێك  بەهەر  یان  بكەوێت،  خەڵك  دوای  كە  نییە  ئەوە  ڕووناكبیر 
لەگەڵ خەڵك بێت، بەڵكو ئەوەیە كە دەبێت، سەرەڕای داكۆكیكردن لە ژیاتی 
شایستە و داواكاری مەزن بۆ خەڵك، بەاڵم هۆشیاری و ئاگایی بەخش بێت 
لەبەرامبەر ئەو سیاسەت و هێزانەی كە لە كەمیندان بۆ ئەو خەڵكە لە هەردوو 
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ئاڕاستەی دژ یان الیەنگیر لەو خەبات و داواكارییانە. هەروەها دەبێت لە 
بەرامبەر سەرەڕۆیی و تووندڕەویی جەماوەریشدا هەڵوێستی هەبێت و 
هەمیشە ئەو چاودێربێت بەسەر ئەو هێز و بكەرانەی كە دەیانەوێت سوود 
ڕووناكبیر  هەڵوێستی  بچننەوە.  تێكۆشانە  و  خەبات  لەو  هەلپەرستی  و 
پرسێكی  گشتی  خەباتی  كەمایەسی  و  نەزانی  و  كەموكوڕی  بەرامبەر 
گرنگە، نابێت ڕووناكبیر هەڵوێستی سۆزداری یان وەفاداری بۆ خەباتی 
گشتی وا بكات كە تیۆری خۆشبین و گەشبینی توندڕە و بۆ خەبات و 
داواكاریی خەڵك دابڕێژێت، بەڵكو دەبێت لەالیەنە الواز و ترسێنەرەكانی 
ئەو بزووتنەوەیە خودی خەڵك ئاگاداربكات. هەروەها دەبێت ئەو هێز و 
سیاسەتانە ڕیسوابكات كە دەیانەوێت سواری شەپۆلی تێكۆشانی خەڵك بن 

و بە هەر نرخێك بێت، بەرهەمەكانی خەباتی گشتی بقۆزنەوە.

پێنجەم، خاوەندارێتی لە وتار و دیدگای ڕەخنەیی:
هیچ كەس ناتوانێت  دیدگای خۆی بۆ هەمیشە و دەربارەی هەموو 

پرسەكان بخاتە سەر زمانی.
ناوی  ئادۆرنۆ(  )تیۆدۆر  تیۆرەیە  و  دیدگا  ئەو  ڕووناكبیری  وتاری 
دەنێت  "جیاوازی ناهەژموون دار")16( كە بە هۆی ڕەخنەی ئازاو ئازاد لە 
تووندوتیژییە فكری و زانستییەكانی دژی مرۆڤ دێتەدی، هەمیشە لە 
دیدگا و بیركردنەوەیدا ڕەوایی و نەخشی "ئەوانی دیكە" پەسەند دەكرێت 
یان دەخوێنێتەوە. خەباتی ڕووناكبیر لە پێناوی "ئەوانی دیكە"دا خەباتی 
و جیهانییەكانی  بەها گشتی  دڵی  لەناو  بەاڵم  دوورخراوەیە،  مرۆڤێكی 
وتار  هۆی  بە  ڕووناكبیر  گرتووە.  لەنگەری  حەقیقەتدا  و  دادپەروەری 
ئەو هێزانەوە كە زمانی عەدالەت و  و ڕەخنەی خۆی دەچێتە جەنگی 
حەقیقەتیان ئەسیركردووە. ئەو هێزانە تەنها هێزە سیاسییەكان و حكومەت 
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و نەریتەكان نین، بەڵكو میدیا، زانكۆ، نووسەر و خوێندەوارەكانیشن.
نییە،  ڕووناكبیر  خودی  بۆ  تەنها  لەبەرئەوەی  ڕووناكبیری  كاری 
بۆیەش دەبێت  لەپێناوی ژیان و كەرامەتی مرۆڤایەتیدایە، هەر  بەڵكو 
بەرەو ئەوە بچێت كە یادەوەری مرۆڤایەتی سەرلەنوێ ساز بكاتەوە. 
ئەم سازكردنەوەیە تەنها لە ڕێگای دۆزینەوەی ئەگەر و هۆكارەكانی 
دەخاتە  گشتییەكان  پرسە  كە  دەبێت  خەڵك  نێوان  گفتوگۆی  و  باس 
نییە كە  تەنها ئەوە  مەیدانی گشتییەوە. بەرپرسیاریی ڕووناكبیر هەر 
ڕەخنە لە بەهاو دیدگاو پێوەرەكانی كۆمەڵگە بگرێت، بەڵكو لەوەدایە كە 

كام دیدگاو وتار دەخاتەڕوو بۆ چارەسەری كێشەكان.
لە دیدگا و  بێگومان دەبێت  كاتێك كە دەڵێین كەسێك ڕووناكبیرە، 
تێڕوانینی دیموكراتیكدا بیربكاتەوە و وەاڵمی ئەو پرس و كەسانە بداتەوە 
دەبێت  و  بێت  دیكتاتۆر  نابێت  ڕووناكبیر  دەنووسێت.  بۆ  وتاریان  كە 
و  دیدگا  ڕۆشنكردنەوەی  بۆ  بێت  بەرپرسیاریی  ڕەوشی  لە  هەمیشە 
وتاری خۆی. كە ڕووناكبیر دەچێتە ناو مەیدانی سیاسەتەوە یەكەمین 
كاری ئەو دەبێتە هونەری سازماندان و ساماندانی ژینگەی دیموكراتیكی 
كۆمەڵگە، كە ئەمەیان كاری ئەوە، بەاڵم داكۆكی كردن لە ئایدیۆلۆژیا یان 

ڕێبازێكی سیاسی دیاریكراو، كاری ڕووناكبیر و وتاری ئەو نییە.
دیدگاو وتاری ڕووناكبیر لە سەردەمی خەبات و قەیرانە سیاسییەكاندا 
ئەوە نییە كە داكۆكی لە ڕوانگە و هێزێكی سیاسی بكات، چونكە ئەوان 
هۆشیاربێت  و  بزانێت  لەوەدایە  بەڵكو  زۆرە،  داكۆكیكاریان  وتەبێژو 
بە  و  خەڵك  پرسەكانی  چۆن  كە  دیدگایەی  و  وتار  ئەو  گەیاندنی  لە 
بكاتە خاوەن ڕوانین  تایبەتی هەژاران و الوازان و پەراوێزكراوەكان 
دژایەتیكردنی  یان  سیاسی  هێزی  لەالیەن  الیەنگیری  هەڵوێست.  و 
وتارسازی  الیەنگیری،  بەڵكو  نییە،  ڕووناكبیر  كاری  دیكە،  هێزەكانی 
و  دادپەروەری  و  ئازادی  بۆ  مرۆڤەكان  یادەوەری  گەشانەوەی  بۆ 

حەقیقەت، كاری شایانی ڕووناكبیرە.
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شەشەم، خەبات كردن لە ڕێگای خەڵكەوە:
لە  دەبێت  بیربكەمەوە  مرۆڤەكان  دەربارەی  كە  دەخوازم  "كاتێك 
نزیكەوە نیگا بكەم، بەاڵم دەمەوێت دەربارەی یەك مرۆڤ بیربكەمەوە 

دەبێت سەیری دوور بكەم" جان جاك رۆسۆ.
نیاز و پێداویستی بۆ بوونی دیدگ او وتاری ڕووناكبیری ئەوەیە 
كە سەرئەنجام خەڵك خۆی بچێتە ڕەوشی ژیان و خەباتەوە و خۆیان 
ببنە وتەبێژ و داكۆكی كار لە خۆیان. نەخشی ڕووناكبیر و ئەو ڕەوتەی 
لە  زیندووبێت  بەشێكی  دەبێت  هەمیشە  دەكات،  نوێنەرایەتی  ئەو  كە 
داكۆكی  هەمیشە  ڕووناكبیر  و  كۆمەڵگە  جوواڵنەوەكانی  و  ئەزموون 
پرسەكان.  خاوەنی  دەكاتە  خەڵك  خودی  هەر  بەاڵم  دەكات،  لەوان 
دەیەوێت  بەڵكو  نییە،  قارەمان  و  سەركردە  یان  بەرپرس  ڕووناكبیر 
پرسەكان بۆ خەڵك ڕۆشن بكاتەوە و خۆیان بخاتە جووڵە و بزاوتەوە. 
ئەم مانایە دەربارەی هەژاران، بێبەشان، خامۆشان، كەسانی بێ نوێنەر، 

ناتوانا و بێ هێزان ڕاستی پەیدا دەكات.
كە  نییە  لەوەدا  ڕووناكبیر  خەڵكانەی  یان  جەماوەریی  نەخشی 
و  جووڵە  یەكەمین  لەگەڵ  یان  وتاربدات  و  بێت  مینبەر  لە  هەمیشە 
كاری  سەركردە.  یان  نوێنەر  بكاتە  خۆی  گشتیدا،  بزووتنەوەی 
ڕووناكبیر و بەرپرسیاریی هۆشیاری لەوەدایە كە پرسەكان، كێشەكان 
بكرێتە  بكرێتەوە و خەڵك  بۆ خەڵك ڕۆشن  ئامانجەكان  و  و ڕێگری 
خاوەنی كێشەكان و چارەسەری دیموكراسیش لەوەدایە كە دەسەاڵتی 
خەڵك ئاوێتە بێت لەگەڵ نەخش و بەشداری و مافی خەڵك. هەر بۆیە 
نوێكانی  بزووتنەوە  گرنگی  دیدگایەكی  گشتی  و  سیاسی  شداریی  بە 

كۆمەاڵیەتی و ڕەوتی ڕووناكبیریی نوێیە.

تەمموزی 2011
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New Middle Class   چینی ناوەڕاستی نوێ

پێشەكی
هەلومەرجی  ئابووری  و  ژیانی  كە  چینەیە  ئەو  ناوەند  چینی 
كۆمەاڵیەتی دەكەوێتە نێوان چینی سەرمایەداران و چینی كرێكارانەوە. 
بڕوای ئابووریناسان و كۆمەڵناسان وایە كە چینی ناوەند لە دوو توێژی 
سەرەكی پێكدێت، بە تایبەتی لە واڵتانی نوێ  پەرەدەستێنێت وەكو عێراق 
و كوردستان: توێژی یەكەم، لەوانە پێكدێت كە بەخاوەنداری بچووك 
یان ناوەنجی دەناسرێن و ئەمانیش لەم كار و پیشانەدا پایەی چینی 
پڕۆژەی  خاوەنی  ناوەندی،  و  بچووك  بازرگاكانی  هەیە،  ناوەندییان 
ئابووری و پیشەسازی و كشتوكاڵی بچووك و ناوەنجی، خاوەنی پیشە 
نەریتییەكان )دووكانداران، شۆفێران، جوتیاران...(، یان پیاوانی ئایینی 



ئەکرەم میهرداد 322

زاراوەی  دەوڵەت.  دامودەزگاكانی  نەریتییەكانی  سادەو  كارمەندە  و 
نەریتی و  بۆ نەخشی  یان مێژوویی هێمایەكە  نەریتی  ناوەندی  چینی 
دروستبوونی مێژوویی ئەم چینە لەكۆنەوە هەتا ئێستا. توێژی دووەم، 
كە بە چینی نوێی ناوەند دەناسرێن و بەرهەمی كۆمەڵگەی پیشەسازی 
و مۆدێرنە. ئەم توێژە پێكدێت لە ڕووناكبیران و تەكنیكاران و خاوەن 
بڕوانامەی زانكۆیی و پیشەیی كە بە هۆی بڕوانامە، پلەوپایەی زانستی، 
و  پاڕێزەران  ئەندازیار،  پزیشك،  بوونەتە  فەرهەنگییەوە  و  ئەكادیمی 
دەوڵەت  دامودەزگاكانی  لە  تایبەت  شارەزایی  خاوەن  كارمەندانی 
كارمەندانی  سوپا،  ئەفسەرانی  بەرهەمهێناندا،  تایبەتی  كەرتی  لە  یان 
ڕاگەیاندن، بەڕێوەبردن، تەكنیك و بازاڕداری بەشێكی گرنگ لە پیشە 
و شارەزاییە نوێكانی ناو ئەم چینەن. ئەم توێژە لە چینی ناوەند، یان 
چینی ناوەندی نوێ  كەسانی خاوەندار نین، بەڵكو هێشتا هێزی كاری 
فكری و هۆشیاری و زانستی دەفرۆشن، كە بەوهۆیەوە دەكرێت خاوەن 
دەرامەتی گونجاو یان شایستەبن، بەاڵم هەرگیز بەشێك نین لەچینی 
توانای  لە  بوون  خودان  و  گونجاو  ئابووریی  ژیانی  سەرمایەداران، 
زاستی و تەكنیكی و فەرهەنگی یان پسپۆڕی ئەو دوو هۆكارەیە كە ئەم 
چینە دەكاتە بەرهەمێكی گرنگی كۆمەڵگەی مۆدێرن كە ئایندەی ڕیفۆرم 

و پێشكەوتن و كرانەوەش دەخاتە ئەستۆی.

سەرەتاكانی پەیدابوونی چینی ناوەند
لە ساڵەكانی 1950 بەدواوە كۆمەڵناسان پێگەی تایبەتی چینی نوێی 
ناوەندیان لە دنیای نوێدا باس و شیكردۆتەوە، )تالكۆت پارسۆنز( و 
دەستەیەكی دیكە لە كۆمەڵناسانی ئەمریكا، ئەم بابەتەیان هێنایەگۆڕێ، 
كە زۆربوونی توێژی مووچە وەرگرانی غەیرە كرێكار و كەمبوونەوەی 
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هۆی  بۆتە  ئێستادا،  جیهانی  لە  سەرمایەدارەكان  خاوەندارە  ژمارەی 
و  ئابووری  هەلومەرجی  یەكچوونی  لە  و  بەرەوپێشچوون  زیاتر 
و  دیموكرات  لیبرال  دەوڵەتی  دەسەاڵتدارێتی  سەردەمی  كۆمەاڵیەتی. 
ئابوورییە  هێنانەكایەی دەوڵەتی ڕەفا، هۆكاری كاریگەری سیاسی و 
ئابووری كە ئەمانەش بە نەخشی  بۆ پەیدابوونی گەشەی سیاسی و 

خۆیان سازدانی زەمینەن بۆ سەرهەڵدانی چینی ناوەندی نوێ .
لە  ئەمریكایی  ناوداری  كۆمەڵناسی   )C.W.Mills میلز  ڕایت  )سی. 
1951 چەمكی  لە ساڵی  یەكەمجار  بۆ  نوێ(،  ناوەندی  )چینی  كتێبـی 
و  كارمەندان  كردنی  وەسف  بۆ  سپی(White Collarsی  )ئێخەی 
كرێكاراندا  یان  شینەكان(  )ئێخە  لەبەرامبەر  پایەبەرز  كارمەندانی 
شارنشینە  كۆمەڵگە  كاریگەری  و  پێویست  مەرجی  میلز  بەكارهێنا. 
و  فرۆشیاران  و  كارمەندان  فراوانی  توێژێكی  بوونی  بە  نوێكان 
سەركاران،  فرۆشگەكان،  بەشەكانی  سەرپەرشتیارانی  ڕاوێژكاران، 
فێركاران، كاربەدەستانی پۆلیس و خاوەن پیشە هاوشێوەكان دادەنێت. 
بەڵگەی ڕۆشنە  ئەو  بڕوای  بە  )ئێخە سپییەكان(،  زیادبوونی ژمارەی 
جەماوەرێكی  بوونی  لیبرالی.  و  ماركس  تیۆرەكانی  ڕەتكردنەوەی  بۆ 
بۆ  كۆمەڵگە  دابەشكردنی  ناوەندییانە  چینایەتییە  توێژە  لەم  فراوان 
هەردوو چینی نەریتی و مێژوویی خاوەندار و كرێكار ڕەتدەكاتەوە)1(.
ئابووری  ڕیفۆرمی  پێش  كۆمەڵگەكانی  واتە  كۆنەكاندا،  كۆمەڵگە  لە 
كرێكاران  و  سەرمایەداران  دووەم،  حیهانی  جەنگی  لەپێش  سیاسی  و 
پیشەسازیی  كۆمەڵگەی  ملمالنێكانی  و  ناكۆكی  كاریگەری  هێزی  و  بكەر 
مۆدێرن بوون، ئەمەش نەك تەنها لەبەر كاریگەری ئابووری و خاوەنداری 
سەرمایەداران یان لەبەر فراوانی و كاركردنی دژی سوودی سەرمایەداری 
لەالیەن كرێكارانەوە، بەڵكو لەبەرئەوەی تەواوی بوونیاد و بەرژەوەندی 



ئەکرەم میهرداد 324

ڕەخسابوو.  چینە  دوو  ئەو  دەوری  لە  ناكۆكییەكان  و  كۆمەڵگە  ناو 
جەماوەری فراوانی كرێكاران دەیانزانی كە چەرخی كار و فرۆشتنی 
بوو،  ئەوان  شانی  لەسەر  كۆمەڵگە  بەرهەمهێنانی  و  كار  هێزی 
بەرهەمهێنانی  سەرمایە،  كار،  بازاڕی  كە  تێبگەن  وایدەكرد  ئەویش 
هێزە  ئەم  وێڕای  چینایەتییان،  بەهێزی  بەندە  مادی  و  كۆمەاڵیەتی 
چینایەتی و جەماوەرییە و سەرەڕای كاریگەریی كۆمەاڵیەتییان، بەاڵم 
بەهرەمەندییان لە توخمەكانی زانست و هۆشیاری هێشتا بە ئەندازەی 

هێزی مرۆییان نەبوو.
 لەدوای مێژووی ناوبراو، واتە لە دەیەی 1950 بەدواوە و هەندێك 
واڵتانی  ئابووری  هەلومەرجی  ئێستا،  بەرەو   1960 دەیەی  لە  دەڵێن 
سەرمایەداری  ڕەوشی  تایبەتی  بە  باكوور،  ئەمریكای  و  ئەوروپا 
بێگومان  كە  پەیدابوو،  تیا  گەورەی  گۆڕانكاری  چەند  پیشەسازی 

كاریگەردەبن لەسەر گۆڕانی پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی و چینایەتی:
گۆڕان  بەرەو  بەرهەمهێنان  پاژەكانی  كاریگەری  و  گرنگی  یەكەم: 
بە  بەراورد  بە  پیشەسازی  بەرهەمهێنانی  كە  شێوەیەك  بە  چوون، 
كارەكانی بەڕێوەبردن و خزمەتگوزاری بەرەو نزمبوونەوەی بەرچاو 
دەچوون. ئەمەش ئەو هەلومەرجەیە كە بیرمەندان ناویانناوە )كۆمەڵگەی 
پاش پیشەسازی(، )كارەكان لە چۆنایەتی بااڵو نایابدا، لەنێوان خەڵكانی 
خوێندەوار و خاوەن بەڵگەنامەی پسپۆڕی لەسەرانسەری ئەو جیهانەدا 
بەرەو زیادبوون دەچوون )چینی ناوەندی نوێ (ی پیشەیی و شارەزای 
بەرهەمهێنان كە جیاوازی زیاد و بەرچاویان هەبوو لەگەڵ كارمەندانی 

مەكتەبی نەریتیدا لە پیشەسازی و بیرۆكراسی كۆندا)2(.
دووەم: ئەو گۆڕانە لەناو كەرتی تایبەتیشدا ڕوویدا و فراوانبوون 
كەرتی  و  هێنایەدی  بەرهەمهێنان(ی  )خزمەتگوزاری  زۆربوونی  و 
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گشتی خستەبەر كاریگەری و سەرئەنجام )خزمەتگوزاری كۆمەاڵیەتی( 
وابەستە بە پەروەردە و فێركردن، تەندرووستی و چاودێری كۆمەاڵیەتی 

كردە بەشێكی جیانەكراوە لە ماف و بوونیاد و فەرهەنگی كۆمەڵگە.
یان  گرووپ  شێوەیەك  هیچ  بە  نوێ  ناوەندی  چینی  بەاڵم  سێیەم: 
چینێكی چوونیەك و هاوتا نییە و لە ڕاستیدا جیاوازی بەرچاو لە مووچەو 
دەدات.  شەپۆل  چینەدا  ئەم  دەروونی  لە  كۆمەاڵیەتی  پاداشتی  بژێوو 
هەلومەرج یان ڕەوشی كۆمەاڵیەتی و ئابووری )خاوەن پیشە نوێکان( 
مەبەست لە چینی ناوبراوە، هەمیشە جێگەی بەراورد و جیاوازییە لەگەڵ 
چینی ناوەڕاستی كۆن، یان نەریتی، یان خاوەنی دەرامەتی ئەوان نین، بۆ 
نموونە لە كەرت و ڕشتەی خزمەتگوزاری بەرهەمهێنانی نوێ  )ڕاگەیاندن، 
بازاڕداری و پەیوەندی( جۆرەها كاری ناپایەدار و كەمدەرامەت بوونیان 
و  فەرهەنگی  سەرمایەی  لەنێوان  سەرنجڕاكێش  جیاوازی  و  هەیە 
پەسەندكردنی كۆمەاڵیەتی )بە پێی داهات و شكۆی كۆمەاڵیەتی(، كە بە 

هۆی ئەم سەرمایەوە بەدەستهاتووە، بووەتە دیاردە.
چوارەم: هۆكارێكی دیكەی بوونیادی، چوونی فراوانی ژنانە بەرەو 
بازاڕی هێزی كار و لە كۆمەڵگەكانی ڕۆژئاوادا ئەم دیاردەیە بە تایبەتی 
لە كەرتی خزمەتگوزاری كۆمەاڵیەتی و ئیداریدا پەیدابوو. ئەگەرچی لە 
سەرەتای ئەم دیاردەیەو هەتا ئێستا جیاوازی نێوان مووچە و هەقی 
هێزی كاری ژنان و پیاوان لە كایەدایە، مەبەست لەوەیە كە لە زۆربەی 
پیاوان كەمترە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا  لە هی  واڵتان هەقدەستی ژنان 
و  ئابووری  سەربەخۆیی  لەسەر  بەرچاوی  و  گرنگ  زۆر  كاریگەری 
لەناو  پیاوساالری  فەرهەنگی  الوازبوونی  داناوە.  ژنان  كۆمەاڵیەتی 
خێزان و لە ژینگەی كاردا، هەلی گەورەی بۆ گەشەی كۆمەاڵیەتی و 

فەرهەنگی ڕەخساندووە.
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پێنجەم: ئەم ڕەوتە كە بە الوازی و لەرزۆك بوونی پێشمەرجەكانی 
بوونیادی ئابووری و كۆمەاڵیەتی ڕابردو دەستیپێكردو بە لەرزاندنی 
كەلێنی چینایەتی فراوانی نێوان كرێكاران و سەرمایەداران ئەنجامیدا، 
بووە هۆی ئەوەی كە ژینگەی گشتی بەرهەم و ئابووری خزمەتگوزاری، 
بەڕێوەبردن و فەرهەنگ بەرەو فرەیی و زۆربوونی نەخش و كاریگەریی 
پیشەو تواناو شارەزاییەكان بچێت. ئەم ژینگەیە یان دەرئەنجامەش بە 
دەوری خۆی بوونیادی نەتەوەیی و چینایەتی و ڕەگەزی لە دەروونی 
ناسینەوەی  بەدواوە  لێرە  و  هێزە كۆمەاڵیەتییەكانی جاراندا الوازكرد 
لە  كە  ناوبراو  گۆڕانكاری  كرد.  سەختتر  كۆمەاڵیەتییەكانی  چینە 
ڕابردوودا هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی و ناوچەیی و ڕەگەزی، ڕێگربوون 
لەبەرامبەری وایكرد كە هەموو ئەمانە بەرەو پاشەكشە بچن و ماهیەتی 
بە كۆمەڵ و پێكەوەیی كار و بژێوی بەرەو ڕەهەندێك برد كە )مانۆیل 
كاستلز( بە ))پرۆسەی تاكێتی كار(( )فەردی بوونی كار( ناوی دەبات.)3(
كەمبوونەوەی  ڕوودانی  پیشەسازی  كۆمەڵگەی  لە  شەشەم: 
لەگەڵ  هاوكات  و  كرێكاران  یان  )ئێخەشین(،  كاری  هێزی  ژمارەی 
سەرهەڵدانی  نیشاندا.  ناوەندی  چینی  بەرچاوی  فراوانبوونی  ئەمەدا 
چینی ناوەندی نوێ كە ڕایت میلز لە كتێبی ناوبراو یان كتێبی )ئێخە 
نوێیە  چینە  ئەم  كە  كردووە  شیكردنەوەی  و  باس  سپییەكان()4(دا 
شتێكی تەواو جیاوازە لە چینی ناوەندی نەریتی، یان )كۆن( و جیاوازی 
بنەڕەتیش لەوەدایە كە ئەو چینە سەرەڕای باشبوونی ژیانی ئابووری، 
توانای  مۆدێرن،  فەرهەنگی  هەڵگری  چینێكە  كە  گرنگە  زۆر  ئەوەش 
شارستانی، وزەی تەكنیكی و شارەزاییە. هەروەها جیاوازی سەرەكی 
ئەم چینە لەبەرامبەر چینی كرێكارانی دەستی، ئەوەیە كە ئەم چینە بە 
ئێخەی سپییەوە پاڵپشتن بە كاری فكری و فەرهەنگی. چینی ناوەندی 
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بەرهەمهێنانی  پرۆسەی  لە  بەشێكن  كۆن  كرێكارانی  هەروەكو  نوێ ، 
نەخش  تیایدا  كار و سەرمایە  هەردوو جەمسەری  كە  سەرمایەداری 
دەڵێت:  كتێبەدا  لەو  میلز  ڕایت  سەرئەنجام سی.  كاریگەرن.  و  هێنەر 
ئێخە سپییەكان بە ئارامی دێنەناو كۆمەڵگەی مۆدێرنەوە. هەر بۆیەش 
و  چینایەتی  هەلومەرجی  نوێ  و  چینی  تایبەتمەندی  كە  بڕوایوایە 
و  سیاسی  پرسەكانی  بۆ  زەمینە  دەبێتە  كۆمەاڵیەتییان  كاریگەری 
و  ئابووری  و  سیاسی  ڕیفۆرمی  پەیڕەوی  یان  میانڕەو،  فەرهەنگی 
كۆمەاڵیەتی لەنێو ئەم چینەدا لە هەموو چینەكانی دیكەی ناو كۆمەڵگەی 

مۆدێرن ئاشكراتر و بەهێزترە.
چینی  پەیدابوونی  بۆ  كاریگەر  زەمینەی  و  هۆكار  بەاڵم  حەوتەم: 
ناوەندی نوێ،  ڕیفۆرمی سیاسی، كۆمەاڵیەتی، ئابووری و فەرهەنگییە، 
ڕۆژئاواو  ئەوروپای  واڵتانی  تەواوی  دووەم  جەنگی  لەدوای  كە 
ئەمریكای باكوری گرتەوە. پەسەندكردنی ڕاگەیاندنی جیهانی مافەكانی 
واڵتانەدا،  لەو  دیموكراتی  كاری  یاساكانی  پەیڕەوكردنی  مرۆڤ، 
ڕاگەیاندنی یاسای بیمەی كۆمەاڵیەتی و خزمەتگوزاری و شارستانی 
ئەمانە ئەو هۆكار و زەمینانەن كە هەلومەرجی ئابووری و سیاسی ئەو 
ئەگەرچی  وەرچەرخاند.  گەشەكردن  و  ڕیفۆرم  بەرەو  كۆمەڵگەیانەی 
گەشەی ئابووری سااڵنی دوای جەنگی جیهانی دووەم دەبێتە زەمینەی 
ئابووری بۆ ئەم ڕیفۆرمانە، بەاڵم پێدانی بەشێك لەو ماف و ئازادییانە 
ژیان  بوونی  شایستە  بوون  و  باشتر  ژینگەی  دەبێتە  هەمووان،  بۆ 
پاڵپشتی  بە  ناوبراو  ڕیفۆرمی  و  ئابووری  گەشەی  ئەوان.  بژێوی   و 
كۆمەاڵیەتی،  ئابووری،  بەهرەمەندبوونی  كە  وادەكات  یاسایانە  ئەو 
لەوەش  كاریگەرن،  و  گرنگ  زەمینەی  ژیان  مافەكانی  سەلماندنی 
تاكە واڵتێك  ئاستی  لەسەر  تەنها  ئەم زەمینەیە  كە  ئەوەیە  بەرچاوتر 
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نییە، بەڵكو لە زۆربەی واڵتانی ڕۆژئاوادا ڕوویدا. بەردەوامبوونی ئەم 
سیاسەت و یاسا كۆمەاڵیەتیانە و پاڵپشتی حكومەتەكان، دەبێتە ژینگەی 
گونجاو بۆ ژیانەوەی فەرهەنگی نوێ و مۆدێرن و سەرئەنجام چینی 
گونجاو(،  )ژیانی  ئابووری  پێكهێنەرەكانی  هەموو  بە  نوێ   ناوەندی 
لیبراڵ دیموكرات  )دەوڵەتی  بیمەكان(، سیاسی  )زەمانەتی  كۆمەاڵیەتی 
و ڕەفا( و فەرهەنگی )سەرهەڵدانی سەربەخۆیی، ئازادی، گەشەكردنی 
تاكێتی و تاك پەیڕەوی( بە ئارامی دێتەناو جەرگەی ژیانی گشتییەوە.

تایبەتمەندییەكانی چینی نوێ
دەگرێت  سەرچاوە  زەمینانەوە  لەو  چینە  ئەم  تایبەتمەندییەكانی 
بە  ئەگەر  دەبێت  هەربۆیە  تیایاندا سەریهەڵداوە.  ئەم چینە  كە خودی 
كورتیش بێت سەرەتاو زەمینەكانی سەرهەڵدانی چینی ناوبراو دووبارە 

بكەینەوە هەتاكو بتوانین ناسنامەی چینی نوێ باشتر شارەزابین.
دایكبوونی  لە  بنەڕەتی  بەشێوەی  نوێ  چینی  لەبەرئەوەی  یەكەم: 
هەلومەرجی گەشەی ئابووری و سیاسی، ڕیفۆرمی ئابووری، سیاسی و 
كۆمەاڵیەتی، بەخشینی بیمەكان و گەشەكردنی هەلومەرجی فەرهەنگییە، 
بەشێكی  دەبێتە  ناوبراوانە  پرسە  ئەو  نەخشی  و  كاریگەری  بێگومان 
ئابووری  تایبەتمەندییەكانی. ئەگەر گەشەكردنی  لە  ئاشكرا  و بەرچاو 
بەشێك بێت لە ژیانی كۆمەڵگەكان، بێگومان سەرەتای ناسنامەی ئەم 
یان )شایستە!( ئابووری گونجاو،  چینە بەوە دەستپێدەكات كە ژیانی 
لەالیەن  ئازادییەكان  و  ماف  پەیڕەوی  و  سیاسی  ڕیفۆرمی  هەیە.  ی 
چینی  چینە،  ئەم  ساسی  كاراكتەری  لە  بەشێك  دەبێتە  دەوڵەتانەوە 
ئازاد  مرۆڤی  كە  ئەوەی  دەبێتە  گرنگەكانی  ناسنامە  لە  یەكێك  نوێ 
ئەم ماف و  نییە كە  مانایە  بەو  ئەمە  بێگومان  بەاڵم  مافن،  و خاوەن 
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ئازادییانە بە بێ هیچ كێشە و ئاستەنگێك بەدەستهاتوون، یان دیسانەوە 
و  نیشتەجێ  و  تەندروستی  لەبیمەی  بوون  بەهرەمەند  بەدەستدێن! 
كۆمەاڵیەتی، هەروەكو چۆن زەمینەی گونجاوون بۆ سەرهەڵدانی ئەم 
چینە، بێگومان دەبنە بەشێك لە زهنیەت و ئەقڵی ئەوان بۆ مامەڵەكردن 
لەگەڵ ئەم بیمانە، سەرئەنجام هەموو ئەم ماف، ئازادی، ڕیفۆرم، بیمانە 
فەرهەنگی  لە  بەشێك  دەبێتە  نەوەكاندا  ژیانی  لە  بەردەوامبوونیان  و 

گشتی و بە تایبەتیش فەرهەنگی چینی ناوبراو.
دووەم: گرنگترین ناسنامە و تایبەتمەندی ئەم چینە، لە كاریگەری 
زەمینەكانی پەیدابوونی، لەدوو خاڵی گرنگدایە و ئەوانیش ئەوەن، ئەم 
چینە لەباری ئابووری و ژیان و بژێویدا خاوەنی ژیانی گونجاو یان 
شایستەیە، یان ئەگەر و ئایندەی ڕۆشنی دەبێت بۆ بەهرەمەندبوون لەو 
ژیانە. ئەمەش دیسان بەو مانایە نییە كە هەڕەشە و ئاستەنگی ئابووری 
بەرچاوی  ناسنامەی  دووەم  بژێویدا،  و  ژیان  لە  قەیران  هۆی  نابێتە 
ئەم چینە ئەوەیە )بە پەیڕەوی لە ڕایت میلز( كە چینێكی خاوەن فكر، 
فەرهەنگ، زانست، تەكنیكە و ئەمانەش وادەكات كە ناسنامەی فەرهەنگی 

ئەم چینە بەرەو پێشكەوتن و بااڵچوون بچێت.
ئەوەیە  چینە  ئەم  ناسنامەكانی  گرنگترین  لە  دیكە  یەكێكی  سێیەم: 
تۆرین،  ئاالن  لەدایكبووە.  دیموكراسیدا  دووەمی  سەردەمی  لە  كە 
لە  )ڕەخنە  كتێبـی  لە  فەرەنسی  ناوداری  كۆمەڵناسی  و  بیرمەند 
مۆدێرنیتە(5، دیموكراسی بۆ دوو قۆناغ دابەش دەكات، قۆناغی سەرەتا 
دیموكراتی  و سیستمی  دەوڵەت  دامەزراندنی  بە  كە  ئەو سەردەمەیە 
نیشتمان  یان  نەتەوە  بە دەوڵەتی  بیرمەندان  باسیدەكات، كە زۆربەی 
ناوی دەبەن، قۆناغی ناوبراو لە ڕێگەی دەسەاڵت، سیستمی مۆدێرنی 
حوكمڕانی، بە هۆی هێز، دەسەاڵتی دەستوور و یاساوە توانیویانە بچنە 
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كۆمەڵگە و دەوڵەتی مۆدێرنەوە. قۆناغی دووەم، دەبێتە قۆناغی ڕیفۆرم 
و كرانەوە و سەرهەڵدانی بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان و ئەو قۆناغەیە 
كە بە سەردەمی گۆڕان ناسراوە. لەم سەردەمەدا بزاڤەكانی كۆمەاڵیەتی 
بە پاڵپشتی چینی ناوەند دێنە مەیدان، داوای ماف، ئازادی، دادپەوەری و 
بەشداری سیاسی دەكەن لە سیستمی ناوبراودا. گرنگترین تایبەتمەندی 
و دیاردەی بەهێزی ئەم سەردەمە سەرهەڵدان و بەهێز بوونی كۆمەڵی 
هەبووە،  ناوەندیش  پێش چینی  ئەگەرچی  مەدەنی  كۆمەڵی  مەدەنییەو 
خۆی  پایەكانی  بااڵترین  و  بەهێزترین  چینە  ئەم  لەسەردەستی  بەاڵم 
بە  بیرمەندان  و  كۆمەڵناسان  لە  هەندێك  هەربۆیەش  بەدەستهێناوەو 

چینی ناوەند دەڵێن: )قارەمانانی كۆمەڵی مەدەنی()6(.
كە  ناوەند  چینی  لە  فراوان  بەشێكی  یان  ناوەند  چینی  چوارەم: 
پێكدێت  لەوكەسانە  كۆمەڵگە  لەسەر  كاریگەربن  و  پێشڕەو  دەتوانن 
لە  كە  نوێكان()7(  كۆمەاڵیەتییە  گروپە  )پێشڕەوانی  پێیاندەوترێت  كە 
پسپۆڕانی بەڕێوەبردن و تەكنیك، لە نوخبەكانی تەكنۆكرات و زانستی، 
دیدگا،  بەدیهێنەرانی  بیریاری،  و  فەرهەنگ  و  ڕاگەیاندن  شارەزایانی 
لە  یان  هاوچەرخ،  ڕەفاهی  و  فێركردن  پەروەردە،  دامودەزگاكانی 
ئەمانە  بێگومانیش  پێكدێن،  بووارەكان  هەموو  شارەزای  داهێنەرانی 
كۆمەڵگە  لەسەر  كاریگەربن  شارەزاییان  و  زانست  هۆی  بە  دەتوانن 

و بە تایبەتیش وەرچەرخانی فەرهەنگی لەسەردەستی ئەمان دێتەدی.
ئابووری،  لە هەموو زەمینەكانی  پێنجەم: شێوەی ژیانی ئەم چینە 
یان  سازبوون  زەمینەی  دەبێتە  كۆمەاڵیەتی  و  فەرهەنگی  سیاسی، 
گۆڕانی ناسنامەیان. ناسنامەی ئەم چینە لە سنوورەكانی ماف و ئازادی، 
پەیڕەوی لە تاكێتی و بڕوا بوون بە ئازادی و سەربەخۆیی تاكەكان، 
دیاردەی  سەرهەڵدانی  شایستەو  یان  گونجاو  ژیانی  بە  خووگرتن 
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)مەسرەف گەرایی(، بڕوابوون بەخێر و چاكەی گشتی و پەیڕەوی لە 
گرنگرتین  پێدەگات.  و  دەخەمڵێت  كۆمەاڵیەتیدا  دادپەوەریی  بنەماكانی 
كاریگەری ئەم چینە لە ڕێگای كۆمەڵی مەدەنی و بزاڤی كۆمەاڵیەتییەوە 
هەوڵدانە بۆ بەشداری كاریگەر و پۆزەتیڤ لە ژیانی سیاسی، ئیداری، 
كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیدا، هەر لەبەرئەوەشە بە پێشڕەوانی ئەم چینە 

دەوترێت داهێنەرانی سەردەمی نوێ .

جێگا و نەخشی چینی ناوەند لە سیستمی كۆمەاڵیەتیدا
سوودوەرگرتن لە زاراوەی )چینی ناوەند(، ئەو مەبەستە نادات كە 
چونكە  دەژین،  یەكسان  بەشێوەی  چینە  ئەم  پێكهێنەرانی  و  كەسان 
هەیە.  بوونیان  فراوان  و  زۆر  كۆمەاڵیەتی  پایەی  توێژو  چینەدا  لەم 
لەو  كام  هیچ  كە  ئەوەیە  چینەدا  لەم  چوونیەك  و  هاوبەش  الیەنی 
نین،  سەرمایەداران  واتە  كۆمەڵگە،  بااڵی  چینی  بە  سەر  تووێژانە 
لە چینی خوارەوەی  نین  بەشێك  كە  بڵێین  دەتوانین  بەوشێوەیە  هەر 
كۆمەڵگەش. جیاكردنەوەی چینەكان كە لەالیەن ماركس، ماكس ڤیبەر و 
جۆزیف شومپیتەر سازدراوە ئەم چینە ناگرێتەوە، چونكە چینی ناوەند 
ڕۆشنتر  كۆمەڵگە  چینی  سێ  هەر  نێوان  جیاكردنەوەی  سنوورەكانی 
دەكات و لە هەمانكاتیشدا هاوبەستەیی هەڕەمی كۆمەاڵیەتی یان ئەو 
بە یەك  نزمی كۆمەڵگە  بااڵو  پایە كۆمەاڵیەتییەیە كە هەر دوو چینی 
دەگەیەنێت. هەركاتێك بوون و گەشەی ئەم چینە لەبەر چاوان بێت و 
پلەو پایەی جێگیربێت و لە ئایندەی مەترسیداردا نەبێت، ئەم هەلومەرجە 
ئەوە بەیاندەكات كە جێگیری، گەشە، كرانەوەی كۆمەاڵیەتی و سیاسی 
لەو كۆمەڵگەیانەدا پایەدارە، بەاڵم پێچەوانەی ئەم ڕەوشەش هەر ڕاستە! 
جێگیری  لە  بەردەوامبوون  مێژووی  خاوەنی  كە  كۆمەڵگەیانەی  ئەو 
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كۆمەاڵیەتی، سیاسی، خاوەن چینی ناوەند بوون و بەشی هەرە زۆری 
كۆمەڵگەش بوون، مەترسی واقیعی لەناویاندا خۆی حەشاردابوو، كە 
چینی ناوەند یان توێژەكانی لەژیانی خۆش، شایستەوە لەناكاو بەرەو 
توێژەكانی  فراوانترین  و  مەزنترین  سەرئەنجام  و  دەچوون  هەژاری 
و  جەنگ  یان  دارایی،  قەیرانەكانی  سەردەمی  پێكدەهێنا.  هەژارییان 
بەشەكانی  زۆرترین  كە  سەردەمانەی  ئەو  دەبنە  سیاسی  ئاستەنگی 
كۆمەڵگە  خوارەوەی  چینی  نەداری  و  هەژاری  بەرەو  ناوەند  چینی 
پاڵپێوەدەنرێن، لەبەرامبەریشدا سیاسەت، ئابووری و دەسەاڵت لەالیەن 
دەكرێن.  نوێنەرایەتی  ماڵییەوە  ئۆلیگارشی  كەمایەتی زۆر سنورداری 
قەیرانی ئابووری و ناجێگیری سیاسی بەو ڕادەیەی كە هەژاران نەدارتر 
نووخبەی  لەبەرامبەردا  دەبن،  هەژار  بە  ناوەندیش  چینی  و  دەكات 
دەوڵەمەند و ئۆلیگارشی ماڵی دەسەاڵت بەسەر كۆمەڵگەدا پەیدا دەكەن 

و تەواوی كۆمەڵگە دەخەنە ناو مەترسییەوە.
سەردەمەی  ئەو  واتە  نەداری،  و  هەژاری  مەینەتی  پڕ  كۆمەڵگەی 
سەروكاری  كۆمەڵگە،  سەرەتاكانی  هەلومەرجی  دەبێتە  هەژاری  كە 
دێتە مەیدان  قەیران  ئەوكاتە  بەاڵم  نییە،  ناوەنددا  لەگەڵ پرسی چینی 
كە لە كۆمەڵگەی خاوەن چینی ناوەند یان چینی فراوان، گەشەكردووی 
بەرەو  سامان  ڕەفاو  خاوەن  كۆمەڵگەی  قەیرانەوە،  دەكەوێتە  ناوەند 
هەژاری دەچێت و چینەكانی ناوەند بەلێشاو بەرەو هەژاری دەچن. لەم 
هەلومەرجەدا تەواوی پایەكانی كۆمەڵگە و هەموو جێگیری سیاسی و 
كۆمەاڵیەتی بەرەو لەرزین دەچن و دوورنییە ئەو پایە جێگیرانە بەرەو 
دنیاوە  هاتوونەتە  هەژاریدا  لە  كە  مرۆڤانەی  ئەو  بچن.  داڕووخانیش 
كەسێك  كە  بەهەمانشێوەی  نییە،  كێشەیان  هەلومەرجەدا  ئەم  لەگەڵ 
بە نابینایی لە دایك دەبێت لەگەڵ كوێریدا ڕادێت، واتە ئەو شتەی كە 
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هەرگیز نەمانبووە خەمی بۆ ناخۆین، یان ژیانی لەگەڵ ئاسایی و ئاسان 
دەكەین، بەاڵم كاتێك مرۆڤێك یان بەشێك لە كۆمەڵگە لە هەژارییەوە 
بەرەو ژیانی باش و گوزەرانی خۆش دەچێت و پاشان جارێكی دیكە 
دەچێتەوە بۆ هەژاری، وەكو ئەوەیە كە نابینایەك دوای بینایی كوێربێتەوە، 
بەسەردەبات  ڕەوشەدا  لەم  داخەوە،  بە  ناوەند،  چینی  هەلومەرجی 
بەاڵم  لەڕێگەیدایە،  نەداری  مەترسی  و  هەژاری  كەمینی  هەمیشە  كە 
ناوەنددا  لە چینی  كە هەمیشە  ئەندامێك  لە هەمووی خراپترە  ئەوەی 
بەرەو  لەناكاو  پەیداكردووە،  تەمەنی  و  لەدایكبووە  لەوێدا  واتە  بووە، 
سەردەمانەیە،  یان  هەلومەرجە  ئەو  ئەمە  بچێت،  نەداری  و  هەژاری 
ئەزموون و مێژووی زۆرێك لە واڵتانیش سەلماندوویەتی، كە بیروڕاو 
چەپ  ئاڕاستەكانی  هەموو  لە  سەرهەڵدەدەن  تووندڕەو  ئایدیۆلۆژی 
ئایینی و عەلمانی، نەتەوەیی و جیهانیدا، لەم هەلومەرجەدا  و ڕاست، 
زەمینەكانی یاخیبوون، تۆڵەكردنەوە، ڕاپەڕین و پەالماردان و ئاشووب 
دەبنە بەشێك لە زەینی هەندێك و هەندێكی دیكەش وەكو چارەسەر 

تەماشای دەكەن.
یەك  چینایەتیدا،  سیستمی  لە  كۆمەاڵیەتی،  جێگیری  و  ئاسایش 
بارۆمەتری هەیە كە ئەویش ڕەوشی چینی ناوەندە، واتە هەبوون یان 
نەبوونی چینی ناوەند بەڵگەیە بۆ گەشەی كۆمەڵگە و جێگیری سیاسی و 
كۆمەاڵیەتی، یان نەبوونی هێمایە كە كۆمەڵگە بەرەو ئاستەنگ و قەیران 
بۆ  هەوڵیان  و  كار  بیرمەندان  لە  ڕوانگەوە زۆرێك  لەم  هەر  دەچێت. 
ئەوەیە كە حكومەت و دەسەاڵتەكان ناچاربكەن بە ڕیفۆرمی ئابووری 
و كۆمەاڵیەتی و سیاسی. كاروانی مرۆڤایەتی، مێژووی ماف، ئازادی، 
و  زەمینە  هاوواڵتیان  سیاسی  بەشداری  و  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەری 
مێژووی ڕاستی و ناڕاستی ئەو هەوڵ و بیروڕایانەیە كە دەیانەوێت 
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لە  و  بەرێت  جێگیریمان  و  ئاسایش  بەرەو  كۆمەڵگە  ناو  ڕیفۆرمی 
كۆمەڵگەیەكدا بژین، كە النی كەمی ئەو ئاسایشەی تێدابێت. ئەندازەی 
ڕیفۆرم و ئاسایش و جێگیری گشتی لەوەدایە كە تا چ ڕادەیەك چینی 
ناوەند بەرەو سازبوون یان بەرەو گەشەو فراوانی دەچێت، یان چووە!

ناسنامەی سیاسیی چینی ناوەندی نوێ 
مەبەست لە ناسنامەی سیاسی بۆ چینی ناوەند، ئەو ناسنامەیەیە كە 
پەیوەندی بە هەلومەرجی ئێستای سیاسەتی جیهانییەوە هەیە. باشترین 
پەیوەندی نێوان چینی ناوەند و سیاسەت لە دیموكراسیدا پەیدا دەبێت، 
لەوانەیە  دیموكراسییە.  بەرهەمی  بۆخۆی  نوێ   ناوەندی  چینی  چونكە 
سەرەتاكانی دیموكراسی و سەردەمی پەیدابوونی لە هەر كۆمەڵگە و 
ئەو  ئەو شوێنە.  تایبەتی  هەلومەرجێكی  بە  بێت  پەیوەست  دەوڵەتێكدا 
هەلومەرجە لەوانەیە بڕیارێكی سیاسی بێت، یان دەستتێوەردان و هێرشی 
ئاشتیانە  گۆڕانی  یان  كودێتا  چەكدار،  یان شۆڕشی  بێت،  نێودەوڵەتی 
بەردەوامبوونی  و  دیموكراسی  سەركەوتنی  بەاڵم  دەسەاڵتدا،  لە  بێت 

گەشە و جێگیربوونی لە پرس گەلێكی تردا وەاڵم پەیدا دەكات.
زانستكارانی سیاسی و زانایانی كۆمەڵناسی، بە شوێن هەلومەرج 
و پێداویستی دیكەدا دەگەڕێن بۆ بەردەوامی و گەشەی دیموكراسی، 
بێگومان گرنگترین زەمینەو هۆكاری پێویست بۆ ئەم ئامانجە بوون و 
گەشە و بەردەوامی )چینی ناوەند(ە. چینی ناوەند لە هەموو ئاڕاستەكانی 
ئابووری، كۆمەاڵیەتی، سیاسی و فەرهەنگیدا ئەو خەڵكەن كە خاوەن 
توانای نوێ، هۆشیاری، شارەزایی هاوچەرخ و بوونیادنەرن بۆ سازدان 
و نوێكردنەوەی بنەماكانی كۆمەڵگەی ئازاد و دیموكرات و پێشكەوتوو.
بۆ ئەوەی زەمینە و الیەنەكانی ناسنامەی سیاسی چینی ناوەند و 
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بە  ئەمانە  چاكتروایە  بناسین،  باشتر  دیموكراسییەوە  بە  پەیوەندییان 
خاڵ ئاماژەیان پێ بدەم: 

1- چینە كۆن و مێژووییەكانی كۆمەڵگەی پیشەسازی و مۆدێرن 
كرێكاران  و  سەرمایەداران  چینی  دوو  هەر  واتە  سەرمایەداری،  و 
بچووكی  خاوەندارانی  یان  بۆرژوازی  وردە  ئەوانیشدا  لەنێوان  و 
نەریتی، ئەو چینانە بوون كە بزاڤ و هێزە سیاسییەكانی ناسیۆنالیزم 
یان  بۆرژوازی،  لەالیەن  نیشتمان  و  نەتەوە  دەوڵەتی  هێنانەدی  بۆ 
بۆ  بوون،  سۆسیالیستی  و  سەندیكایی  و  كرێكاری  بزووتنەوەی 
هێنانەدی كۆمەڵگەی سۆسیالیستی. چینی یەكەم، واتە سەرمایەداران، 
چینی  لەكاتێكدا  بوون،  ناسیۆنالیزم  ڕێبازەكانی  بەدیهێنەری  هەڵگرو 
بزاڤەكانی سۆسیالیستی.  بۆ  بوون  پێگەی كۆمەاڵیەتی  و  پایە  دووەم 
لەنێوان ئەمانیشدا خاوەندارانی بچووكی نەریتی دابەش دەبوون بەسەر 
كاری  خۆیان  لە  داكۆكیكردن  بۆ  هەندێكجار  یان  بەرەیەدا،  دوو  ئەم 

سیاسی سەربەخۆیان ئەنجامدەدا.
چینی ناوەندی نوێ ، وەكو بەرهەمێكی گرنگی كۆمەڵگەی مۆدێرن، 
گۆڕان  واتە  نەدەبینی،  سنوورانەدا  لەم  خۆی  سیاسی  ناسنامەی 
و  نەتەوەیی  سیاسەتی  لە  بوو  وەرچەرخان  ئەواندا  سیاسەتی  لە 
چینایەتیداو هەردوو سیاسەتەكەش لەالی ئەوان بەرەو كاڵبوونەوە یان 
نەمان دەچوو. بڕوای ئەم چینەو دیدگای سیاسییان، وەكو ڕەنگدانەوە 
لە دەوری ڕیفۆرمی  ئابووری و كۆمەاڵیەتییان  بەرئەنجامی ژیانی  و 
راپەڕین  و  شۆڕش  بە  بڕوای  چینە  ئەم  دەبوو.  شێوەساز  گشتیدا 
بڕوای  بەڵكو  وابێت،  دەیەوێت  نەبێت  هیچ  یان  نییە،  تووندوتیژی  و 
بەڕیفۆرم و گەشەی ئابووری، سیاسی و كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییە، 

كە خودی ئەمانەش زەمینەی پەیدابوونی خودی چینەكەن.
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2-  چینی ناوەند بۆ ئەوەی ڕیفۆرمی گشتی لە بەرژەوەندیی كۆمەڵگە 
بێگومان  و  گشتی  بووژانەوەی  و  خێر  سیاسەتی  ڕوودەكاتە  بێت، 
بزووتنەوەكانی  هێزو  لە  ئامانجەش  ئەم  كۆمەاڵیەتی  هێزی  زەمینەو 
لە  مەدەنی  كۆمەڵی  دەبێت.  مەدەنیدا  كۆمەڵی  پێكهاتنی  و  كۆمەاڵیەتی 
درووستبوونی خۆیدا پێویستی بە ڕای گشتی و تۆڕەكانی پەیوەندی، 
دەبێت.  جەماوەری  و  ڕشتەیی  ڕێكخراوەكانی  سەندیكا،  هاوپشتی، 
توخمەكانی ئەم سیاسەتە گشتییە، واتە سیاسەتی كۆمەڵی مەدەنی، بە 
زۆری لەالی چینی ناوەند دەستدەكەوێت و بە تایبەتی ئەوانەی كە لە 
كاردەكەن.  جەماوەرییدا  و  بەڕێوەبردن  پەیوەندی،  میدیا،  كەناڵەكانی 
ناوەند بەشێوەی  پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی چینی  لەبەرئەوەی كە خودی 
كاری  هەربۆیە  هەڕەمی،  و  ستوونی  پێكهاتەی  لە  دوورە  ئاسۆییەو 
سیاسی و ناسنامەی كۆمەڵی مەدەنی ئەم چینە ئاسۆییە و نامۆیە لە 

دەسەاڵتی ستوونی و بیرۆكراسیی هەڕەمی.
سێیەمدا،  چینی  كاریگەری  و  گەشە  و  پەیدابوون  لەگەڵ    -3
پەیدادەبێت.  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  نوێنەرایەتی  بۆ  نوێ   شێوازگەلی 
و  حكومەتی  نوێنەرایەتی  سەرمایەداران،  لەالی  سیاسی  نوێنەرایەتی 
سەندیكاییە،  و  حزبی  نوێنەرایەتی  خوارەوەش  چینی  لەالی  حزبییە، 
بەاڵم نوێنەرایەتی چینی سێیەم لەم ڕێگەیانەوە پەیدادەبێت، ڕاگەیاندن 
و میدیاو ڕووناكبیری كە بەو ڕادەیەی زەمینەن بۆ پەیدابوونی چینی 
نوێ ، هەر بەو شێوەیەش دەبنە بەشێك لە هۆكار و كەناڵی نوێنەرایەتی 
ئەم چینە، چونكە تەوەر، كۆڵەكەی میدیا، ڕووناكبیری و تەكنیك لەالیەن 
كە  سیاسی  بەشداری  درووستبووە.  سێیەمەوە  چینی  شارەزایانی 
مەبەست لە بەشداری نییە تەنها لە حزب و حكومەت و پارلەمانەكاندا، 
داهێنراوی ئەم چینەیە لە ڕێگای پێكهاتە و هێزەكانی كۆمەڵی مەدەنی. 
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ئەژمار  نوێ   نوێنەرایەتی  داهێنەرانی  بە  ناوەند  چینی  سەرئەنجام 
دەكرێن، لە سەردەمی كرانەوە و فراوانبوونی دیموكراسیدا، ڕێگاكانی 
میدیاو  و  مەدەنی  كۆمەڵی  ڕێگای  لە  جگە  نوێ  سیاسی  نوێنەرایەتی 
لە چەند ڕێگا و ڕەوشی دیكەدا نوێنەرایەتی  ڕووناكبیری و تەكنیك، 

كۆمەاڵیەتی و سیاسی ئەم چینە مەیسەر دەكەن.
بەشەكانی  و  ڕشتە  یان  چینەكان  و  تووێژ  خۆبەڕێوەبردنی 
سیاسی  نەریتی  لەبەڕێوەبردنی  جیاوازە  بێگومان  كە  بەرهەمهێنان، 
)حزبی و حكومی(. خۆبەڕێوەبردن یان نوێنەرایەتییەك لە سەربنەمای 
گشتی،  كۆبوونەوەی  بنەمای  لەسەر  بەڵكو  دانەمەزرابێت،  ناوەندێتی 
سوودی هەمووان، بەشداری بەشەكان و تووێژەكان بێت. بڕیاردانی 
گشتی، نەك نوخبەیی و بیرۆكراتی، ئاسانكردنی بەشداری گشتی، ئەو 
ڕێگەیانەن كە نوێنەرایەتی نوێ لەالیەن ئەم چینەوە بەرەو پیادەبوون 

دەبات.
4-  زۆربوونی بكەر و نوێنەرانی كۆمەاڵیەتی: چینی ناوەند لە زەمینە 
و كەناڵەكانی دروستبوونیدا، خاوەنی ئەو هێز، توانا هاوچەرخ، زانستی 
و مرۆییانەیە كە دەتوانێت بەشێك لە ڕشتەكانی یان پلەوپایەكانی بكاتە 
بكەر و هێزی كۆمەاڵیەتی. ڕووناكبیران و پسپۆڕان، بزووتنەوەكانی 
الوان و ژنان، هێزی میدیا و ڕاگەیاندن، بەڕێوەبەران و تەكنۆكراتانی 
چینەدا  ئەم  دەروونی  لە  كە  كۆمەاڵیەتییانەن  بكەرە  و  هێز  ئەو  نوێ 
چینە  ئەم  كاریگەریی  و  بكەری  شێوازی  بێگومان  بوون،  هاتوونەتە 
هێزی  و  دەسەاڵت  و  سیاسەت  نەریتی  شێوازەكانی  لە  جیاوازە 

كۆمەاڵیەتی.
5-  گرنگترین و كاریگەرترین ناسنامەی سیاسی بۆ چینی ناوەندی 
نوێ ، بریتییە لە هەوڵی ئەم چینە بۆ هێنانەدی و سازدانی بزووتنەوە 
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)ئاالن  سیاسی  و  كۆمەڵناسی  بیرمەندانی  نوێكان)8(.  كۆمەاڵیەتییە 
كۆمەاڵیەتی  بزووتنەوەی  میلوچی(  ئەلبێرتۆ  ئۆفەو  كالوس  تۆرین، 
نوێ  بە بزاڤەكانی چینی ناوەندی نوێ و بزاڤەكانی گۆڕان)9( دەناسێنن. 
نوێكان  بزاڤە  یان  ناوەند  چینی  بزاڤەكانی  بیرمەندانە  ئەو  لەالی 
بیروڕایەكی  هەڵگری  یان  مەركەزێتی سیاسییەوە،  بە  نین  پەیوەست 
سیاسی دیاریكراو نین، بەڵكو مەبەستیان هێنانەدی ڕیفۆرمی گشتییە 
لەم زەمینانەدا )ماف و ئازادی، دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی، بەشداریی 
سیاسی  ناسنامەی  واتە  گشتی(،  پێشكەوتنی  و  كرانەوە  و  سیاسی 
ئەوان لەم زەمینانەدایە، نەك هەوڵدان بۆ بە دەستەوەگرتنی دەسەاڵت 

یان پیادەكردنی سیاسەتی حزبی دیاریكراو.
كۆمەاڵیەتی  بزاڤی  بەپێچەوانەی  نوێ ،  كۆمەاڵیەتی  بزووتنەوەی 
كۆن )ناسیۆنالیستی، كرێكاری و سەندیكایی، دیموكراتی(، داكۆكی لە 
سیاسەتی چینایەتی دیاریكراویش ناكەن، بەڵكو مەبەستیان هێنانەدی 
ماناو ناسنامەی نوێ ، خێری گشتی، پێشكەوتن، بەهرەمەندی گشتی، 

شارستانی و مەدەنییەتی نوێیە!
دیاریكراودا،  مێژوویی  سەردەمی  لە  و  واڵتان  لە  هەندێك  لە 
هەندێكجار چینی ناوەند ناتوانن یان نازانن )ئەمەش پابەندە بە ئەندازەی 
پێشكەوتنی ئابووری یان ڕەنگدانەوەی سەردەمی قەیرانی ئابووری و 
كۆمەاڵیەتییە(، هەڵبژاردنی سیاسی گونجاو و شایستە بە چینی خۆیان 
و  كەسان  ئاڕاستەی  كە  هەیە  هۆكار  چەند  ئەمەش  بۆ  بكەن.  دیاری 
هەندێك الیەنی چینی ناوبراو والێدەكات بەرەو سیاسەت گەلێك بچن كە 
زیانمەند دەبێت لە بەرژەوەندی خودی چینەكە یان لەگەڵ بەرژەوەندیی 
كە  ئەوەیە  لەو هۆكارانە  یەكێك  نایەنەوە.  دیموكراسیدا  و  پێشكەوتن 
پارتێك  واڵتدا  سیاسی  زەمینەی  لە  ناوەند  چینی  سیاسەتمەدارانی 
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ڕوودەكەنە سیاسەتی  بۆیە  نادۆزنەوە،  گونجاو  هێزێكی سیاسی  یان 
توندڕەو یان ڕادیكاڵ )نموونەی فاشیزم، ئیسالمی سیاسی، یان ئەحزابی 
كۆنەپەرست و گەندەڵ(. ئەم ڕەوتە سیاسییانە لە پیادەكردنی سیاسەتدا 
یان  كۆنەپەرست  مێژووییدا  و  كۆمەاڵیەتی  دیدگای  لە  بەاڵم  تووندن، 

سەلەفین.
هەلومەرجی قەیرانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی، یان لەرزینی پایەكانی 
و  نائاسایش  گەندەڵی،  باڵوبوونەوەی  وەخت،  دەسەاڵتی  ڕەوایی 
هەلومەرجی نابەرپرسیاری لەبەڕێوەبردنی كۆمەڵگە، هۆكارێكی دیكەیە 
بۆئەوەی بەشێك لە چینی ناوەند بەرەو سیاسەتی ناڕۆشن و ناگونجاو 
بڕۆن. لەم سەردەمانەدا هەندێكجار بەدیلی سیاسی بەشێك لەم چینە 
بەرەو سەلەفیەت یان تووندڕەوی چینایەتی دەچێت و زەمینەی ئەمەش 
هەرەسی ئابووری ئەم چینەیە، یان هەڕەشەی هەژاربوون و نەداری 
سەلەفی  )تەنها  سەلەفی  سیاسەتی  دەبات.  سیاسەتەیان  ئەو  بەرەو 
بەرەو  گەڕانەوە  و  كۆنەپاڕێزی  دیكەی  جۆرەكانی  بەڵكو  نا،  ئایینی 
لە  دەبێت  بەشێك  كاردانەوەی  شۆڕشگێڕانە  تووندڕەوی  ڕابردوو(، 

سیاسەتی نائومێدیی چینی ناوەند.
ئەم هەلومەرجە یان ڕەوشە سیاسییە، تەنها لە سیاسەتدا نامێنێتەوە، 
بەڵكو جۆرێك لە فەرهەنگی گشتی و هەوڵێك بۆ دیدگای كۆمەاڵیەتی 
دیاردەی  دێنێت.  بەرهەم  كۆمەڵگەشدا  لە  كۆنەپاڕێزی  و  نائومێدی 
ئیسالمی سیاسی و گرتنەبەری فەرهەنگی نەریتی لەدژی دیموكراسی، 
ئازادی، پلورالیزم، كـــــــرانەوە، پرسی ژنان، ماف و ئازادیی نەتەوەكان، 
ئەو دیاردانەن كە بەشێك لە زەمینەكـــەی شكستی چینی ناوەندە، یان 

هەڕەشەی هەژارییە لەبەرامبەر چینی ناوەند.
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زەمینە و سەرەتاكانی چینی ناوەند لە كوردستان:
گۆڕانكاری كۆمەاڵیەتی و ئابووری، یان بەرەوپێشچوونی ئابووری  و 
كۆمەاڵیەتی زەمینەی سەرەتان بۆ هاتنەدی چینی ناوەند. ئەم ئاڵوگۆڕانە 
بە سێ شێوە دەتوانێت كاریگەربێت لەسەر بەرهەمهاتنی چینی ناوەند، بە 
تایبەتی چینی ناوەندی نوێ: یەكەم، ئاڵوگۆڕ لە زەمینەی بەرهەمهێنانی 
ئابووری و بە تایبەتی بەرهەمهێنانی پیشەسازی، تەكنەلۆژیا، كۆمەڵگەی 
زانیاری، راگەیاندن و پەیوەندی. )دانیال بێل( یەكێكە لەو زانایانەی كە لەم 
بوارەدا لێكۆڵینەوە و زانستكاری ئەنجامداوە، بەبڕوای ئەو، گەشەكردنی 
كۆمەڵگەی مۆدێرن و پیشەسازی بــــــەرەو كۆمەڵگەی دوای پیشەسازی، 
بەكــــــــاربەر، زانیاری هۆكار و زەمینەی بەهێزن بۆ دروستبوونی چینی 
گەشەكردنی  واتە  دەوڵەت،  نەخشی  لە  گـــــۆڕانكاری  دووەم،  نوێ .)10( 
گرتنەبەری  و  كۆمەاڵیەتی  ڕیفاهی  بەرەو سیاسەتی  مۆدێرن  دەوڵەتی 
بنەماكــــانی هاوواڵتی خــــــاوەن ماف و ئازادی، بەشداری، دادپەروەری 
كەرتی  گەشەكردنی  سێیەم،  كۆمەاڵیەتی.  و  فەرهەنگی  كرانەوەی  و 
تایبەت و ئابووری بە شێوەی گشتی، كە ئەمەش كاریگەر دەبێت لەسەر 

فـــراوانی و گەشەی بازاڕ و ئابووریی ئازاد.
ئەم زەمینە  لە كوردستان  ئایا  ئەوەدەبێت،  پرسیاری گرنگ  ئێستا 
و سەرەتا گرنگانە بوونیان هەیە یان نا؟ وەاڵمی ڕۆشن و یەكجاری، 
كە  لەوەیە،  مەبەست  گرانە،  ڕادەیەك  تا  پرسە  ئەم  بۆ  من  بڕوای  بە 
هێشتا لە كوردستان گەشەكردنی پیشەسازی و گۆڕانی ئەم گەشەیە 
بەرەو كۆمەڵگەی مەسرەفی و زانیاری هێشتا لە ڕەوشی سەرەتادایە 
بەدواوە هەندێك   2003 لەدوای ساڵی  ئەگەرچی  دیاردە.  نەبۆتە  یان 
ئاڵوگۆڕی ئابووری و پیشەسازی ڕوویداوە، بەاڵم هێشتا ئەم شێوازە 
زەمینەی  یەكەمین  هەربۆیە  زاڵ.  شێوازی  نەبۆتە  هێنان  بەرهەم  لە 
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سەرهەڵدانی چینی ناوەندی نوێ ، كە گەشەی ئابووری و پیشەسازی 
و زانستییە، هێشتا لە ڕەوشی خونچەدایە و بەرهەمی مەبەستی نەداوە.
سیاسەتی كۆمەاڵیەتی و ئابووری حكومەتی هەرێم لە پەیوەندی بە 
پرسی خۆشگوزەرانی گشتییەوە لە ڕێگاكانی یاسای كاری دیموكراسی، 
گرتنەبەری سیاسەتی بیمە كۆمەاڵیەتییەكان و یارمەتیدانی ئابووری و 
بەرەو  بەوالوە  كاغەزەكان  لەسەر  ئێستا  تا  تایبەتی  پڕۆژەكانی  ماڵی 
تەنها  كە  ئەوەیە  دیدگایە،  لەم  مەبەست  نەڕۆیشتوون.  پیادەبوون 
گەشە و پێشكەوتنی ئابووری بە بێ ڕەخسانی هەلومەرجی سیاسی 
و دیموكراتی ناتوانێت كاریگەربێت و ئەگەر وانەبێت بەرهەم نادات و 
لەوەدا دەبێت  یاساكانی خۆشگوزەرانی كۆمەاڵیەتی  بەرهەمی گرنگی 

كە تا چ ڕادەیەك چینی نوێ  پەیدابووە!
یاسای خانەنشینی و بەهرەمەندبوونی كرێكاران و كارمەندانی كەرتی 
تایبەت هێشتا نەچۆتە بواری پراتیكەوە و هێشتا بەرهەمی نەداوە. بێگومان 
ئەم یاسایە لەگەڵ یاساكانی دیكەی ڕیفاهی كۆمەاڵیەتی زەمینەی كاریگەر 
هەردوو  نەبوونی  لەگەڵ  نوێ .  چینی  بەرهەمهێنانی  بۆ  شایستەن  و 
زەمینەی گشتی بۆ هێنانەدی چینی نوێ ، واتە زەمینەكانی ئابووری و 
باس  سەرەتا  یان  هۆكار  چەند  دەبێت  بەاڵم  سیاسی،  دەسەاڵتدارێتی 

بكەین بۆ ناسینی سەرچاوەكانی سەرهەڵدانی ئەم چینە لە كوردستان:
لە زانكۆ، پەیمانگا و خوێندنی  یەكەم: كردنەوەی ژمارەیەكی زۆر 
پیشەیی لە كوردستان دوای ڕاپەڕینی 1991، زەمینەیەكی بەهێزن بۆ 
پێگەیاندنی گرنگترین بەشی چینی ناوەندی نوێ ، كە ئەوانیش خاوەن 
تەكنیكدا.  و  فەرهەنگ  زانست،  بوارەكانی  هەموو  لە  بەڵگەنامەكانن 
خاوەن  ژمارەی  كوردستان  لە  ئێستا  كە  دەزانین  هەمووان  بێگومان 
بااڵی  پلەی خوێندنی  زیادبووندایە و كەسانی خاوەن  لە  شەهادەكان 
ماستەر و دكتۆراش بەرەو زیادبوون دەچن، بوونی توێژێك لە پسپۆران 
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یەكێكە لە كۆڵەكە بەهێزەكانی چینی ناوەندی نوێ ، بەاڵم نەبوونی پالن 
بۆ دامەزراندنی ئەم خاوەن شەهادانە، كەسانی ئەم چینە ناكاتە خاوەنی 
پلەوپایەی ڕاستینەی ئابووری و كۆمەاڵیەتی لەو چینەدا، ئەگەرچی بە 

فەرهەنگ و زانیاری و شارەزایی دیدگای هەمان چینی نوێیان هەیە.
دووەم: زۆربوون یان گەشەكردنی، پڕۆژەكانی ئابووری، كشتوكاڵی، 
كەم(  )ئەگەرچی  هەندێكجار  و  شارداری  ڕێگەوبان،  نیشتەجێبوون، 
پیشەسازیش، دەبنە زەمینە و سەرچاوە بۆ سەرهەڵدانی چینی نوێ ، 
یان دەبنە هۆكاری دەستبەكاربوونی ئەو كەسانەی كە خاوەن شەهادە 

و شارەزایین.
سێیەم: سەرەتاكـــــــانی پیشەسازی و دەرهێنانی نەوت و كــــــانزاكان 
و  گەشەكـــردن  چرۆكردندایە،  لـــــــــە  نوێ   هێشتا  كوردستان،  لە 
لێدەكرێت كە زەمینەی  ئەوەی  ئومێدی  پیشەسازییە  ئەم  فراوانبوونی 

گرنگ و ئابووری بەهێز بۆ سەرهەڵدانی چینی نوێ  فەراهەم بكات.
و  میدیا  ڕاگەیاندن،  كەناڵەكانی  بەردەوامی  هاتنەدی،  چوارەم: 
زۆربوونی ئەو كەنااڵنە و كاركردنی زۆرێك خەڵك، بە تایبەتی خاوەن 
پەیدابوون و  شەهادە و شارەزایان، دەبێتە سەرچاوەیەكی بەهێز بۆ 

گەشەكردنی ڕووناكبیرانی چینی ناوەند.
پێنجەم: كردنەوەی دەرگا و ڕێگاكانی كوردستان بەڕووی واڵتانی 
دراوسێ، جیهان و گەشەكردنی بازرگانی هەرێم و جیهان، ڕێگایەكی 
مەزنە بۆ گەشەی ئابووری و پیشەسازی و فەرهەنگی، بێگومان كاریگەری 
جیهانگیری و بەرهەمەكانی جیهانگیریی دەبنە زەمینەی بەهێز بۆ گەشەی 
چینی ناوەند. سەفەری خاوەن پڕۆژەكان، زانستوانان، ڕووناكبیران و 
و  بەرهەم  بەڕووی  سنوورەكان  واڵت،  دەرەوەی  بۆ  سیاسەتمەداران 

گەشەی چینی نوێ  و گەشەی واڵت بە گشتی دەكاتەوە.
مارسی 2012 
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سەرەتایەك بۆ سیستم  و دەسەاڵتی یاسایی

پێشەكی 
پرسی  واڵتمان  سیاسی  ڕووناكبیری  و  ناوەندی  لە  هەندێكجار 
سەروەری  و سەربەخۆیی یاسا، یان ئەوەی كە زۆربەی نەتەوەكانی 
الیەنە  ناوباسان.  دێتە  یاسایی(  )دەسەاڵتی  ناوە  ناویان  دنیا 
لەم  باس  جاروبار  ئۆپۆزسیۆنەوە  دەسەاڵت  و  بە  سیاسییەكانیش 
پرسە دەكەن، بەاڵم ئەوەی مایەی نیگەرانییە ئەوەیە كە هیچكام لەم 
نێوەندانە باس  و لێكۆڵینەوەی ئەمڕۆیان لەم پرسە نەهێناوەتە ئاراوە. 
تەنانەت  ڕووناكبیری  و  سیاسی  و  نوخبەی  بگرە  كۆمەڵگە،  نەك 
ئەم  بۆڕۆشنكردنەوەی  پەیگیریان  پەرۆشی  ناسانیش  یاسا  خودی 
لە  هەندێك  ئەگەرچی زۆربەی ڕووناكبیران  و  نەداوە.  پیشان  پرسە 
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نوخبەی سیاسیش زۆر باش دەزانن كە ئەم درووشمە، درووشمێكی 
كۆمەڵگەی  هێنانەدی  بۆ  پێویستە  ستراتیژییەكی  درووست  و 
پێشكەتوو، كۆمەڵی مەدەنی  و واڵتی یاسامەند  و ئامانج خواز، بەاڵم 
یاسا چییە  و  نەكراونەتەوە كە حكومەتی  ئەو پرسانە ڕۆشن  هێشتا 
بۆچی لە واڵتی ئێمە نەهاتۆتەدی. هەندێك هەست بە نائومێدی دەكەن 
كە ئێمە نەمانتوانیوە ئەم كارە بە ئەنجام بگەیەنین  و حكومەتی یاسا 
یاسا  دەسەاڵتی  نازانن  ئەگەرچی  سادە،  خەڵكانی  بكەین.  بەرقەرار 
چییە  و چۆن جێبەجێ  دەكرێت   و بۆچی تا ئێستا واڵتی ئێمە  و واڵتانی 
نزیك لە ئێمە نەیانتوانیوە ئەم ئامانجە بكەنە ڕاستیەكی ڕۆژانە، بەاڵم 
لە  باش  و  بە  یاسا  دەسەاڵت، حكومەتی  لێدەكەن،  داكۆكی  ئەوانیش 

بەرژەوەندیی خۆیان سەیر دەكەن.
حكومەتی یاسا ئەو دەسەاڵت  و پرەنسیپانەیە كە پەیوەندیی نێوان 
كە  دەكرێت،  دیاری  تایبەتەوە  ڕێسای  هەندێك  هۆی  بە  مرۆڤەكان 
بگیرێت  و  مرۆڤەكان  سەربەخۆیی  ئازادی  و  لە  ڕێز  دەبێت  لەالیەك 
لەالیەكی دیكەیەوە بە پابەندبوونیان بەودەسەاڵت  و ڕێسایانە پەیڕەوی 
لە دامودەزگا گشتییەكان بكەن  و ئەركی خۆیان بهێننەدی. سەرئەنجام 
یاسا  هەندێك  لە  پەیڕەوی  كۆمەڵگەدا  لە  پابەندییەكان  پەیوەندی  و 
یاسا.  حكومەتی  لە  كردنە  پەیڕەوی  واتە  دەكەن،  گشتی  ڕێسای   و 
پێناسەیەكی دیكەی دەسەاڵت  و حكومەتی یاسا ئەوەیە كە دەتوانێت  
یان  بوەستێ ت  كەسایەتی  تاك  و  زۆرداریی  ویست  و  بەرامبەر 
بوەستێت .  سەپێنراو  دیكتاتۆری  و  حكومەتی  بەرامبەر  دەبێت  یاسا 
یاسا  حكومەتی  دیكتاتۆری  و  حكومەتی  نێوان  جیاوازی  سەرئەنجام 
ئەوەیە كە لەوێدا دەسەاڵت  و ویستی تاك یان شاندێكی دەسەاڵتدار 
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 و سیاسی بڕیار لە هەموو شتەكان دەدات، بەاڵم لە حكومەتی یاسادا 
چەندین ڕێسای یاسایی هەن كە سەرچاوەی ڕەفتاری كەس، حكومەت، 
كۆمەڵگەن  و لەم نێوەشدا نابێت هیچ هەاڵواردنێك ڕووبدات، واتا دەبێت 
بن.  یەكسان  یاسادا  لەبەرامبەر  كۆمەڵگە(،  حكومەت،  )تاك،  هەمووان 
مرۆڤەكان  هەموو  بەرامبەر  حكومەت  كە  دەگەین  قۆناغێك  بە  واتا 
تێپەڕ دەبین كە حكومەت  وەكو یەك مامەڵە دەكات  و لەو قۆناغەش 
بەشێك بێت لە هەندێك  و بەسەر هەندێكی دیكەدا دەسەاڵت بكات. لە 
دەسەاڵتی یاسادا تاكەكانی كۆمەڵگە پابەند نین بە ویستی هیچ كەسێك 
یان الیەنێكی دیاریكراو، دەبێت ڕیزێك ڕێسای گشتی  و یاسایی  و بەبێ  

هەاڵواردن پیادە بكەن.
كورت  و  لەوەدا  یاسایی  دەسەاڵتی  مۆدێرنەدا،  سەردەمی  لە 
یاساكان  بناغە  و  شێوەی  بە  گشتی  ڕێسای  ڕیزێك  كە  كۆدەبێتەوە 
كۆمەڵگە  و  بۆ  نوێ   سیستمێكی  دەبن  و  حاكم  مرۆڤەكاندا  لەنێوان 
بەڕێوەبردنی كۆمەڵگە ئافەرین دەكرێت. ئەمەش لە هەموو مەیدانەكانی 
ئابووری، سیاسەت، حقوق  و ئەخالقدا دێتەدی  و ئیدی لێرەوە كۆمەڵگە 
هەر  دەچێت  و  بەڕێوە  یاسامەندەكان  ڕێسا  یاسایی  و  شێوەی  بە 
دەسەاڵتێكیش كە خۆی بەڕەوا  و مۆدێرن دەزانێت، دەبێت پاڕێزەر  و 
بەرجەستەكاری ئەو یاسایانە بێت لە بەڕێوەبردنی كۆمەڵگەكادا، تاك 
 و كۆمەڵگەش تەنها لەو ڕوانگە یاساییانەوە دەتوانن بە ماف  و ئازادی 
 و بەهرەمەندییەكانیان بگەن، لەكاتێكدا كە بەرپرس دەبن لە بەجێهێنانی 

ئەرك  و پابەندییەكان.
لە  دابڕاویان  پێناسەیەكی  كە  واڵتانەش  ئەو  ئێمە  و  كۆمەڵگەی  لە 
مۆدێرنە هەیە یان نەیانتوانیوە  و نەیانویستووە لە سەردەمی دەسەاڵتی 
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پێش یاساییەوە بگەنە سەردەمی حكومەتی قانون، تائێستا واسەیر  و 
مامەڵەی دەسەاڵتی یاسایی دەكرێت كە دەبێت تاك  و كۆمەڵگە پابەندبن 
پاشكۆ  ئەوان  فەرمان  و دەسەاڵتەكانی حكومەت  و  بە جێبەجێكردنی 
یان گوێڕایەڵی دەسەاڵتی یاسایی بن. لەكاتێكدا كە وەزارەتی بازرگانی 
بڕیاردەدات كە نابێت هەندێك كااڵ لە دەرەوەی سنوورەكان بهێنرێنە 
لەم  پەیڕەوكردن  دەرەوە،  ببرێنە  دیكە  كااڵی  هەندێك  یان  واڵتەوە 
فەرمان، دەستوور، بڕیاری كارانە ئەگەرچی پێویست  و باشن، بەاڵم 
حكومەتی  جێبەجێكردنی  هێنانەدی  و  لە  نییە  بریتی  خۆیدا  لە  ئەمە 
یاسا. لەم پرسەدا ئێمە لەگەڵ دەسەاڵتی یاسا ڕووبەڕوو نین، بەڵكو 
پابەند دەبین بە شێوەیەك لە ڕێسای تایبەتی بۆ پرس  و سەردەمێكی 
بێالیەنی  پاكژ  و  گشتی  و  الیەنی  دەبێت  یاسا  دەسەاڵتی  دیاریكراو. 
پێوە دیاربێت، واتە ئەم فەرمان  و بڕیارانە نابنە ئەڵتەرناتیڤی دەسەاڵتی 
یاسایی، بەڵكو بڕیار  و فەرمانی پێویست یان گرنگن )هەندێكجار مەرج 
نییە لە هەموو دەسەاڵتەكاندا ئەو بڕیار  و فەرمانانە پێویست یان گرنگ 
بن( بۆبەڕێوەبردنی كۆمەڵگە. دەوڵەت بەمانای گشتی كە دەبێتە بوون 
 و پەیوەندیی نێوان سێ  دەسەاڵتەكەی یاسایی، ڕاپەراندن  و دادوەری، 
كار  و  دەستووری  هەندێك  بە  پێوستی  كۆمەڵگە  بەڕێوەبردنی  بۆ 
ئامڕازەكانی بەڕێوەبردن هەیە كە بەو دەستوور  و ئامڕازانە دەوترێت 

)حكومەتی یاسایی(.

پەیوەندی نێوان دەسەاڵتی سیاسی  و حكومەتی یاسایی 
پەیوەندی نێوان دەسەاڵت )سیاسەت(، یاسا )حقوق( یان هێنانەدی 
ماف، ئازادی، ئەرك، دادپەروەری  و بەشداری بە شێوەی یاسایی، كە 
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لە زۆربەی سەرچاوە  و فەرهەنگەكانی مۆدێرندا بە )حقوق( ناسراوە، 
دەبێتە یەكێك یان سەرەتایەكی پێویست  و گرنگ بۆ پرسی بوون یان 

نەبوونی دەسەاڵتی یاسا لەهەر كۆمەڵگەیەك.
دەسەاڵتدارە  كە  یاسا  ڕێسا  و  پێوەر،  كۆمەڵێك  لە  بریتییە  حقوق 
كۆمەڵگە  و  كۆمەڵگە،  تاك  و  تاكەكان،  نێوان  پەیوەندییەكانی  بەسەر 
تاك و دەسەاڵت، كە ئامانجی ئەم دەسەاڵت  و پەیوەندییانە بریتییە لە 
هێنانەدی پەیوەندییەكی دروست  و خاوەن ئاشتی  و ئاسایش كە دەبێت 
ئارام  ژیانێكی  بۆ  مرۆڤ  بێت.  دادپەروەری  بەدیهێنەری  ئەنجامدا  لە 
ڕێسا  كۆمەڵێك  نیازمەندی  بێت،  مرۆڤایەتی  كۆمەڵگەی  كە شایستەی 
ڕێسا  و  ئەم  كە  دادپەروەرییە،  بەدیهێنەری  ژیانبەخش  و  یاسای   و 

یاسایانە ناودەنرێن )سیستم( یان )ڕژێم( یان نیزام. 
دەسەاڵت  یان  لەحكومەت  دووەم  ڕژێمی  یان  دووەم  سیستمی 
پێكهاتووە كە بریتیین لەو ناوەندە یان سەرچاوەیە كە بتوانێت  لەالیەك 
پرس  و كاری گشتی  و نیازەكانی خەڵك ڕێكبخات  و لەالیەكی دیكەیەوە 
پەیوەندییەكان بە شێوەیەك سازمان بدات كە ڕێگربێت لە هەاڵواردن  و 
پەالماردان  و پێشێلكردنی مافی هەر كەس  و هێزێك بۆ ئەو پەیوەندی 
 و پرسانە. گرنگترین كارو سەرەتای كاری هەر حكومەتێك هێنانەدی 
یان  گشتی  دادپەروەریی  بتوانێت  كە  نیزامێكە  ئاسایش  و  ئارامی  و 
دوو  ئەم  مەندبن.  سوود  لێی  هەمووان  كە  بهێنێتەدی  وەها  یاسایی 
سیستمەی )حقوق  و حكومەت( كە نیاز  و پێویستیان بە یەك هەیە  و 
یەك تەواوكاری ئەوی دیكەیە، دەتوانێت  سیستمی سێیەم بهێنرێتەدی 
كە دەبێتە )كۆمەڵگە(. واتا تەنها لە ڕێگای سیستمی حقوق  و حكومەتەوە 
كۆمەڵەكان بەرەو كۆمەڵگە پێشدەكەون  و لەم كاروانەشدا ئەوەی كە لە 
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هەموو الیەنەكان بااڵترە )واتە لە حقوق، حكومەت  و كۆمەڵگە( ئەوەیە 
كە ناویان ناوە دەسەاڵتی یاسا.

پابەندی  و  یاسا،  هێنانەدی  پیادەكردن  و  بۆ  پێویست  مەرجی 
لەپێناوی  ئەوان  بێگومان  كە  كۆمەڵگەیە،  مرۆڤ  و  گشتی  باوەڕی 
خواستی یاسای دادپەروەر، باوەڕداردا، پابەنددەبن، تەنانەت باوەڕ، 
دەبێت،  لەوڕوانگەوە  هەر  ئاینەكانیش  خودا  و  بۆ  مرۆڤ  پابەندی 
بەاڵم زەمینەی گرنگی سەركەوتنی هەر حكومەتێك لە بەڕێوەبردنی 
كۆمەڵگەدا، بوونی دەسەاڵتی سەروو هەمووانە كە بتوانێت لە ڕێگای 
ئەو دەسەاڵتەوە سیستم  و ئاسایش  و ئارامی بەرقەرار بكات، یان 
نیازە گشتییەكان فەراهەم بكات  و دووژمنان  و هێرشبەران لەدژی 
لەوە  شتێك  هیچ  پرسەدا  لەم  بگەیەنێت.  بەسزا  خەڵك  مافەكانی 
حقوق  بۆ  سەرەكی  ڕەسەن  و  سەرمایەی  بزانین  كە  نییە  گرنگتر 
حكومەت  هەوێنی  كە  )دادپەروەری(یە  پرسی  هێنانەدی  یاسا،   و 
لەوێوە  یاساكان  حكومەت  و  بۆ  كێشەكان  پرس  و  دەسەاڵتە.   و 
ویستویانە  یان  توانیویانە  دەسەاڵتانە  ئەو  ئایا  كە  دەستپێدەكات، 
یاساكان،  دەسەاڵت  و  بناغەی  بەردی  مایە  و  بكەنە  )دادپەروەری( 
چونكە هیچ دەسەاڵتێك نییە لە جیهاندا  و لە هەموو سەردەمەكاندا 
كە جۆرێك لە )یاسا(ی نەبووبێت  یان شێوازێك لە فەرمان  و بڕیاری 
جارەكان  زۆربەی  كە  نەهێنابێت ،  بەرهەم  كۆمەڵگەی  بەڕێوەبردنی 
بە )یاسا( ناسێنراون، بەاڵم پرسی گرنگ  و پێوەری شارستانی بۆ 
بەرجەستە  لەوەدا  حقوق  نەزم  و  هێنانەدی  یاسایی  و  دەسەاڵتی 
دەبێت، یان تەنها لەو ڕێگایەوە دێتەدی كە دادپەروەری بااڵدەست 

بێت.
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دەسەاڵت، ئەو ئامڕازەیە كە حكومەت بۆجێبەجێكردنی ئەركەكانی 
بتوانن  ئەخالقییەوە  ڕوانگەی  لە  لەوانەیە  خەڵك  دەهێنێت .  بەكاری 
ڕێگای درووست بگرنەبەر، یان پەیڕەوی لە دەسەاڵتی حكومەت بكەن، 
بەاڵم هەندێكجار  و لە واڵتانی وەكو ئێمە زۆربەی جار پێویستە كە 
لە شوێنی  پێشێلكار  یان  زۆردار  پەالماردار،  الیەنی  هێز  و  كەس  و 
خۆی ڕابگیرێت یان بێهێز  و بێدەسەاڵت بكرێت. لەم كاتەدا دەسەاڵت 
لە سیستم  ناسراوە  )تووندوتیژی(  یان  )زۆر(  بە  كە  هێزێكە  خاوەن 
بۆ  بەشێوەی ڕەوا  و  تووندوتیژی  دەبێت  فەرهەنگی مودێرنەشدا:   و 
بەكارهێنانی كاری ڕەوا  و دادپەروەر تەنها لەالیەن حكومەتەوە پاوان 
دەبێت  ئیجبارە  زۆر  و  دەسەاڵتە خاوەن  ئەم  ڤێبەر(.  )ماكس  بكرێت 
زۆرداریی  چوارچێوەی  بیانخاتە  یان  ترسەوە  بخاتە  كەسانە  ئەو 
خۆیەوە كە بە شێوەی ئەخالقی پابەندنابن، واتە دەبێت بە زۆر  و بە 
ئیجباری پابەندبكرێن، بەاڵم لەبەر ئەوەی كە دەسەاڵت یان حكومەت 
دەبێت  بۆیە  سنوورداردایە،  دیاریكراو  و  كەسێكی  چەند  دەستی  لە 
پەیڕەو  ئەوانیشدا  بەسەر  دادپەروەریش  یاسا  و  حقوق  و  سیستمی 
بكرێت، چونكە ئەو كەسانە )كە دەسەاڵت  و حكومەتیان لە دەستدایە( 
كۆمەڵگەدا  ڕێگای سوودی  لە  بن  و  ئەمانەتدار  كە  ئەوەی  لە جیاتی 
دەسەاڵت  و حكومەت بەڕێوەبەرن، لەوانەیە بۆ مەبەست  و سوود  و 
هەژموونی خۆیان حكومەت  و دەسەاڵت بكەنە بارمتەی بەرژەوەندی 
گومان  ئەو  ئەمەش  خەڵك.  بێدەستكردنی  زەلیلكردن  و  بۆ  خۆیان 
نەتەوەكاندا  واڵتان  و  زۆربەی  فەرهەنگی  لە  كە  گرنگەیە  كێشە   و 
لە مەترسی گەندەڵی  هەیە كە دەڵێت دەسەاڵت  و حكومەت هەمیشە 
دەبێت  )كە  یاسا  حكومەت  و  حقوق  و  سیستمی  زۆرداریدایە.   و 
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ئاسۆیی  پەیوەندیی  سیستمی  دەتوانێت  لەالیەك  بێت(،  دادپەروەر 
پەیوەندییەكی  دیكەش  بیپاڕێزێت،  لەالیەكی  نێوان خەڵك ڕێكبخات  و 
دەسەاڵتداران  لەوێدا  كە  هەیە،  سیستمدا  خەڵك  و  لەنێوان  ستوونی 
دەبێت لە سەربنەمای سیستم دەسەاڵت بەڕێوەبەرن، نیزام بەرقەرار 
دەبێت  لێرەدا،  ئا  بهێنن.  بەدی  گشتی  دادپەروەریی  نیاز  و  بكەن  و 
بەو ئەنجامە بگەین كە دەسەاڵتداران  و حكومەتیش دەبێت لەژێر ئەو 
ستوونی  پەیوەندی  بەهۆیانەوە  كە  بن  یاسایانەدا  ڕێسا  و  پێوەر  و 
ئەم  ڕێكبخات.  )پەیڕەوكردن(  خەڵك  )دەسەاڵت(  و  حكومەت  نێوان 
بەردی  یان  تووخم  دەبێتە  یاسایە  ڕێسا  و  پێوەر و  ئەم  یان  بنەمایە 
سیاسی،  كۆمەڵگەیەكی  هەر  بۆ  سیاسی.  كۆمەڵگەیەكی  هەر  بناغەی 
بنەمای دەسەاڵتدارێتی بنەمایەكی پێویست  و ناچارییە. لەگەڵ بنەمای 
بنەمای  بنەمایە،  ئەو  ڕێكخستنی  بۆ  )حاكمیەت(  و  دەسەاڵتدارێتی 
هێزی  پێویست  و  یان  ڕەسەن  ناوەڕۆكی  دەبێتە  یاسایی  دەسەاڵتی 
یان  بەرپرسیارێتییە،  بێگومان  یاساییەش.  ئەم دەسەاڵتە  ڕاپەڕێنەری 
بەرپرسیارێتی بەڕێوەبردنی كۆمەڵگەیە لە ڕێگای پیادەكردنی یاساوە. 
لە هەر سیستمێكی یاسامەندا، یان خاوەن یاسادا، دەسەاڵتدار دەبێت 
درووست  و  سیستمی  لە  بۆیە  هەر  بێت:  بەرپرس  وەاڵمدەرەوە  و 
یاسا  و  دەسەاڵتی  دەسەاڵتدارێتی،  بنەماكانی  كۆمەاڵیەتیدا،  باشی 
بەرپرسیارێتی حكومەت پێكەوە قەرار دەگرن  و ئومێدی خۆشبەختی 
لە كۆمەڵگە دیكتاتۆری  و  ئارامی بەخەڵك دەدەن، بەاڵم   و ئاشتی  و 
پرسی  سێیەم،  جیهانی  واڵتانی  لە  بەشێك  یان  هەژموونخوازەكاندا، 
حاكمیەتی یاسا تا ئێستا پرسێكی گرنگ نیە بۆ حكومەت  و كۆمەڵگەش. 
یان دەتوانین بڵێین كە تەواوی ئەم كۆمەڵگەیانە گڕفتاری گەورەترین 
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 و سەرەكی ترین قەیران  و ئاستەنگن، كە ئەویش قەیرانی )دەسەاڵتی 
خەڵك  شۆڕشەكاندا،  ڕاپەڕین  و  سەردەمی  لە  ئەگەرچی  یاسا(یە. 
ناتوانن یان نایەنەوێت پرسی دەسەاڵتی یاسا بەشوێن، مەنزڵێكی ئارام 
 و گونجاو بگەیەنن، دەیانەوێت دەسەاڵتی زۆردار  و هەژموونخوازی 
پێشوو لەناوبەرن یان هیچ نەبێت سنووداری بكەن، بەاڵم دەبێت بزانین 
كە شۆڕش  و ڕاپەڕین سەردەمێكی هەژان  و هەژمووندارە  و لەگەڵ 
ئەوەشدا سەردەمێكی كاتی  و زووتێپەڕە، لەدوای ئەم سەردەمە كاتی 
 و كورتخایەنە گرنگترین شت بۆ هەریەكێك لەو واڵت  و كۆمەڵگەیانەی 
)جیهانی سێیەم( ئەوەیە كە بتوانن  و بخوازن سامانی سیاسی خۆیان 
بەشێوەیەكی جێگیر  و گونجاو وەها بەدیبهێنن كە بنەما سەرەكییەكانی 
)حقوق، حكومەت، دادپەروەری( لە ڕێگای دەسەاڵتی یاساوە بەدیبهێنن. 
ماهیەت  و ناوەڕۆكی ئەم دەسەاڵتە یاساییەش بێگومان لەم سیستم  و 

فەرهەنگی مۆدێرندا بە شێوەی جیهانی خراونەتەڕوو.

بنەماكانی دەسەاڵتی یاسایی 
كار  و  كە  ئەوەیە  یاسایی  دەسەاڵتی  سەرەكی  ئامانجی  بنەما  و 
ڕەفتارەكانی شاندی دەسەاڵتداری دەوڵەت  و حكومەت بە پێی هەندێك 
پێوەر  و ڕێسای یاسایی وەها بێت كە خەڵك لە چوارچێوە  و دامودەزگای 
ناوچەیی )نیشتمانی(  و ڕێكخراو )حكومەت(دا سازمان بدات  و دەبێت 
لەسەر بناغەی ئەو پێوەر  و ڕێسا یاساییانە كۆمەڵگە بەڕێوەبچێت، نەك 
مێژوویی  ئاماژەیەكی  ئەگەر  تایبەتی.  بیروڕای  پێی خۆپەرستی  و  بە 
سروشتی،  ڕەگوڕیشەی  یاساكان  دەبینین:  بكەین،  یاسا  پایەكانی  بە 
ئیالهی، كۆمەاڵیەتی  و دەوڵەتیان هەیە  و دەبێت لەو پایانەوە دڵنیایی  و 
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ئارامی گشتی بەرهەم بێت. وانەی یەكەمی حقوق، بناغەكانی یاسایە كە 
لە ڕەهەندەكانی ماف  و كۆمەاڵیەتی  و دادپەروەریدا مانا پەیدا دەكەن: 

یاسا، سێ  بناغە یان پایەی حقوقی هەیە:
گشتی بوونی یاسا: واتە دەبێت یاسا فراوان، بێ  هەاڵواردن،   -1
بناغەی  ڕەسەن،  بنەماڵە،  لە  سەرنجدان  بێ   بێت،  ناتایبەتی  ناكەسی، 
چینایەتی  و سیاسی بەڕێوەبچێت، هەروەها دەسەاڵتی سیاسی نابێت 
ڕێگربێت لە دەسەاڵتی یاسا  و فەزیلەت  و خێری یاساش هەر هەمان 

پرس دەبێت.
دەبێت  یاساكان  هەموو  یاسا:  فەرمانداریی  دەسەاڵتدارێتی  و   -2

جێبەجێ  بكرێن  و دەبێت پەیڕەوی  و پابەندبوونیش بۆ یاسا هەبێت.
3- زەمانەتی پیادەكردن  و جێبەجێكردن: واتە ئەگەر كەسێك، الیەنێك 
یان هێزێك )تەنانەت حكومەتیش(، یاسا جێبەجێ  نەكات  و نەیپاڕێزێت 
)پایە  دەوترێ   پێی  بنەمایە  ئەم  سەرەكی  پرسی  بدرێت.  سزا  دەبێت 
كۆمەاڵیەتیەكانی یاسا( كە ئەوانیش سێ  پایەی كۆمەاڵیەتی سەرەكین:

أ - هاوسەنگی: ئەو یاسایانەی كە دەسەاڵتدارن بەسەركۆمەڵگەی 
سیاسیدا، دەبێت هاوسەنگ  و گونجاوبن لەگەڵ هەلومەرجی كۆمەڵگە. 
لە هەموو واڵتاندا هۆكارەكانی مێژوویی، جوگرافی، كۆمەاڵیەتی، ئایینی 
 و سیاسی پەیكەرسازیی یاسا بوون. واتە یاساكان، وەكو ناوەڕۆكی 
پەیكەرانەدا هاوسەنگ  و گونجاوبن، هەر  ئەو  لەگەڵ  حقوقی، دەبێت 
ڕۆژانەی  كێشەكانی  پرس  و  تا  دەسەاڵت  سەرەوەی  هەڕەمی  لە 
تاك. ئەگەر ئەم بنەمایە چاودێری نەكرێت، خەڵك بەرامبەر بە یاسا 
ئەرشیفەكاندا  لە  كە  یاسایانەی  لەو  زۆرێك  ڕادەگەیەنن،  نامۆبوون 
بەڵگانەوە  ئەم  هۆی  بە  پێنەكراوە،  كاریان  هەرگیز  پاڕێزراوون  و 
بە  بەاڵم  دەنووسرێن،  ئاسانی  بە  یاساكان  هاتووە.  بەسەر  وایان 

سەختی جێبەجێ  دەكرێن.
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ب - پەسەندكردنی یاسا: یاسا دەبێت ئەو پلەبەندییانەی تێدابێت كە 
پەیڕەوكردنیان  و  بۆ  بكەن  پابەند  بكەن  و خۆیان  خەڵك پەسەندییان 
پێشوازیان لێبكەن. كۆمەڵناسی حقوقی  و كۆمەڵناسی سیاسی، هەربۆ 
هەمان هۆكار ئەو یاسانە دەخەنە ڕوو كە چ یاسایەك بۆ كام كۆمەڵگە 
كۆمەڵگەی  لە  كە  یاساكان  كۆپیكردنی  كات،  هەندێك  دەبن.  گونجاو 
لە  بەاڵم  جوانیشن،  زۆر  بنەمای  ناوەڕۆك  و  خاوەن  دێن  و  دیكەوە 

كۆمەڵگەكانی تردا كاركردیان نابێت.
یەكسانی  بە  یاساكان  دەبێت  واتە  یاساكان:  بوونی  یەكسانی  ج - 
بەسەر هەموواندا جێبەجێ  بكرێن. یەكێك لە كێشە گەورەكانی كۆمەڵگە 
دواكەوتووەكان یان تۆتالیتار  و هەژموونخوازەكان ئەوەیە كە یاساكان 
جارەكان  زۆربەی  ناكرێن  و  پیادە  هەموواندا  بەسەر  یەكسانی  بە 
دەسەاڵتداران، دەوڵەمەندان  و خاوەن نفوزەكان لە یاسا گەورەترن. ئەو 
باڵندە  و گیانلەبەرە  پەندەی دەڵێت یاسا وەكو تۆڕی جاڵجاڵۆكە وایە 
لەگەڵ  گەورەكانیش  گیانەوەرە  باڵندە  و  دەكات  و  ئەسیر  الوازەكان 

خۆیان دەیبەن بەسەر ئەو واڵتانەدا پیادە دەكرێت.
گرنگترین سەرەتا یان زەمینەی جێبەجێكردنی دەسەاڵتی یاسا لەو 
نەكـــــراوە،  جێبەجێ   تیا  یاسایان  هێشتا  كە  كۆمەڵگەیانەدا،  واڵت  و 
پەیوەندیی نێوان بنەما یاسایی  و مافــــــــدانییەكان لەگەڵ ئەو الیەنەی 
كە دەسەاڵتی یاسایی  و حقوقی پیادە دەكات، واتە دەسەاڵتی سیاسییە. 
دەبنە  یاساوە،  بە  نابن  پابەند  فەرماندارەكانی  كە  دەسەاڵتانەی  ئەو 
تیایاندا  یاسا  كە  ئەوانەش  ستەمکاری  و  یان  زۆرداریی  دەسەاڵتی 
خەڵكیش  ڕێگایەشەوە  لەو  دەبێت  و  كاریگەر  بڕیاردەر  و  نەخشی 

بەهەمانشێوە بەشدار دەبن، دەبنە دەسەاڵتی دیموكراسی. 
بیرمەندان  و زانایانی دەسەاڵتی سیاسی یاسایی، دەربارەی یاسایی 

بوونی دەسەاڵتەكان سێ  پرسی گرنگ دەخەنەڕوو:
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1- یاسا، دەسەاڵت  و فەرمانڕەوایی دەوڵەت  و حكومەت ڕێكدەخات.
2- یاسا، ڕەوایی بە دەسەاڵتەكان دەبەخشێت. واتا ئەو حكومەتەی 
كە خۆی یاسای داناوە  و پشتی پێدەبەستێت   و فەرمانداریی خەڵك دەكات 

 و پابەندیان دەكات، دەبێت تەنها بە یاسا ڕەوایی خۆی بسەلمێنێت .
3- یاسا بەیانكەر  و سنووداركردنی دەسەاڵتی حكومەت دەسەلمێنێت  
 و حكومەت لە ڕێگای یاساوە خەڵك ناچاردەكات كە پابەندبن، بەاڵم لە 
لە خزمەتی حكومەتدایە، نەك  یاسا  دەسەاڵتی زۆردار  و دیكتاتۆریدا 
زۆردار  سیستمی  یاسایی  فەلسەفەی  یاسادا.  خزمەتی  لە  حكومەت 
ناڕەزایی  گرنگترین  یاساوەن  و  لەسەروو  دەسەاڵتداران  كە  ئەوەیە 
دەسەاڵتدار  كە  لەوەدایە  یاسایی  ڕووناكبیری  و  نوخبەی  خەڵك  و 

پابەندی  و پەیڕەوی لە یاسا ناكات.
سەرئەنجام دەسەاڵتی یاسا دەبێت ڕەنگدانەوە  و بەرجەستەكاری 
ئەم  نوێنەرایەتی  هەم  دەبێت  یاسامەندی  واتە  بێت،  گشتی  خواستی 
خواستە لە ئەستۆبگرێت  و هەم دەبێت هەر كێشەیەك یان ئاستەنگێك بێتە 
ڕێگای حاكمیەتی یاسا یان جێبەجێكردنی ماهیەتی یاسایی، لەناوبەرێت. 
لە ئاكامدا ئەم دەسەاڵتە دەبێت سەربەخۆبێت لە دەسەاڵتەكانی دیكە  و 

سەروەر بێت بۆ هێنانەدی ئامانجەكانی كۆمەڵگە.

نیاز  و پێداویستی بوونی دەسەاڵتی یاسا
حاكمیەتی  دەسەاڵت  و سەقامگیریی  درووشمی  گەوهەری  و  نیاز  
ئازادی،  ماف،  سیستمی  خاوەن  بكاتە  كۆمەڵگە  كە  لەوەدایە  یاسا 
عەدالەت  و بەشداری، كە گومانی تێدا نییە سیستم یەكێكە لە نیازەكانی 
مافە  ئازادی  و  لە  كە مرۆڤ  كاتەوە  لەو  مرۆیی.  مەدەنی  و  كۆمەڵی 
باری  ناوە  و  هەنگاوی  دەوڵەت  كۆمەڵگە  و  بەرەو  سروشتیەكانەوە 
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لەپێناوی ئەوەدایە كە  سەنگینی دەسەاڵتی دەوڵەتی پەسەند كردووە، 
كۆمەڵەكەی خاوەن سیستم  و ڕێكخراوبێت  و لە پاشاگەردانی ڕزگاری 
هەموو  كە  كۆمەڵگەیەیە  ئەو  ڕێكخراو  یان  دامەزراو  كۆمەڵگەی  بێت. 
یاسا  و  فەلسەفەی  گیان،  بەڕێوەبچن،  سیستم  یاسا  و  بە  پرسەكان 

سیستمیش بریتین لە ماف، ئازادی، دادپەروەری  و بەشداری.
1- یەكەمین سەرەتا یان سەرەتاترین نیازی مرۆڤ بۆ هێنانەدی یاسا  و 

پابەند بوون بە یاساوە:
هێنانەدی سیستم یان سازمان  و نیزامە، بێگومان سیستم بۆ ئەوەیە كە 
هەموو جومگەكانی ژیان  و كۆمەڵگە بەشێوەی هاڕمۆنی یان هاوئاهەنگ، 
ئەم سیستم  و  كۆی  بن.  بەشداری  ئازادی  و  ماف،  خاوەن  هاوسەنگ 
دادپەروەری  كە  دەكات  شاد  نیازانە  بەو  مرۆڤ  لەوەدا  تەنها  نیزامە 
بكرێتە ئامانج  و چوارچێوەی دەسەاڵت  و سیستمی یاسایی. ئەگەر نیازی 
سەرەتایی دەسەاڵتی یاسایی هێنانەدی سیستم بێت، بێگومان ئامانجی 
دادپەروەری.  بەهەشتی  بە  گەیشتنە  یاساییە  سیستمە  ئەم  كۆتایی 
پابەندبن  دەبێت خەڵك  كە  وتراوە  ئەوە  هەمیشە  لەبارەی سیاسییەوە، 
)یان پابەندبكرێن!( بۆ پەیڕەوكردنی یاسا، بەاڵم ئەم ڕوانگەیە تەنها یەك 
ڕەهەندی پرسی سیستمی یاسایی بۆ دادپەروەری دەخاتەڕوو، ڕووەكەی 
دیكە لەوەدایە ئەم سیستمی یاساییە دەبێت كام ڕەوش  و هەلومەرجی 
بۆ  بكەن  هۆشدار  و  ئاگا  بە  خەڵك  ببێت  ئەوەیان  توانای  كە  هەبێت 
هەموو  دەبێت  كە  لەوەدایە  مەبەست  یەكەمین  یاساوە.  بە  پابەندبوون 
پرسەكانی تاك  و كۆمەڵ  و دەسەاڵت، بە یاسا ڕێك بخرێن، چونكە بە 
بێ  سیستمی یاسایی مرۆڤ لە تاریكیدا هەنگاو دەنێت  و هەر هەنگاوێك 
لەوانەیە مینێكی لەژێردا بێت  و پیایدا بتەقێتەوە. سیستم یان سیستمی 
یاسایی نابێت زاڵمانە بێت، هەروەكو لە دەسەاڵت  و كۆمەڵگەی تۆتالیتاردا 
بەرچاو دەكەوتن، بەڵكو دەبێت سیستمی یاسایی بێت بۆ دادپەروەری لە 



ئەکرەم میهرداد 358

هەموو ئاستەكانی ئابووری، سیاسی، كۆمەاڵیەتی  و فەرهەنگی. ئەگەر لە 
دەسەاڵتی یاساییدا، سیستم یان نیزام یار یان عاشق بێت، بێگومان دڵبەر 

یان مەعشوق دەبێتە دادپەروەری.
زەمینە  و  دەبێت  یاسایی  دەسەاڵتی  یان  یاسامەندی  درووشمی 
پێشەكییەكی وای هەبێت، كە كۆمەڵگە ئامادە بكات بۆ هێنانەدی عەدالەت، 
واتە دەبێت سیستم یان نیزام ئەركی ئامادەكردنی كۆمەڵگەی هەبێت بۆ 
تەنها  یاسایی  یاسا  و سیستمی  لە  ئامانج  دادپەروەری.  جێبەجێكردنی 
ئەوە نییە كە پەیڕەوی لە یاسا و نیزام بكەن، یان تەنها ببێتە شێوازێك لە 
فەرمانداری  و فەرمان جێبەجێكردن، بەڵكو دەبێت یاسایەكی وا پەیڕەو 
هەموو  دادپەروەر  و  ئازاد  و  ویژدانی  بۆ  بێت  وەاڵمدانەوە  كە  بكەین 

ئەمانەش تەنها بە دەسەاڵت  و سیستمی یاسایی بەڕێوەدەچن.
2- مافی دەنگ  و ڕای خەڵك:

لەوەدایە  یاسایی  دەسەاڵتی  دووەمی  نیازی  یان  دووەم،  پرەنسیپی 
یاسا و  بە چاكی  و خراپەی  داوەری خەڵك سەبارەت  دەنگ  و  مافی  كە 
دەسەاڵتەكان زەمانەت بكرێت. واتا ناتوانین بڵێین كە یاسا هەرچی بێت، 
دەبێت پەیڕەوی لێبكرێت. مرۆڤ مافی ئەوەی هەیە كە لە ویژدانی خۆیان 
نیاز  و ویستی خۆیان  بە  بكەن  و  داوەری  بە چاكە  و خراپە  سەبارەت 
ئیرادەی خۆشیان هەڵوێست بەرامبەر  بە  بە یاسای باشەوە  و  پابەندبن 
یاسای خراپ وەربگرن  و پابەند نەبن. كاتێك یاسای باجەكان رادەگەیەنرێت، 
ئەگەر مرۆڤەكان هەست نەكەن  و دڵنیانەبن لەوەی كە حكومەت ئەو باجانە 
بۆ خزمەتی خەڵك  و كۆمەڵگە بەكاردەهێنێت ، بێگومان بەرامبەر بەو یاسایە 
هەڵوێستی نەرێنیان دەبێت، بەاڵم ئەگەر بزانن ئەو حكومەتە بۆ خزمەت  و 
بەرژەوەندی ئەوان بەكاریان دەهێنێت ، بێگومان پابەند دەبن. ئەم هەڵوێستە 

بەرامبەر بە یاسا پێیدەوترێت ویژدان یان ئەخالق. 
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داوەری خەڵك سەبارەت بە یاسا زۆر گرنگ  و كاریگەرە  و نابێت 
ئەم مافە لە خەڵك زەوت بكرێت. یان هەروەكو گاندی دەڵێت: زۆرجار 
نەبوونی هاوكاری، وەكو هاوكاری دەبێتە ئەركی خەڵك، واتە هەروەكو 
چۆن پەیڕەویكردن لە یاسای دادپەروەر یەكێكە لە ئەركە گرنگەكانی 
زۆردار  سیستمی  دەسەاڵت  و  بەرامبەر  بەوشێوەیە  هەر  هاوواڵتی، 

ناهاوكاری یەكێكە لە ئەركە پیرۆزەكان.
3- پرسی نیاز  و پێداویستییە كۆمەاڵیەتییەكان:

لە هەموو سیستم  و فەرهەنگەكان دەوترێت كاتێك یاسا بەشێوازی 
نیازەكانی  خواست  و  لەگەڵ  كە  پەیڕەودەكرێت  دروست  باش  و 
خواست  و  لەگەڵ  دژن  كە  یاسایانەی  ئەو  ئامانجداربێت.  مرۆڤدا 
نیازەكانی خەڵك، وردە وردە لە جیهانی ڕاستەقینە دەكرێنە دەرەوە 
 و تەنها لەالپەڕەكانی كتێب  و ئەرشیفەكاندا دەبنە یادەوەری. یاسا  و 
یاساگوزاری دەبێت هێندە عاقڵ بن كە هاوئاهەنگ بن لەگەڵ ئەخالقی 
گشتی  و نیازەكانی خەڵك. زۆر ترسناكە دەسەاڵتێك بیەوێت ڕوانگە 
بەرامبەر  لە  ڕێگر  بكاتە  چینایەتییەكان  یان  ئایینییەكان  سیاسی  و 
نیاز  و خواستە گشتییەكان. جا ئەگەر ئەو خواست  و نیازە گشتیانە، 
الیەنی مەعنەوی بن وەكو )ئازادی، بیروباوەڕ، یەكسانی، هاوكاری(، 
یان نیاز  و خواستە مادی  و ژیانیەكان بن وەكو )خواردن، جلوبەرگ، 

نیشتەجێ  یان تەندروستی(. 
)خواردن،  خەڵك  سەرەتاییەكانی  نیازە  هێشتا  كە  واڵتانەی  لەو 
سۆزداری(،  ژیانی  كار،  خوێندن،  تەندروستی،  نیشتەجێ ،  پۆشاك، 
دەركردنی  نەكراوون،  جێبەجێ   یاسا  سیستم  و  شێوەی  بە  هێشتا 
دەوڵەمەندان  تەنها  تایبەتی  كەرتی  نیشتەجێی  تەندروستی  و  یاسای 
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لێی سوودمەند دەبن، نابنە هۆكارێك كە خەڵك هەستبكات لێیان نزیكە 
یان پابەند  و دڵخۆش بێت بۆیان. لەم ڕەوشەدا )كاردانەوەی مەنفی( 
بەاڵم  یاسا  و سیستمانە،  ئەو  نەكردنی  پەسەند  ئاكامی  دەبێتە  خەڵك 
ئەگەر زۆردارییەكە لەوانە زیاتر بڕۆن، ئەوكاردانەوە نەرێنیانە دەبنە 
دەتوانن  ڕاپەڕینەكان  شۆڕش  و  سەرئەنجام  ئەرێنی  و  كاردانەوەی 

هەموو سیستم  و دەسەاڵتەكەش لەناوبەرن.
4- دژایەتی یاسا بۆ خراپ بەكارهێنانی دەسەاڵت:

خراپ بەكارهێنانی دەسەاڵت، یان بەكارهێنانی دەسەاڵت  و یاسا بۆ 
نیاز  و بەرژەوەندی دەسەاڵتداران یان لەدژی خەڵك، یان بەكارهێنانی 
كە  ئافاتانەی  نەخۆشی  و  لەو  یەكێكە  گەندەڵی،  بۆ  یاسا  دەسەاڵت  و 
دیموكراسییەكانیش  زۆرجاریش  بەڵكو  زۆردار،  واڵتانی  تەنها  نەك 
هەوڵدان  یان  زۆرداری  بەرهەمهێنانەوەی  دیسانەوە  دەناڵێنن.  پێوەی 
واڵتانی  كە  ئاستەنگانەی  لەو  یەكێكە  دیكتاتۆری،  گەڕانەوەی  بۆ 
نایاسایی یان نوێ  بە سیستم  و یاسا گەیشتوو، ڕووبەڕووی دەبنەوە. 
ئەگەرچی خەڵك  و زۆربەی جارەكان ڕووناكبیران  و یاساناسان لەدژی 
باشترین شێوازی خەبات  بەاڵم  دەبێت،  هەڵوێستیان  هەلومەرجە  ئەم 
لەدژی گەندەڵی  و زۆرداری لەم واڵتانەدا، بێگومان درووشم  و خەباتی 
هۆی  بە  بێگومان  دەسەاڵت،  بەكارهێنانی  خراپ  یاساییە.  دەسەاڵتی 
نەبوونی دەسەاڵتی یاسا یان یاساشكێنی دەبێت. ئەم خراپ بەكارهێنانە 
لە دابەشكردنی تەلەفونەوە بیگرە هەتا پێدانی پلە  و پایەی زانكۆیی یان 
بەڕێوەبردن  و سیاسی  و سەربازی. داكۆكیكردن لەیاسا  و یاسامەندی 
سەرەتا بەوە دەستپێدەكات كە لەدژی ئەم هەاڵواردن  و نادادپەروەری 

 و خراپ بەكارهێنی دەسەاڵتەكان، خەبات بكرێت. 
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لە ئاكامی نیاز  و خواستەكاندا دەسەاڵتی یاسایی باس لە پەیوەندیی 
نێوان حاكم  و مەحكوم ناكات، بەڵكو یاسامەندی بەوە دەستپێدەكات كە 
ماف  و ئازادی تاكی ئازاد سەربەخۆ، بكاتە بەردی بناغە  و ئەم تاكە 
ئازاد  و سەربەخۆیە ببێتە فەلسەفەی سیستمی یاسایی كە هەم مافەكان 
بكرێتە  سەربەخۆیەوە  ئازاد  و  تاكە  لەو  بەرپرسیارییەكان  هەم   و 
ناوەڕۆك  و گەوهەری یاسا. كە ئەم گەوهەرەش بێگومان سەپێندراو  و 

ئیجباری نییە، بەڵكو نیاز  و خواستی ئازادی  و دادپەروەرییە.

كێشەو ڕێگرییەكان بەرامبەر دەسەاڵتی یاسا:
بە  تاك  و كۆمەڵێك  هیچ  مرۆڤدا،  ژیانی كۆمەاڵیەتی  مێژووی  لە 
گۆڕان،  سیستم  و  بێ   بە  كۆمەڵگەیەكیش  هیچ  ئەرك  و  ماف،  بێ  
كۆمەاڵیەتی  ڕەهەندی  لە  ئەرك  ماف  و  دیاریكردنی  نییە.  بوونیان 
بە  كۆمەڵگەدا  پانتایی  لە  گروپەكان  تاك  و  نێوان  پەیوەندییەكانی   و 
ئەوانیش  كە  دەبێت،  سزا  پاداشت  و  سازوكارەكانی  پێوەر  و  پێی 
ڕەوتی  لە  دامەزراون  و  ئەخالقیی  یاسایی  و  بنەمای  لەسەر 
ئەخالق  سیستم.  خاوەن  بوونەتە  بوون  و  شێوەساز  مێژووییدا 
ماف  و  پاراستنی  دەرەوەی  گرەنتی  یاسا  دەروونی  و  دابینكەری 
لە پەیوەندیان لەگەڵ خود، كۆمەڵگە  و سروشت.  ئەركەكانی مرۆڤە 
كۆمەاڵیەتی(  پابەندیی  ڕێسای  مانای  )بە  یاسا  ئامانجی  بەمشێوەیە، 
ڕێكخستنی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان  و یەكێكە لەگرنگترین توخمە 
لە  كە  جێگایەوە،  لەو  بەاڵم  كۆمەاڵیەتی،  سیستمی  دیاریكەرەكانی 
ماف  و  ڕوانگەی  لە  گروپەكان،  تاك  و  كۆمەاڵیەتیدا  نیزامێكی  هەر 
ئەركەكاندا، لە هەلومەرجی جیاواز  و پلەوپایەی نایەكساندا قەراریان 
نایەكسانی  سەرچاوەی  دەبنە  ماهیەتدا  ناوەڕۆك  و  لە  كە  گرتووە، 
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لە كۆمەڵ  و بەرهەمهێناندا، بۆیە خاوەن دەسەاڵت  و هەژموونەكان 
كە بەهرەمەندن )یان سوودمەندن( لە سەرچاوە  و ئیمتیازە ئابووری 
ناچاركردن  هێز  و  بەكارهێنانی  بە  سیاسییەكان،  كۆمەاڵیەتی  و   و 
)ترهیب  و ترغیب(، دەیانەوێت كەسانی دیكە )مەبەست چەوساوە  و 
الوازەكانە(، بكەنە پاشكۆی خۆیان  و ناچاریان بكەن لە پابەندبوونیان 
تاك،  لەبەرامبەریشدا  خۆیان.  بەرژەوەندیی  هەژموون  و  بەهێز  و 
كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی،  ئیمتیازە  سامان،  لە  بێبەشەكان  گروپە 
هێزدار  لەالیەنی  یاسایانە  ڕێسا  و  جۆرە  ئەو  كاتێك  ئابوورییەكان، 
بتوانن  ئەگەر  بێگومان  دەبینن،  دەسەاڵت  خاوەن  دەوڵەمەند  و   و 
لەدژیان دەوەستن  و ئەگەر نەشتوانن بەبێ  نرخ  و بەها مامەڵە لەگەڵ 
ئەو ڕێسا  و یاسایانە دەكەن، كە لە ڕوانگەی ئەواندا خاوەنی ڕەوایی 

نین  و دەیانەوێت نەیهێڵن یان بیگۆڕن.
ئەم دوو بەرەیە كە ئاڕاستەیان جیاوازە  و بەرژەوەندییان نەیارییە 
لە  گۆڕان  خەبات  و  ناڕەزایی  و  سەرچاوەی  دەبنە  یەك،  بەرامبەر 
بەردەوامەی  ڕەوتە  ئەم  دەسەاڵتداردا.  یان  دیاریكراو  هەلومەرجی 
نەیاری  و خەبات  و گۆڕانە، كە لە سەرانسەری مێژوودا  و لە هەموو 
واڵتاندا شەپۆالن دەدەن، خاوەن چەندین میكانیزم، دینامیزم، ڕەوەند  و 
ئاڕاستەی ئەنجامی نێگەتیف  و پۆزەتیفی جیاوازن، بەاڵم لەسەردەمی 
درێژخایەنتردا  و لە ڕەهەندی گشتی تری ئاڵوگۆڕی ژیانی كۆمەاڵیەتیدا، 
دەبن  و  فۆرمولە  كۆمەاڵیەتیەكاندا  سیستمی  یاسا  و  چوارچێوەی  لە 
ئازادی  و  گونجاو،  گشتی،  ماهیەتی  ڕوانگە  و  خاوەن  دەبنە  لێرەوە 
دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی زیاتر، كە دەبنە ئامانجە گرنگەكانی مرۆڤایەتی 
بۆ رێكخستنی ژیان  و كۆمەڵ  و سیستمی باشتر  و گونجاوتر كە شایانی 

مرۆڤ بێت.
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سەرئەنجام دەتوانین بڵێن كە سیستم، گۆڕان، یاسامەندی  و دژایەتی 
سەرەتای  لە  كە  بوون  یاسایی  كۆمەاڵیەتی  و  دیاردەكانی  یاساش 
پەیدابوونی مرۆڤەوە هەتا ئێستا، بە شێوازی جیاواز  و بە پلەی هێزی 
جۆراوجۆری تووند یان الواز بەردەوام بوون. ئەم دوو دیاردەیە كە 
بەشێكی دانەبڕاون لە ڕەوتی گۆڕان  و مێژووی كۆمەڵگەكان لەبەرامبەر 
هەندێك پرسیاری گرنگدا قەراریان گرتووە كە یەكێك لەوان پەیوەندی 
بە سەرچاوە  و ماهیەتی یاسای حقوقی  و هۆكارەكانی یاساپەروەری 
شێوازی  بە  پرسە  ئەم  هەیە.  مرۆڤەوە  لەالیەن  یاسایە  دژایەتی   و 
جیاواز وەاڵمی دراوەتەوە  و هەموو ڕوانگە سیاسی  و كۆمەڵناسی  و 
یاساییەكانیش گەیشتوونەتە ئەو بڕوایەی كە لەم پرسە گرنگەدا دەبێت 

دوو مەسەلەی زۆر هەستیار بخەنە ژێر باس  و لێكۆڵینەوە:
یەكێكیان دەڵێت پرەنسیپی دەسەاڵتی یاسا لەم فۆرمۆلەوە سەرچاوە 
دەگرێت كە )مرۆڤ لەپێناو یاسا(دا بێت، كە یاسا دەبێتە ئامانج  و مرۆڤ 
 و كۆمەڵیش دەبنە ئامڕازی پابەندبوون بەو ئامانجە. ئەم ڕوانگەیە یان 
بناغەی بیركردنەوەیە دەبێتە بنەمای بیركردنەوەی یاسایی بۆ سیستمە 
ڕوانگەی  بەاڵم  خوازەكان،  هەژموون  دیكتاتۆر  و  تۆتالیتار،  زۆردار، 
دووەم بۆ دەسەاڵتی یاسا لەو فۆرمۆلەوە سەرچاوە دەگرێت كە )یاسا 
لەپێناوی مرۆڤ(دا بێت، واتە مرۆڤ، كۆمەڵ دەبنە ئامانج، یاسا، سیستم 
ئامڕازی خزمەت  و رێكخستن  و گۆڕانی  دەبنە  یاسایی   و دەسەاڵتی 
مرۆڤایەتی بەرەو ژیانێكی باشتر. ئەم سیستمە، دەبێتە توخم، ماهیەتی 

سیستمە دیموكرات، ئازادیخواز  و دادپەروەرەكان.
ئێستا دەبێت باسی دووەم پرسی دیكەی گرنگ بكەین سەبارەت بە 
كێشە  و ڕێگرییەكانی بەردەمی دەسەاڵت  و سیستمی یاسایی، یەكەمیان 
دەبێت بزانین تایبەتمەندییە سەرەكیەكانی سیستم  و دەسەاڵتی یاسایی 
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یاسامەندی، چین. دووەم،  پێیدەوترێت  بە شێوەی گشتی  ئەوەی  یان 
دەبێت تایبەتمەندی ئەو كۆمەڵگە  و دەسەاڵتانە بناسین كە ئایا دەتوانن 
ئاسانكاری بۆ تایبەتمەندییەكانی سیستمی یاسایی بكەن، یان ڕێگر  و 
كۆسپ دەبن بەرامبەر بەو سیستم  و دەسەاڵتە یاساییە. تایبەتمەندییە 
گرنگەكانی یاسامەندی لە هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی  و سیاسیدا بریتین 
بنەمای  كۆمەڵگە،  یاسا  و  بۆ  گونجاو  پێكهاتەی  بوونیاد  و  لەمانە: 
گشتی بوونی جێبەجێكردنی یاسا، بابەتی بوون، دەسەاڵت  و سیستمی 
نیزام، خوێندنەوەی  ئازاد بۆ حكومەت  و بۆ یاسا، خاوەن سیستم  و 
لەنێوان  سیستم  و  لەنێوان  ماف  ئازادی  و  لە  ڕێزگرتن  بەرامبەر  و 
بێگومان  بێت،  تایبەتمەندییانە  ئەم  خاوەنی  كۆمەڵگەیەك  هەر  یاسادا. 
زەمینە كۆمەاڵیەتی، سیاسی، فەرهەنگیەكانی ئامادە  و یارمەتیدەر دەبن 
كۆمەڵگەیە  ئەو  یان  یاسایی،  دەسەاڵتی  سیستم  و  جێبەجێکردنی  بۆ 
دەبێتە سیستمێكی یاسامەدار، بەاڵم ئەو پرسەی كە ئەم الیەنە بابەتی 
 و بوونیادییانە دەخاتە بواری پیادەكردن  و جێبەجێكردنەوە، بریتییە لە 

ئاستی ئاگایی  و هۆشیاری مرۆڤەكان بۆ ئەم پرسە.
ئامادەبوونی  پرسی  واتە  پرسانە،  ئەم  كە  كۆمەڵگەیانەدا  لەو 
زەمینەی كۆمەاڵیەتی  و سیاسی  و فەرهەنگی لە ئاستێكی نزمدا بوون، 
دواكەوتوویی  و  هۆی  بە  دواكەوتنەش  الوازی  و  ئەو  بێگومان  كە 
دەسەاڵت  و  هەلومەرجی  سەرئەنجام  دەبێت،  ئابوورییەوە  الوازیی 
سیستمی یاسایی، یان ڕەوایی دەسەاڵتی یاسایی بەرەو نزمبوون یان 
یان  ئەخالق  بەها  و  سیستمی  دواكەوتنی  هۆكاری  دەچێت.  الوازی 
ڕادەیەكی  تا  یاسادا،  عەقڵ  و  پرسی  لە  كۆمەڵ  خەڵك  و  دواكەوتنی 
زۆر پەیوەندی بەو قسەیەی كارل ماركسەوە هەیە كە دەڵێت: ئەگەر 
لە ژیان  و پێكهاتەی كار  و بەرهەمهێناندا لە نامۆبوون  و دواكەوتوویی 
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یان  ئاوەژوودەبن  پرسەكان  ئاستی سەرخانیشدا  لە  بێگومان  هەبێت، 
لە  ئەوەی  لەبەر  دەڕۆن.  ئایدیۆلۆژیە(  )كە  درۆینە  هۆشیاری  بەرەو 
پەیوەندی  و هەلومەرجی كۆمەاڵیەتیدا دژایەتی، چەسانەوە، درۆ  و فریو 
بااڵدەستن، بێگومان لە ئاستی یاسا  و دەسەاڵتیشدا ئەم دیاردانە دەبنە 
ناوەڕۆكی ئەم دەسەاڵت  و یاسایە. یان چۆن ئەمیل دۆركهایم: ئەگەر 
پرسەكان لە ژیانی ڕۆژانە  و بابەتی بوونی كۆمەاڵیەتیدا نایاسایی بن، 

بێگومان لە ئاستی هۆشیاریشدا نامۆبوون  و سەرپێچی ڕوودەدەن.
واڵتانی  لە  یان  سێیەم،  جیهانی  ئاسیا  و  دواكەوتووی  واڵتانی  لە 
پرسی سەرەكی  ناوەڕاستدا، دوو  ئیسالمی خۆرهەالتی  دواكەوتووی 
دەبنە ڕێگر بەرامبەر دەسەاڵتی یاسایی  و سیستمی یاسامەند، ئەوانیش 
ئابووری  و بەرهەمهێنانی الواز  و زۆرداری  و دیكتاتۆریی ڕۆژهەاڵتی 
گشتی.  شێوەی  بە  ئاسیاییە  دەسەاڵتی  بەرهەمهێنان  و  شێوەی  یان 
ئەو  یان  الوازن،  زۆر  یان  بەرهەمهێنان  ئابووری  و  واڵتانەدا  لەم 
حكومەتەكاندا،  دەسەاڵتی  لەژێر  زۆری  بە  بەرهەمهێنانە  ئابووری  و 
دیوانساالری  سەربازی  و  هەڕەمی  پێكهاتەی  خاوەنی  ئەوانیش  كە 
كۆمەڵەكان  مرۆڤ  و  ڕەوشەكەدا  لەهەردوو  زۆردارن.  چەوسێنەر  و 
دەبنە پاشكۆی دەسەاڵتەكان،  ژیان، مان  و نەمانی مرۆڤ لە دەستی 
ئەواندایە، سەرئەنجام كۆمەڵگەی چەوساوە یان ژێردەست، بێگومان لە 
بوونیاد، خواست، ئامانجدا نامێنێت   و شێوازێكی بەهێز لە تەسلیم بوون 
یان نامۆبوون دەبێتە هەلومەرجی بابەتی  و بوونیادی  و لەسەریشەوە 
ئارەزووی  بە  چەوسێنەر  دیكتاتۆر  و  هەژمونخواز  و  دەسەاڵتی 
ئەم  ئاكامی  بەڕێوەدەچن.  دەسەاڵتەكان  دادەنێن  و  یاساكان  خۆیان 
یاسایی بۆ دیكتاتۆری  و زۆرداری،  ئاڕاستەی بێ   كۆمەڵگەیانە دەبنە 
هەم بەشێوەی ستوونی )دەسەاڵت بەرامبەر خەڵك(  و هەم بە شێوەی 
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دێژخایەنی  یان  بەردەوام  نەریتی  خۆیان(.  لەنێوان  )خەڵك  ئاسۆیی 
نەزانین  و  كە  دەبێت  دیكەی  بەرهەمێكی  چەوسانەوە،  سەركوت  و 
جەهل پەرستییە، لە پاڵ هەژاریدا دەبنە )هەژاری ژیان  و هەژاری لە 
عەقڵدا( ئەمەش درووست ئەو كۆمەڵ  و خەڵك  و هۆشەیە كە دەسەاڵتی 
زۆردار  و نایاسایی دەیەوێت بەردەوام بێت، بۆ دابینكردن هێشتنەوەی 

درێژخایەنی دەسەاڵت  و بەرژەوەندیی خۆیان.
كێشە  و ڕێگرییەكان بەرامبەر دەسەاڵت  و سیستمی یاسایی، تەنها 
دەسەاڵتەكانەوە،  كۆمەڵگە  و  ماهیەتی  بوونیاد  و  بە  نییە  پەیوەست 
بەڵكو مامەڵەی خەڵك بۆ یاسا، یان پەیڕەوی  و پابەندنەبوونی خەڵك 
بەرامبەر بە یاسا )سەبارەت بە هەر هۆكارێك بێت( یەكێكە لە كێشە  و 

ئاستەنگەكان بەرامبەر یاسا  و دەسەاڵتی یاسایی.
1- بەهانە  و سەلماندن بۆ یاساشكێنی: زۆرینەی واڵتانی داوكەوتوو، 
یان كۆمەڵگە نایاساییەكان بڕوایان بە سەرپێچی لە یاسا هەیە  و هەتا 
خەڵك  و  ئاڕاستەی  هەردوو  لە  بێگومان  دەكەن،  یاساشكێنی  بتوانن 
دەسەاڵتەوە. هۆكارەكانی ئەم هەلومەرجە زۆرن: یاسا كراوەتە ئامانج 
 و مرۆڤیش بۆتە ئامڕاز. واتا یاساكان لەپێناو ماف، ئازادی، عەدالەت 
 و بەشدارییدا كارناكەن، بەڵكو تەنها بۆ ملكەچ كردن  و پاشكۆ كردنی 
بە  دڵیان  مرۆڤەكان  كە  ئەوەی  وێڕای  هەلومەرجەدا،  لەم  مرۆڤەكانە. 
یاساكان خۆش نییە، ئەوەش دەسەلمێنن كە دەبێت یاساشكێن بن یان 
یاسا  بۆ  دیكە  هۆكارێكی  دەبێتە  دیدگایە  ئەم  نەبن.  یاسا  پارێزەری 
شكاندن، مادام خەڵكی دیكە یاسا شكێنی دەكەن، یان یاسا ناپاڕێزن، 
ئیدی بۆ منیش وەكو ئەوان نەكەم. لە هەموو ئەمانەش ترسناكتر ئەوەیە 
كە چینی دەسەاڵتدار یان شاندی بەڕێوەبەری حكومەت ئەوانیش، پابەند 
ئەوانیش  دەورووبەری  لە  دەكەن  و  یاساشكێنی  یاساوە  و  بە  نابن 
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هەر  خزمەكانیش  ئابووری  و  سیاسەت  و  بەرژەوەندییەكانی  خاوەن 
بەو شێوەیە هەڵوێست دەنوێنن.

2- مافەكان لە ڕێگای یاساوە بە دەست نایەن: ئەگەرچی پابەندبوون 
مرۆڤ  و  هەر  بۆ  گرنگە  پێداویستییەكی  بەهاو  یاساوە  حقوق  و  بە 
كۆمەڵێك، بەاڵم ئەگەر یاسا وەكو ئامڕاز تەماشای مرۆڤ بكات، ماف، 
بێگومان  نەهێنێتەدی،  بۆ  یاساوە  ڕێگای  لە  دادپەروەرییان  ئازادی  و 
مرۆڤەكانیش بڕوایان پێی نابێت، پرس، كێشە  و خواستەكانی خۆیان 
نابەنە دادگا  و یاساوە. یەكێك لە خەوشە گرنگەكانی یاسا  و دادگاكان 
لە واڵتانی دواكەوتوو ئەوەیە كە دەبێت مانگان  و سااڵن  و دە سااڵن 
چاوەڕوان بیت بۆ كۆتاییهاتنی كێشە  و داواكان، ئەمەش وادەكات كە 
ڕێگای  لە  كێشە  و خواستەكانیان  كە  نەبێت  بەوە  بڕوایان  مرۆڤەكان 
یاسا  و دادگاوە چارەسەر دەبن. زۆرینەی یاسای واڵتانی داوكەوتوو، 
نەیانتوانیوە  داوكەوتوون  و  ناوەڕۆك  و  بێ   دەسەاڵتەكان،  هەروەكو 
پەیدا  یاسادا  ماف  و  سیستمی  لەناو  كۆمەاڵیەتی  ئاڵوگۆڕی  خێڕایی 

بكەن. 
بێگومان  حقوقدا:  ماف  و  بەسەر  كەسەكان  بااڵدەستی   -3
چەمكی ماف  و یاسا سەربەخۆ  و گەورەترە لە تاكەكان  و ئەندازەی 
ماف  و ئازادی هەموو كەسەكانیش دەبێت لە ڕێگای یاساوەبێت. 
دەسەاڵتدارەكان  دەوڵەمەند  و  كەسایەتییە  داوكەوتوو  واڵتانی  لە 
كەسانە  ئەو  بااڵی  پێی  بە  یاسا  گەورەترن  و  حقوق  یاسا  و  لە 
بە  یاساكان  سیستمەدا  لەم  پۆشیوە.  هەقی  پۆشاكی  دووراوە  و 
پەراوێز  و  الواز  و  بەهێزەكان،  بەرژەوەندی  دەسەاڵت  و  پێی 
چەوساوەكان یان دیل دەكەن یان دوایان دەخەن یان فەرامۆش 

 و پێشێلدەكرێن.
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4- هێز  و شایستەیی یاسا  و دادگا: سەروەری  و سەربەخۆیی یاسا 
یاساییە.  دەسەاڵت  و سیستمی  هێنانەدی  بۆ  بناغەیە  بەردی  دادگا   و 
واتا یاسا  و حقوق وەكو كۆمەڵێك بنەمای نووسراو بۆ ماف  و ئازادی 
 و سازماندانی كۆمەڵ دەبێت لەالیەن كەسانی یاسایی  و دادوەرانەوە 
جێبەجێبكرێن، بەاڵم لە واڵتانی داوكەتوو، یان لەو واڵتانەدا كە یاسا 
هەژموونەكانە،  بەرژەوەندی  و  دەسەاڵت  و  خاوەن  دەستی  ئامڕازی 
بێگومان دادگا  و دادوەران یان بێهێز  و پەراوێز دەكرێن، یان دەیانكڕن 
 و بە ئارەزووی خۆیان بەكاریان دێنن. ئاكامی ئەم هەلومەرجە ئەوەیە 
كە خەڵك بڕواو متمانەیان بە دادگا  و دادوەران نامێنێت   و ناتوانن پرس 
 و كێشەكانیان بخەنە بەردەستیان. گرنگترین بنەمای سیستمی یاسایی 
لە  تەنانەت  دادوەران،  دادگا  و  لە سەروەری  و سەربەخۆیی  بریتییە 
یان  یاسایی،  بەناو  لە واڵتانی  بەاڵم  خودی دەسەاڵت  و حكومەتیش، 
هەژموونخواز  و دیكتاتۆریدا دادگا  و دادوەران یان پاشكۆن  و بەشێكن 

لە بەرژەوەندی دەسەاڵت، یان پەراوێز  و فەرامۆشكراوون.
5- ترس لە یاسا: كاتێك یاسا دەكرێتە ئامڕازی دەستی دەسەاڵت 
 و خاوەن بەرژەوەندییەكان، خەڵك نەك تەنها بڕواو متمانەیان بە یاسا 
نامێنێت ، بەڵكو بەو شێوەیەی كە نامۆن لەو دەسەاڵتە  و لێیدەترسن، 
سەرئەنجام  دەبێت.  یاسا  بەرامبەر  هەڵوێستیشیان  ڕوانگە  و  هەمان 
دادوەران،  و  دادگا  لە  ترس  دەبێتە  یاسا  سزاكانی  یاسا  و  لە  ترس 
یان دەبێتە ڕق  و نامۆبوون بەرامبەر بە هەموو دامودەزگای یاسا  و 

دادگاكان.
6- نەبوونی هۆشیاری بەرامبەر بە یاسا: لە هەلومەرجێكدا كە تاكەكانی 
هەر كۆمەڵگەیەك نەیانەوێت پەیوەندی  و سیستمەكەیان بە یاسایی بكەن، 
كە ئەمەش هۆكاری زۆرە، بێگومان شارەزایی  و هۆشیاریشیان بەرامبەر 
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یاسا نابێت  و پەیوەندی  و نیزامی خۆیان بە پێی بناغە  و بنەمای نایاسایی 
ڕێكدەخەن. واڵتانی نایاسایی، خەڵك یان لە ڕێگای هێزەوە، یان بە هۆی 
نەریت  و خزمایەتی  و پاشكۆیەتی، یان لەناو بەرژەوەندیدا یان بە هۆی 
فریو  و درۆوە پەیوەندی  و سیستمی خۆیان ڕێكدەخەن. ئەگەر پەیوەندی 
 و سیستمی یاسایی، پەیوەندی  و سیستمی ئاشكرا  و ڕاگەیەندراوبێت، 
بێگومان پەیوەندییەكانی دیكە )هێز، نەریت، بەرژەوەندی، فریو( پەیوەندی 
ئاگایی  هۆشیاری  و  ئاشكرایی  ڕاگەیاندراویی  و  نائاشكران.  پەنهان  و 
دەكاتە بەشێك لەخۆی، بەاڵم نهێنی  و شاردنەوە تەنها لەڕێگای نەزانین  و 
نەبوونی هۆشیاری بەردەوام دەبێت. كۆمەڵگەیەك كە تیایدا یاسا نەبێت، 
یان یاسا خراپەكان ئامڕازی دەستی زاڵمان  و چەوسێنەران بن، بێگومان 
خەڵك یان نایانەوێت بیناسن، یان لە ڕاستیدا نایناسن، چونكە نین، یان 

نامۆ  و بێگانەن بەرامبەریان، چونكە هی ئەوان نییە  و لەدژی ئەوانە.

هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی ونەبوونی دەسەاڵتی یاسایی 
كۆمەاڵیەتی  و  هەلومەرجی  یان  یاسا،  خەڵك  و  نێوان  پەیوەندی 
دەسەاڵتی یاسایی لەو واڵتانەدا كە هێشتا نەیانتوانیوە یان نەیانویستووە 
ئێستا  تا  كە  لەوەدایە،  بكەن  ئافەرین  یاسایی  سیستمی  دەسەاڵت  و 
پەیوەندیی نێوان خەڵك  و یاسا، پەیوەندییەكی تاك ئاڕاستەیە  و هەمیشە 
هەمیشە  یاسا  بوون.  سەپێنراو  خەڵكدا  بەسەر  یاساكان  دەسەاڵت  و 
پڕبووە لە فەرمانكردن بە دەبێت   و نابێت  كە لە دەرەوە بەسەر خەڵكدا 
سەپێنراون. ئەگەر باس لە سیستمی یاسایی بە مانای یاسامەندكردنی 
هەموو الیەنەكانی ژیانی خەڵك  و كۆمەڵگە بكەین، ئەو سیستمە كاتێك 
دێتەدی یان درووست دەكرێت كە ڕەوایی خۆی لە ژیانی ڕاستەقینەی 
بوون  و  بە  هەست  بتوانن  خەڵك  دەبێت  واتە  بكات.  پەیدا  كۆمەڵەوە 
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نزیكایەتی یاسا بكەن لە ژیانی خۆیاندا، كە بەم یاسایە دەوترێت یاسای 
)بینراو(، بەاڵم ئەو دەسەاڵتە یاسایانەی كە بوون  و نزیكایەتیان لە ژیانی 
بێگانە  بەرامبەریان  )نەبینراو(ن  و خەڵك  یاسای  بێگومان  نییە،  خەڵكدا 

یان نامۆیە. 
خواست  و  هەیە،  ئازادییان  سروشتی  مرۆڤ  كە  ئەوەی  لەبەر 
داواكاری ماف  و ئازادی خواستێكی سروشتییە. ژیانی مرۆڤ، ژیانی 
دادپەروەری  و  ئازادی،  ماف،  كە  جێگایەی  ئەو  تا  كۆمەڵ،  تاك  و 
بەشداری تێدابێت، نابێتە ژیانێكی نامۆ  و بێگانە، بەاڵم كە ئەم خواست 
 و ئامانجانەی تێدانەبێت، مرۆڤ هەست بە نامۆبوون  و بێگانەیی دەكەن. 
دامودەزگا سیاسی  و كۆمەاڵیەتی  و یاساییەكانیش بەهەمانشێوە ئەگەر 
بەدیهێنەر  و پارێزەری ئەو خواستانەبن، بێگومان دەبنە بەشێك لە ژیانی 
ئەم  خاوەنی  خۆیان  هەستدەكەن  خەڵك  مرۆڤ  و  دانەبڕاوی  ڕۆژانە، 
هەموو  بێگومان سەرچاوەی  یاسا،  دێتە سەر  باس  كە  دامەزراوانەن. 
ئەو  خەڵكیش  دەبێت  و  یاساوە  لە  گشتی  دامەزراوەیەكی  دامودەزگا و 
یان  نەتوانن  دامەزراوەكان  كە  دەزانن.  یاسا  بەرهەمی  بە  دامەزراوانە 
نەیانەوێت بەشێك بن لە ژیانی ئازاد  و بەهرەمەندی مرۆڤ، مرۆڤەكانیش 
بە هی خۆیان نازانن  و كاردانەوەیان بەرامبەر دەبێت. واتە مرۆڤ ئەو 
یاسا، دامەزراوانە بەبینراو، ئاشنا نازانن، بڕوایانوایە دامودەزگا  و یاسای 
نەبینراون یان نامۆ  و بێگانەن لە ژیانی ئەواندا. لە واڵتانی ئیسالمی  و 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست هەلومەرجی یاسا  و دامەزراوەكان، هەرگیز بینراو 

و ئاشنا نەبووە بۆ خەڵك، بەڵكو هەمیشە دژ  و نادیار  و نامۆ بوون.
بۆ ڕۆشنكردنەوەی ئەم پرسە دەبێت سوود لە ڕوانگەی كۆمەڵناسی 
دەروونی وەربگرین كە خۆی لەم تێزەدا دەبینێت : )دووری  و جیاوازی 
زۆر لەنێوان هەلومەرجی تاك  و ڕەوشی كۆمەاڵیەتیدا(، یان نامۆیی  و 
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بێگانەبوونی هەموو الیەنە گشتی  و كۆمەاڵیەتییەكان لەگەڵ هەلومەرجی 
تاكانەی مرۆڤدا  و مرۆڤەكان هەست ناكەن كە ڕەوشی كۆمەڵ  و گشتی 
بەشێكن لەو ژیانەی كە مرۆڤی تێدا دەژی  و الیەنە گشتییەكان هەمیشە 
چەوسێنەر، یان ڕێگر  و نامۆبوون لە ژیانی تاكدا، بۆیە تاك ناتوانێت 
ئەو گشتی بوونە بە سەرچاوەیەك بۆ ژیانی تاكانەی خۆی بزانێت . لەم 
هەلومەرجەدا، یاسا وەكو پرسێكی گشتی  و دامەزراوەیەكی كۆمەاڵیەتی، 
خۆی  ئامانجەكانی  ماف  و  هێنانەدی  بۆ  مرۆڤ  كە  نابێت  ڕێگایەك 
بیبینێت، بەڵكو دیوارێكە كە ڕێگا لە مرۆڤ دەگرێت لە هێنانەدی ماف 
 و ئازادی، یان تەنانەت ڕێگرێكە ناهێڵێت تەواوی تابلۆی ژیانی خۆی 
 و كۆمەڵەكەش ببینێت . مرۆڤەكان یان لە كەناری ئەم دیوارە ڕێگیرەدا 
تەسلیم دەبن  و دەبنە كۆیلە، یان ئەوەتا دەیانەوێت بەسەر ئەم دیوارەدا 
سەربكەون یان بیڕوخێنن بۆ ئەوەی دیمەنی زەوتكراوی ژیانی تایبەتی 
سەپێنراوەوە  دەسەاڵتە  ئەو  پشتی  لە  پاشان  ببینن،  كۆمەاڵیەتی   و 
قارەمانییە،  یان  سەرچڵییە  كارە  ئەم  بەاڵم  بگەن،  ئازادی  ماف  و  بە 
ناكرێت  و مرۆڤ  كۆمەڵەكان  هەموو  بە  هەموو كەس  و  بە  بێگومان 
لەدوای نەتوانین یان تەسلیم بوون، نەك تەنها بەرامبەر یاسا، كۆمەڵ، 
دەسەاڵت نامۆ  و بێگانە دەبێت، بەڵكو بەرامبەر بە سروشتی خۆیشی 
هەمان هەست  و ڕەوشی دەبێت. تەسلیم بوون، ڕاستییەكی سەپێنراوە و 
هەلومەرجێكی  هەمانشێوە  بە  ڕێگرەكانیش  ڕووخاندنی  هەڵگەڕانەوە، 
مافەكانیشی  ئەرك،  لە  سروشت،  لە  مرۆڤ  سەرئەنجام  سەپێنراون، 
دوور دەخرێتەوە، سەرتاپا ژیانی دەبێتە نامۆیی، بێگانەبوون بەرامبەر 

خۆی، بەرامبەر كۆمەڵ  و دامەزراوەكانیشی.
دیواری بڵندی یاسای نەبینراو یان یاسای دەستی زاڵمان  و خاوەن 
بەرژەوەندییەكان، كە یاسایەكە بە پێی نیاز، خواستەكانی ماف، ئازادی، 
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ئەم  مرۆڤی  بۆیە  دانەمەزراوە،  خەڵك  بۆ  بەشداری  دادپەروەری  و 
واڵتانەش چاویان ئەم دیوارە نابینێت   و ڕەفتاریان دەبێتە ئەو ڕێگایەی 
ئەم  هۆی  بە  مرۆڤەكان  چاوی  ببڕێت، چونكە  دیوارە  ئەم  دەبێت  كە 
دیوارەوە بەستراوە  و دەبێت بۆبینین ناچاربن كە ئەم دیوارە بڕوخێنن. 
ئاكامی  یەك  هەردووكیان  ڕووخاندنی  یان  بەدیوار  بوون  تەسلیم 
یاسادا  و  لەگەڵ  پەیوەندییە  خۆشی  و  نەبوونی  ئەویش  كە  دەبێت، 
ئەمەش كاریگەرترین هۆكار  و زەمینەیە كە خەڵكی واڵتانی ئاوا نامۆن 
بەرامبەر یاسا یان بێگانە  و نەزانن بەرامبەر یاساكان. تەنها چارەی ئەم 
هەلومەرجە )نایاساییە( ئەوەیە كە )ئاڕاستەی یاسا دووالیەنەبێت(، واتە 
یاسا بۆ خۆشبەختی  و ماف  و ئازادی مرۆڤەكان  و بۆ ڕێكخستنی ئەو 
نیهاد  و دامەزراوانە بێت كە ئازادی  و ئارامی  و ئاسایش بۆ هەمووان 

فەراهەم دەكەن.
یان  نەیانتوانیوە  هێشتا  كە  واڵتانەدا  لەو  گشتی  هەڵوێستی 
)هاوپەیمانی  هێنانەدی  بۆ  ژیان  الیەنەكانی  هەموو  نەیانویستووە 
كۆمەاڵیەتی( بە یاسا ڕێكبخەن، لە كاتێكدا  و لە ڕاستیدا یەكەمین ئەرك 
ماف  و  خەڵك  و  پاراستنی  نەبێت،  سەپێنراو(  )ئەگەر  یاسا  پێگەی   و 
ئازادییەكانی خەڵكە بەرامبەر زۆرداری  و هەاڵواردن، تەنها لەو كاتەدا 
دەتوانین بڵێین كە یاسا دەتوانێت نیزام، دەسەاڵت، ئاسایش  و ئارامی 
بپاڕێزێت، كە بتوانێت سەرچاوەكانی زۆرداری  و زوڵم  و هەاڵواردن 
وشك بكات. لەوانەیە مرۆڤەكان ناچاربكرێن پابەندبن بە دەسەاڵتەكانەوە 
یان نیزام  و ئاسایش بپاڕێزن، بەاڵم بە بێ  ماف، ئازادی، دادپەروەری 
كۆمەاڵیەتی  و جەماوەری  هێزێكی  ناتوانرێت  هەرگیز  بەشدارییان،   و 
یاسایی وەها درووست بكرێت كە بۆ خۆی بەشێكە لە یاسا  و دەسەاڵتی 
یاسایی. ئەم پەیامەی یاسا دەتوانێت خەڵك لە كۆمەڵەوە بكاتە خەڵك 
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بۆ كۆمەڵگە،  ئەمەش فەلسەفە  و بڕوای تەواوی )پەیمانی كۆمەاڵیەتییە( 
كە نیشتمان  و نەتەوە  و حكومەتە مۆدێرنەكانیش لەسەر ئەو سەرچاوە 

فەلسەفییە دامەزراوون.
یاسا  و دەسەاڵتی ئامڕازی یان دیواری نەبینراوی یاسا  و دەسەاڵت 
كە بەشێكی بەهێز  و سەپێنراوە لە ژیانی واڵتانی ئیسالمی  و خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاست، پێچەوانەی یاسا  و دەسەاڵتی ئامانجدارە كە بێگومان لەدەوری 
لەباری  هەم  دەتوانن  خەڵك  نابینرێت  و  دیوارێك  هیچ  ئامانجە  ئەم 
واقیعەوە، واتە بەچاو بیانبینن  و هەم لەباری مەعنەویشدا بەشێكن لە 
ژیانی خۆیان. یاسا  و دەسەاڵتی ئامڕازی یان نەبینراو هەمیشە تووڕە  و 
عەبوس  و ناشیرین دێنەبەرچاو، كە لە خەڵك توڕەدەبن  و دەیانترسێنن، 
بەاڵم ئەم ترس  و تووڕەییە تەنها بۆ خەڵكی هەژار، سادە، پەراوێز  و 
بێدەسەاڵتە، ئەگینا ئەم دامودەزگا تووڕە  و ترسێنەرە بەرامبەر كەسانی 
خاوەن بەرژەوەندی نزیك لە دەسەاڵت زۆر ڕووخۆش  و میهرەبان  و 
كراوەن. واتە مرۆڤەكان یان خەڵك بە گشتی ناچاركراوون كە تووڕەبن 
لە دەسەاڵت  و یاسایەك كە ترسێنەرە، بێڕەحمە  و عەبوس  و ناشیرینە، 
چونكە ئەوان تەنها ئەمانەیان لێ بینیوون. واتە ناچاركراوون لەچاوی 
دەسەاڵتەوە دەسەاڵت  و یاسا ببینن، نەك بە چاوی خۆیان. مەبەست 
لەم وتەیە ئەوەیە كە ئەمجۆرە دەسەاڵت  و یاسایە تەنانەت ئەو ماف  و 
ڕێگایەش بە خەڵك ڕەوا نابینن كە بە چاوی خۆیان شتەكان ببینن. ئەو 
یاسایەی كە نەتوانێت هەمووان وەكو یەك تەماشا بكات، واتە بە یەكسان 
 و ئازادی هەمووان ببینێت ، بێگومان ناتوانێت خۆیشی بپارێرزێت ، ناكرێت 
یاسا  لەناوبردنی  یاساشكاندن  و  سەرئەنجام  ببپاڕێزێت ،  خەڵكیش  كە 

بەشێكە لە ژیانی كۆمەڵ  و واڵتە دواكەوتووەكان.
مایسی 2012



ئەکرەم میهرداد 374



375سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی لە كوردستان

پۆپۆلیزم و فاشیزم لە كوردستان

و  كردن  ئاكام  سیاسی  ئەندێشەی  ترسناكترین  لەوانەیە 
لە  بەهەشت  بەدیهێنانی  بۆ  هەوڵدان   ، بێت  مرۆڤ  خۆشبەختكردنی 

زەوی هەمیشە دۆزەخ دروست دەكات. 
كارل پۆپەر

پێشەكی ... 
 بێگومان هەمووان دەزانین كە واڵتانی ئێستای جیهان لەباری بوون 
و نەبوونی دیموكراسی و ئازادی، یان سەبارەت بە چۆنیەتی ڕژێمی 
دەسەاڵتدار، دەكرێن بە سێ  بەشەوە: یەكەمیان: واڵتانی ستەمكار یان 
خاوەن دەسەاڵتی دیكتاتۆری دژ بە ئازادی و دیموكراسی كە لەالیەن 
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دەسەاڵتی بنەماڵە، حزب، سەرباز یان ئایدۆلۆژی بەڕێوەبردن. دووەم: 
ئەو واڵتانەن كە سیستمی دیموكراسی یاسایی و دەستووری تیایاندا 
سێیەم:  شادبوون.  دیموكراسی  و  ئازادی  بە  خەڵكیش  و  بااڵدەستن 
دیموكراسییەوە،  و  ئازادی  ئاستانەی  چوونەتە  نوێ   كە  واڵتانەن  ئەو 
بەاڵم هێشتا خاوەنی سیستمی دەستووری و یاسایی نین وهێشتا ماف 
لە  بەڵكو بەشێكن  نەدراوون،  بڕیار  یاسایی  ئازادییەكان بە شێوەی  و 
ملمالنێی هێز و پەیوەندارە بە سەنگ و سووكی نێوان هێزە سیاسییەكان، 
ملمالنێ   بەم  پابەندە  دەسەاڵتداریش  ڕژێمی  مانەوەی  بوون،  تەنانەت 
لە  سێیەمەو  جۆری  واڵتانی  ئێمە  مەبەستی  هێزانەوە.  هاوسەنگی  و 
هەردوو دەوڵەتانی ستەمكار و دیكتاتۆری، لەگەڵ دیموكراتی دەستوری 
و  پۆپۆلیستی  كۆمەاڵیەتییە  و  سیاسی  بزووتنەوە  ئەو  یاساییدا  و 
ئەو  مانەوەی  و  بوون  لە  هەڕەشە  كە  سەرهەڵنادەن  جەماوەرییانە 
دەسەاڵتانە بكەن، بەاڵم لەو واڵتانەدا كە دەسەاڵتی كۆن و ستەمكاری 
جاران نەماون یان ڕووخان و هێزە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان ڕزگارو 
دابەشكردنی  یان  دروستكردن  بۆ  سیاسی  ملمالنێی  و  بوون  ئازاد 
دەسەاڵت بەشێكە لە هەلومەرجی زاڵی سیاسەت و دەسەاڵتی سیاسی، 
وەها  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  بزووتنەوەی  هەمووجۆرەكانی  بێگومان 
سەرهەڵدەدەن كە دەتوانن هەڕەشە لە دەسەاڵتی وەخت و لە نەهێشتنی 
هاوسەنگی سیاسی و كۆمەاڵیەتی بكەن. لەم كۆمەڵ و دەوڵەتانەدا كە 
سەردەمی ستەمكاری و دیكتاتۆری تاكانەی دەسەاڵتە سەربازی، حزبی، 
بنەماڵەیی، ئایدۆلۆژیاكانیان تێپەڕاندوە و چوونە ناو ئازادی یان ڕزگار 
ڕوویانداوە،  كۆمەاڵیەتییەكان  و  سیاسی  هێزە  بەڕەاڵكردنی  و  بوون 
چەند هەلومەرجی سیاسی و كۆمەاڵیەتی دیاریكراو دەبینین كە دەبنە 

زەمینە و هۆكاری پەیدابوون و سەرهەڵدانی ئەو بزاڤانە:
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ئازادی سیاسی، ڕاگەیاندن، ڕێكخستن، حزبایەتی نەك  1- بوونی 
كە  ڕەهاكەی،  بەشێوە  بەڵكو  دەستوورییەكەی،  و  یاسایی  بەشێوە 
هەن  میدیایی، جەماوەری حزبی  كاری سیاسی،  هەموو شێوازەكانی 
بەرژەوەندی  دژی  لە  و  نایاسایین  كە  ئەوانەش  تەنانەت  ئازادن،  و 
هەلومەرجە  ئەم  بێگۆمان  كۆمەاڵیەتیشن.  و  سیاسی  هاوسەنگی  و 
هەروەكو چۆن زەمینە، هۆكاری بوون، مانەوە، بەهێزبوونی ئازادیی و 
دیموكراسییە، بە هەمانشێوەش دەبێتە زەمینە و هۆكاری سەرهەڵدانی 
بزاڤەكانی دژی ئازادی و دیموكراسی لەناو دەسەاڵت و سیاسەت و 
تەواوی  بە  ڕەوشە  ئەم  عێراق  و  كوردستان  لە  لەناو جەماوەریشدا. 

سنورەكانی ئازادی و دیموكراسی دیاری دەكات .
و  دەسەاڵتدار  سیاسی  سیستمی  و  ڕژێم  مانەوەی  و  بوون   -2
نێوان هێزە سیاسی و  پارتە سیاسییەكان و پەیوەندی و كاریگەریی 
كۆمەاڵیەتیەكانیش، بەشێكە لەم زەمینە گشتییە و هەموو هەلومەرجە 
نەك  هێزەكان،  نێوان  هاوسەنگی  و  ملمالنێ   لە  بەشێكە  سیاسییەكە 
و  سیستم  تەنانەت  دەستوری.  و  یاسایی  سیستمی  لە  بێت  بەشێك 
یاساكانی هەڵبژاردن و دیاریكردنی سازوكارەكانی چۆنیەتی درووست 
كردنی دەسەاڵتیش هەر بەشێكە لەم لۆجیك و ڕەوشە سیاسییە زاڵە. 
كاتەكانی سازدان و دواخستنی هەڵبژاردنەكانیش بەشێكن لەم ڕاستییە 
و  هەڵبژاردن  پالنەكانی  و  سیستم  یاساو  لە  دڵنیابوون  و  سیاسییە 
كاتەكان و بەرنامەكانی درووستبوونی حكومەت و دواخستنی پێكهێنانی 

حكومەتەكان ڕەنگدانەوەی ئەم هەلومەرجە سیاسییەن .
3- دەسەاڵتی هێزە چەكدار و ئاسایش و هەواڵگریەكانیش بە شێكن 
نێوان  سووكی  و  سەنگ  بە  وابەستەن  یان  زاڵ  سیاسی  ڕەوشی  لە 
ئەم  ناتوانن  هەلومەرجانەدا  لەم  حكومەت  و  دەوڵەت  و  هێزەكانەوە 
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بە  بڕیار و حوكمی سزا  پاوان بكەن و  یاسایی و ڕەوایی  بە  هێزانە 
یاسایی تەنها لە دەستی حكومەتی هەڵبژاردراودا بێت، بەڵكو لەوانەیە 
هێزە سیاسییەكان، ئەگەر لە حكومەتیشدا نەبن هێزی چەكدار، ئاسایش، 

هەواڵگر و سزادەریان هەبێت.
بەردەوامبوونی  و  مانەوە  حكومی  بە  واڵتانەدا  لەم  لەوانەیە   -4
بڕیاری  یاساو  ژیان  بووارەكانی  هەموو  بۆ  كۆنەكان  بڕیارە  یاساو 
یان  دەكرێن،  جێبەجێ  دەگمەن  بە  زۆر  بێگومان  بەاڵم  هەبن،  تایبەت 
تەنها بەسەر الواز و هەژارو پەراوێزكراواندا جێبەجێ  دەكرێن. زۆر 
و  ماف  تایبەتی  )بە  ژیان  بوارەكانی  لە  بەشێك  لە  دەبینین  كاتیش 
ئازادییەكان(، هیچ یاساو ڕێسایەك نابینرێن و دەسەاڵت و حكومەتیش 

كارێكی پێویست ناكەت .
زاڵەكانی  دیمەنە  یان  سەرەكی  هەلومەرجی  باسكران  ئەوانەی   
دیموكراسی النیكەم،  پێیاندەوترێت  كە  دیموكراسیانەن  ئازادی و  ئەو 
دیموكراسی دیفاكتو یان دیموكراسی بە بێ  بوونی هێزە دیموكراتەكان. 
بۆ  دەبن  پەیدا  بەهێز  زەمینەو هۆكاری  بێگومان  دیموكراسیانەدا  لەم 
سەرهەڵدانی بزاڤ و هێزە سیاسییە جیاوازو نەیارەكان، كە دەتوانن 
سەنگ و هێزی كۆمەاڵیەتی و سیاسی پەیدابكەن و تەنانەت ئاڵوگۆڕیش 

درووست بكەن .
ئەو هێز، بزاڤە سیاسی، كۆمەاڵیەتیانە لەوانەیە هێز، بزاڤی ئایینی و 
ئیسالمی بن، یان هێزو بزاڤی جەماوەری خاوەن بانگەوازی ئازادی و 
دیموكراسی و ڕیفۆرم بن، یان هێزە نەتەوەیی و نەژادپەرستەكان بن، 
بەاڵم سەرەڕای جیاوازییان لە ئامانج و بەرنامەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی، 
هەموویان لە چەند تایبەتمەندی گشتیدا هاوبەشن. هەموویان خوازیاری 
قوربانی، لە خۆبوردەیی، تەنانەت مردن و خۆفیداكردنن بۆ ئەندام و 
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الیەنگرانیان، كڕنوش بردن و سەرسپاردن و جێبەجێكردنی بڕیار و 
ئامانجەكانی ڕابەر و بزووتنەوەكان بەشێكن لە هەلومەرجی گشتی ئەو 
و شەوق،  دەمارگیری، شور  تووندڕەوی،  هەموویان  الی  لە  بزاڤانە. 
ئومێدی بڵێسەدار، نەفرەت و ڕق و ناشرینكردنی ئەوانەی كە نەیارن 
زەمینە،  لە  بەشێكن  دەیانناسن(،  دووژمن  بە  ئەوان  ڕاستیدا  لە  )یان 
هۆكارەكانی هاندان، ڕێكخستن و ڕاگەیاندنی ئەو كارو چاالكییە مەزن 
و خرۆشانە گشتییانەی كە دەبێت ئەو بزووتنەوە و هێزانە هەیانبێت. 
الیەنگر  و  لە  كوێرانە  دڵسۆزانە و  پەیڕەوی  پابەندی و  هەموویان 
ئەندامانی خۆیان داوا دەكەن. هەموویان، وێڕای جیاوازی لە ئایین  و 
لەنێوان  خۆیان  سەرەتایی  ئەندامانی  و  الیەنگر   ئامانجەكانیان،  بڕواو 
جۆرێكی تایبەت  و دیاریكراوی مرۆڤەكاندا هەڵدەبژێرن، یان هەموویان 
ڕوو لەو كەسانە دەكەن كە كەسایەتی كاردانەوە  و ڕق و تۆڵەیان هەیە، 
بەاڵم پرس و مەبەستی گرنگ كە ئەو بزاڤانە لەیەك نزیكدەكەنەوە، یان 
ئاڕاستەی سیاسەت و بەرنامەیان بەرە و ئاڤارێكی یەكسان دەبات، كە 
ئەویش هەوڵدانە بۆ زاڵكردنی ڕەوشی ملمالنێی سیاسی  و تێكدان یان 
بەشێوازێك  هەلومەرجە  ئەم  هاوسەنگی سیاسی جارانە،  الوازكردنی 
سازدەدەن كە هەموو یاسا و ڕێساكانی جاران لە كاربخەن و ڕەوشی 
سەنگ و سووكیی هێزەكان بكەنە یاسا و ڕێسای زاڵ. بۆ ئەم مەبەستانە 
یان  كاردەكەن،  كاریگەردا  پرسی  سێ   لە  هێزانە  بزاڤ و  ئەو  هەموو 

یەكدەگرنەوە لەدژی سیاسەت و دەسەاڵتی وەخت.
بزاڤی  هێز و  دروستكردنی  چاالكی و  سەرهەڵدانی  قۆناغی  یەكەم،   
مەبەست بۆ بەشداری كردن یان دروستكردنی كۆمەڵ و بزاڤی جەماوەری 
بەشێوازێك كە كۆمەڵگەی ئاپۆرە و جەماوەری و ناڕازی و وەدەنگ هاتوو 
بكەنە ڕەوشی زاڵ لە كۆمەڵدا . بێگومان ئەم كارەش سەرەتا بەو كەسانە 
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ئامادەیی  ڕەون و  توند  دەمارگیر و  بڕوای  خاوەن  ئەوان  كە  دەكەن 
ناكەنەوە  سڵ  كە  ئەوانەن  یان  مەترسییەوەن،  خۆخستنە  قوربانیدان و 
لە هیچ سەرچڵییەك. بەشێك لە زانایانی دەروونناسی كۆمەڵ  و بزاڤە 
كۆمەاڵیەتی  و سیاسییەكان بەم خەڵكانە دەڵێن: )بڕوادارانی ڕاستگۆ(.)1( 

كەسە  ئەم  یان  ڕاستگۆیانە،  بڕوادارە  ئەم  كاریگەری  دووەم،   
سەرسپاردە و سەرچڵ  و توندڕەوانە لەنا و ئەو كەس و الیەنگرانەدا، یان لەناو 
ئەو كۆمەڵنەدا كە ناكام و نامورادن لە كۆمەڵ و لە سایەی دەسەاڵتی وەختدا. 
ناكامی و نامورادی لەخۆیدا زەمینەی گشتی  و جەماوەریی كاری ئەم ڕابەر 
 و چاالكانە دەبن و دەتوانن هۆكاری پەیدابوونی زۆرێك لە هێز، توانای ئەو 
بزاڤ، الیەنە سیاسی  و جەماوەرییانە بێت. هەروەها دەتوانن بەشێك لە 

تایبەتمەندی و بڕواكانی بەدیهێنەران و دروستكەرانی ئەم بزاڤانەش بن.
 سێیەم، لە ڕێگای ئەم دوانەوە )بڕوادارانی ڕاستگۆ، ناكامان  و نامورادان( 
بزاڤەكان  جەماوەری  الیەنی  دروستكردنی  خەڵك و  لەسەر  كاریگەری 
دەبێتە ئامانج و ئەو نەخشە سیاسییەی كە ڕابەرە سیاسی و كارێزماكانی 
كۆن یان )نوێ  پەیدا بووەكان( دەتوانن لەناو خەڵكدا بۆ گۆڕینی هاوسەنگی 
لەالیەن  خەڵك  بڕواكانی  گۆڕینی  بدەن.  سازی  كۆمەاڵیەتی  سیاسی و 
ڕابەرانی پلەیەك و بڕوادارانی ڕاستگۆ، چاالكە ناكام، نامورادەكان، پاشان 
بەهێزكردن  و بەردەوام كردنی باوەڕەكان و درووستكردنی كاردانەوەی 
كە  بەرنامەیەی  كار و  ئەو  دەبێتە  خەڵكەوە  لەالیەن  بەردەوام  یان  خێرا 
خۆیان.  بەردەوامیی  یان  داهاتوو  نەخشەی  دەیكەنە  بزاڤەكان  زۆربەی 
زۆربەی جار كاردانەوەكانی ئەو هێز  و بزاڤانە لە ئاستی ڕێكخراوەیی و 
كار وچاالكی  دەبنە  تەنها  یان  دەبن،  ئاكام  بێ   كۆمەاڵیەتیشدا  ئاستی  لە 
دروستكردنی  گرنگە  ئەوان  لەالی  ئەوەی  بەاڵم  دیاردەیی،  ڕواڵەتی و 

هەلومەرجی كاردانەوەی خێرا و ئاپۆرە و كۆمەڵگەی خرۆشانە.
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 بزووتنەوە سیاسی  و جەماوەرییەكانی گۆڕان 
 هیوا و ئارەزووی ئاڵوگۆڕ یان بزاڤ  و سیاسەتەكان بۆ هێنانەدی 
ئەو  بەدیهێنانی  هێزەكان،  هاوسەنگی  و  سیاسی   نەخشەی  لە  گۆڕان 
سەرچاوەی  دەبنە  تاكن  كۆمەڵ  و  پێویستی  نیاز  و  كە  ئاڵوگۆڕانەی 
سەرهەڵدان یان بەدیهێنانی بزاڤە سیاسی  و جەماوەرییەكانی گۆڕان. 
بێگومان زۆرێك لەو كەسانەی كە پەیوەندی دەكەن بەم بزاڤە سیاسی 
كە  دەبن  دوورنمایە  هیواو  ئەو  سەرمەستی  و  شۆڕشگێڕانەوە،   و 
لەم  ببینن.  خۆیاندا  ژیانی  لە  ئاشكرا  كتوپڕ  و  ئاڵوگۆڕی  دەیانەوێت 
ناسیۆنالیستی،  شۆڕشگێڕەكانی  بزووتنەوە  بەدڵنیاییەوە  زەمینەیەدا 
و  پێویست   بە  كە خەڵك  هیوا و هۆكارانەن  ئەو  دیموكراتی،  ئایینی  و 
بەڵگەنەویستیان دەزانن بۆ ڕوودانی گۆڕانەكان. بۆ ڕوودانی ئاڵوگۆڕە 
بزووتنەوانە  ئەم  سەردەمدارانی  خەڵك و  هەمەالیەنەكان،  خێرا و 
هیوا و  گشتی  كەشی  درووستكردنی  لە  جۆرێك  بە  پێویستیان 
دەچن،  ڕوووی  بەرە و  نیازەكان  كە  گشتییە  جوواڵنەوەی  شەوق  و 
دەتوانن  فراوانە  گشتی  و  جوواڵنەوە  بزاڤ  و  ئەم  كە  ئەوەی  بەاڵم 
الیەنگران  و  لەالی  هەم  و  ڕابەران   لەالی  هەم  بهێننەدی،  ئامانجەكان 
پەیڕەوان پرسێكی گرنگ نییە. ئامانجی ئەوان لە ئاستی جەماوەری و 
دڵنیا،  دەستكەوتی  نەك  دەسەاڵتدارە،  هەلومەرجی  تێكدانی  سیاسیدا 
گۆڕینی سەقامگیری و هاوسەنگی سیاسی و كۆمەاڵیەتییە، نەك دڵنیایی 

لە گۆڕینی یاسا ، ڕێساكانی دەسەاڵت ، سیاسەت و كۆمەڵ.
))هەركاتێك توانا و پێشڕەوییەكانی تاك نەتوانن یان ڕێگایان پێنەدرێت 
سەرچاوەی  دەبێت  كاربكەن،  ئاڵوگۆڕبەخش  و  بزوێنەر   هێزی  وەكو 
دیكە بۆ هێنانەدی ئومێد و شەوق و شوڕ بدۆزرێتەوە، كە بتوانن نەخشی 
بۆ  هەبێت.  كۆمەاڵیەتییەكاندا  ئاڵوگۆڕە  لە  بڕیاردەریان  یان  دیاریكەر 
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نموونە لە كۆمەڵێكی وەستا و كە نوێسازی یان ئاڵوگۆڕ دەبنە نیازی 
هیوا و  لە  بەشێك  دەبێتە  بوونیادییەكان  ئاڵوگۆڕە  پرسی  یان  بێداری، 
ئامانجەكانی تاك و كۆمەڵ، دەبێت ئەم ئاڵوگۆڕانە بكرێنە پرسی گشتی 
دەسەاڵتەكانی  كۆمەڵ و  لە  ئامانجدار(()2(  یان  پایەدار  ئاییندەیەكی  بۆ 
ئەو  یان  دواكەوتوو  جیهانی  واڵتانی  لە  زۆرێك  كوردستان و  وەكو 
واڵتانەی كە خاوەنی دیموكراسی سەرەتایی  و ناجێگیرن، ئەم هیوایانە 
كە بەشێك نین لە ژیانی ڕۆژانەی تاك و دەبنە حەسرەتی نەهاتووەدی، 
یان دەسەاڵتەكان كارێكی گرنگ و بەرچاو ناكەن بۆ پەیداكردنیان، خەڵك 
ڕوودەكەنە ئەو بزاڤ  و هێزە سیاسییانەی كە جیاوازن لە دەسەاڵتی 
وەخت یان نەیارن بەوان. ئاڕاستەی خەڵك بەرە و هێزە ئیسالمییەكان 
بەهێزبوونی  دەركەوتن و  ئێستا و  هەتا   1994 سااڵنی  نێوان  لە 
بزووتنەوەی گۆڕان لە دوای ساڵی 2009 باشترین بەڵگە و ئاماژەی 
لە زۆربەی  ئاڵوگۆڕ.  ئەم زەمینە گشتییە دەبێت بۆ هیوا و حەسرەتی 
بزووتنەوە  بەهێزبوونی  سەرهەڵدان و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  واڵتانی 
بوونیادگەرا ئیسالمییەكان، بزووتنەوەكانی دژی ڕژێمی دەسەاڵتدار  و 
بزاڤە دیموكراسیی ڕیفۆرمیستە ناكامەكان دەتوانن زەمینە  و هۆكاری 
دەركەوتن و   2011 لە سەرەتای  كە  بن  گوڕ وتینە جەماوەرییانە  ئەو 

هەندێك لەو دەسەاڵتانەشیان ڕووخاند. 
 ئەگەر چی مەیل و شەوقی گشتی بۆ ئاڵوگۆڕ لە زۆربەی كاتەكان 
لە  یان  ناپایەدارە  ڕووكەش و  جەماوەری  دیاردەیەكی  گشتی  بە  یان 
خۆیاندا نابن بە هێز  و بزاڤی سیاسی و جەماوەری، بەاڵم كە ئەو بزاڤانە 
لەالیەن ڕابەرانی كارێزمای دێرین و هەڵسوڕاوانی چاالك، چاونەترس ، 
درووست  دەسەاڵتدار  كۆمەڵی  ڕژێم  و  نامورادی  ناكام،  بڕوادارانی 
دەكرێن )ئیسالمی سیاسی  و گۆڕان لە كوردستان(، بێگومان زۆربە یان 
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بەشێك لەوانەی كە نائومێدن لە ئاڵوگۆڕکردنی دەسەاڵت و هەلومەرجە 
لە  ئاستێك  لە  بەشەیان  هەر  تێدەكەن  و  ڕووی  كۆمەاڵیەتییەكان 
ئاستەكانی ئەو هێز  و بزاڤانە بەشدار، یان كاریگەر دەبن. لەم ڕاستایەدا 
پرسێك زۆر گرنگە  و دەتوانێت نەخشی گرنگ یان یارمەتیدەری هەبێت 
ناكام  و  ئەویش: هەندێك كەسی  كە  باسەكەمان،  بۆ ڕۆشنكردنەوەی 
بەردەوام  خۆیاندا  پرسەكانی  ژیان  و  لە  سەرنەكەوتوو  یان  ناموراد 
یان  كەسان  گەردنی  دەخەنە  خۆیان  ناسەركەوتنی  ناكامی  و  تاوانی 
ئاكام  و موردای  بە  كە  ئەو كەسانەی  بەاڵم  ژینگەی دەور ووبەریان، 
بێت  بریتی  ئەوان  بڕوایان وانییە كە سەركەوتنی  خۆیان گەیشتوون، 
یارمەتیدانی  یان  هەلومەرجەكان،  بەڕێكەوتی  ئاوێتەی  هاوكاری و  لە 
كە  بڕوایانوایە  بەڵكو  سەركەوتنیان،  بۆ  كۆمەڵ  ژینگە و  دەسەاڵت و 
ئەوان خاوەنی توانا و زیرەكی و ئامادەیین بۆیە بە ئاكام گەیشتوون لە 
مانەش سەیرتر ئەوەیە بەشێك لەم كەسە سەركەوتووانە كە هەڵپەی 
دەستكەوتی زیاترن هەلپەرستانە دەبنە ڕیزی یەكەم  و بڕیاردەری ئەو 
سیاسییەكانی  هێزە  هەموو  یەكەمی  ڕیزی  بێگومان  ناوبراوانە.  بزاڤە 
كوردستان و بە تایبەتی ئۆپۆزسیۆنەكان لەمجۆرە كەسانە پێكهاتوون. 
ئەم ڕابەر  و هەڵسوڕاوانە )جگە لە ناكام  و نامورادەكان كە لەوانەیە 
ژینگە  دەسەاڵت(،  و  سیاسسەت   ئاییندەی  ڕابەرانی  ببنە  هەندێكیان 
ئاڵۆز  مەترسی  و  پڕ  میكانیزمێكی  دەرەوەی خۆیان وەكو   و جیهانی 
ئەوان  بەرژەوەندی  لە  ساز وكارە  ئەم  كاتەی  ئەو  هەتا  دەبینن  و 
هیوا و  سەرئەنجام  بەردەوامە.  ژوانەكانیان  پەیوەندی و  لەگەڵیدا  بێت، 
ئارەزووی گۆڕان لە هەردوو ئاڕاستەی خەڵك و ڕابەرانی سوودمەند و 
هەلپەرست دەبنە ئەو هاوكێشەیەی كە نیاز  و پێویستییان بە یەك دەبێت. 
پەیڕەوی و بڕوای كوێرانەی خەڵكی خوازیاری گۆڕان كە لە ڕەسەندا 
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ڕابەران و  بۆ  شوێنكەوتوون  كاتەكان  زۆربەی  كاریگەرنین و  چاالك و 
لە  یەكێك  دەبێتە  بە گۆڕانی مەبەستی خۆیان،  بروادار  هەڵسوڕاوانی 
جەماوەری  بزاڤی  وەكو  سەرئەنجام  فراوانەكان  و  و  گشتی   دیاردە 
خاوەن مانیفێستی گۆڕان یان جیابوونەوە  و تۆڵە لە دەسەاڵت  و ڕژێمی 

پێشوو دەردەكەوون.
هێزە  بزاڤ  و  پرسەكانی سەرهەڵدانی  و  توخم   لە  دیكە  یەكێكی   
نەیارەكانی دەسەاڵتی پێشوو، پرسی ناڕەزایەتی  و داواكارییە ناكامەكانی 
هەمیشە  خۆیاندا  لە  بوون  ناڕازی  داواكاری  و  ئەگەرچی  خەڵكە. 
كارسازیی  زەمینەی  نابنە  یان  بزاڤەكان،  پەیدابوونی  هۆكاری  نابنە 
دەركەوتنی هێزەكان، بەڵكو دەبێت هۆكاری دیكەش هەبن بۆ ئەوەی 
ناڕەزایەتی بكرێتە نەیاری  و ناڕازی بوونی ئاشكرا و بەرجەستە. یەكێك 
دەسەاڵت  دەستهێنانی  بە  یان  بوون  پێویست  هەستی  هۆكارانە  لەو 
یان هەژموونە. ئەو كەسانەی كە بێزارن لە ژینگە ، كۆمەڵ ، پەیوەندی 
بێت،  نائومێد  ناخۆش و   هەلومەرجیشیان  هەرچەند  دەسەاڵتەكان،   و 
كاتەی  ئەو  ناكەنەوە. هەتا  ئاڵوگۆڕی شتەكان  لە گۆڕان  و  بیر  بەاڵم 
خەڵك هەستنەكەن كە ژیانیان نادڵنیا و بێ  ئاكام و بێ  هیوایە، لەوێشەوە 
دەكەنەوە  لەوە  بیر  ئەوجا  بكەن،  ژیانیان  بوون و  كۆنترۆڵی  ناتوانن 
زۆربەی  ئەوەی  لەبەر  بگۆڕێن.  شتەكان  دەبێت  و  بەسە   ئیدی  كە 
خەڵكەكان بیری داهێنەر  و نائاساییان نییە، لەبەر ئەوەی كۆمەڵ  و هێزە 
سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانی جیهانی دواكەوتوو لەناو هەمان پەیوەندی 
دەسەاڵتی  ئەوەی  لەبەر  بیردەكەنەوە،  گشتیدا  هاوسەنگی  هێز  و 
زانستی  و  یاسایی  و  شێوەی  بە  نەیویستووە  و  نەیتوانیوە   وەخت 
بۆیە  بكات،  باشتری  یان  بگۆڕێت  خەڵك  ژیانی  پێشكەوتوو،  مرۆیی 
خەڵك و هێزە سیاسییەكان بیر لە گۆڕانێك دەكەنەوە، كە لەناو هەمان 
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جیاواز.  ناوی  ئاڕاستە و  بە  بەاڵم  دابێت،  جاران  هێزی  و  پەیوەندی  
خەڵك بەرە و ئەو ڕابەر  و كەسایەتییە سیاسی و هەڵسوڕاوانە دەچنەوە، 
دەیانەوێت  حساب  بە  و  نین   جاران  وەكو  یان  گۆڕاون  ئەمجارە  كە 
هەموو شتەكان لە بەرژەوەندی گشتیدا بگۆڕن. یەكەمین پرسیش كە 
درووست دەكرێت حزب  و هێزی سیاسییە، واتە هەمان ئامڕازی كۆن و 
تاقیكراوەی سیاسەت و دەسەاڵت. شێوازی كاركردن یان بیركردنەوەی 
بەاڵم  كۆنەپاڕێزی،  لە  دەبێت  پەیڕەویكردن  هەمان  ئەمجارەشیان 
ئامڕاز،  هەمان  لەناو  ئەوان  واتە  دیكە.  مەبەستی  بە  جیا و  ناوی  بە 
هەمان  بە  بكەن و  گۆڕان  دەیانەوێت  پەیوەندیدا  بیركردنەوە و  هۆكار، 
كە  ئەوانەی  نێوانەدا  لەم  دەكەن.  گۆڕان  حساب  بە  شتانەشەوە  ئەو 
قوربانین یان ناكام و نامورادن، یان لەوپەڕی ژیانی بێنەوایی و هەژاریدا 
بە  پاڕێزانی  كۆنە  كە  هەیە  بۆچوونەیان  ئەو  هەمان  بەسەردەبەن، 
هەیانە،  هەژموون  سامان و  خاوەن  نایاب ،  دەوڵەمەندانی  دەسەاڵت ، 
ئەویش  كە  كۆمەڵ،  كۆنی  ڕێسای  دەسەاڵت و  بردنەبەر  پەنا  دیسان 

تەنها بەهێز  و بە دەسەاڵت گۆڕان درووست دەكرێت. 
 ئەمەش هەمان ئەو سەلماندنەیە كە بۆچی دوڵەمەندان و گەندەڵكاران و 
قوربانیان و  هەژاران و  لەگەڵ  هاوكات  پێشوو،  دەسەاڵتی  ڕەمزەكانی 
سەرەتاوە  لە  هەر  گۆڕان  و  بزوتنەوەی  كردە  ڕوویان  ناكامان 
لەم ڕەوتەشدا كەسانی  یەكگرتنەوەی هەمووان.  بووە شوێنی  گۆڕان 
پەرستە  نەتەوە  چەپ،  ئیسالمی،  جۆرا وجۆری  نوخبەی  سیاسی و 
تووندڕەوەكانی پاسۆك  و كاژیك، ڕووناكبیرانی خوازیاری پلە و پایەی 
ڕابەری و كارێزمایی پەیوەست بوون بە ڕیزەكانی بزووتنەوەی گۆڕان. 
هەندێكیان بۆ خۆجیاكردنەوە لە ڕابردووی حزب و دەسەاڵتی كوردی، 
هەندێكی دیكە بۆ سوود ، پلە و پایەی نوێ، هەندێك بۆ پاراستنی سامان، 
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دەوڵەمەندی و بێگومان زۆرینەش بە خەیاڵ  و وەهمی ژیانێكی باشتر 
لەوەی كە دەسەاڵت  و حزب هەتا ئێستاشی لەگەڵ بێت بۆیان ناكات 

یان پێیان نادات ! 
 بێگومان هەموو بزاڤە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان، یان هەموو 
بزووتنەوەكانی گۆڕان ئەوانە نین كە تەنها لە ڕێگای هەژموون  و 
دەسەاڵتی سیاسییەوە گۆڕانكاری بكەن یان بەشێك بن لە ژیان 
ئەوانەی  تایبەتی  بە  هەندێكیان  و  بەڵكو  هاوسەنگی سیاسی،   و 
پڕۆژە  و  خاوەن  نوێ ((  و  كۆمەاڵیەتی  ))بزاڤی  دەوترێت  پێیان 
بەرنامەی ئاڵوگۆڕی كۆمەاڵیەتی ، سیاسی، ئابووری و فەرهەنگی 
نوێن. ئەم بزاڤانە دەزانن و ڕابەر و هەڵسوڕاوەكانیشیان بڕوایان 
گشتیدا  بەرژەوەندی  لە  كە  دڵخواز  گرنگ و  گۆڕانكاری  بەوەیە 
بەڵكو  ناكرێت،  سیاسی  دەسەاڵتی  هەژموون  و  بە  تەنها  بێت، 
تێدا بكرێت  ئاڵوگۆڕی  ئاڕاستەكانی ژیانی گشتی  دەبێت هەموو 
نەمێنێت   و  كۆن  دەسەاڵتی  كە  نابێت  بەوە  بێگومان  ئەمەش   و 
دەسەاڵتی نوێ  درووست ببێت، یان هێزە سیاسی و كۆمەاڵیەتییە 
نوێكان تیایدا بەشدار بن، بەڵكو ئەم ئاڵوگۆڕانە بەوە دەبێت كە 
سەرەتا یان سیستم و دەسەاڵتی یاسایی هەبێت، یان ئەم سیستم و 
دەسەاڵتە یاساییە بە پێی نیاز  و پێداویستی سەردەم پێشكەوتنی 
سیاسی  كۆمەڵناسی  شارەزایانی  بیرمەندان و  لەالی  تێدابكرێت. 
لە دیموكراسییە  ئاڵوگۆڕ  ئەم سەردەمە دەبێتە قۆناغی یەكەمی 
نوێ  سەرهەڵداوەكان، قۆناغی دووەمیش دەبێتە قۆناغی ڕزگار 
سیستمی  لەبەرانبەر  كۆمەاڵیەتییەكان  هێزە  كارابوونی  بوون و 
یاسایش  و  دەستووری   سیستمە  ئەو  چی  ئەگەر  دەسەاڵتدار، 

بێت.
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كە  بزووتنەوانەن  ئەو  نوێکان  كۆمەاڵیەتییە  ))بزووتنەوە 
ئەوروپا  و  لە  دەردەكەون  و  گۆڕانەدا  دووەمی  سەردەمی  لەم 
سەدەی  شەستەكانی  پەنجا و  ناوەڕاستی  لە  باكووریش،  ئەمریكای 
ئەمریكا،  مەدەنییەكانی  مافە  بزاڤی  وەكو  دەركەوتوون،  ڕابردوو 
بزووتنەوەی الوان  و زانكۆیانی ئەوروپا لە 1968، بزاڤە فێمێنستی و 
بزووتنەكانی  پاڕێزی،  ژینگە  سەوز  و  بزووتنەوەكانی  جێندەرەكان، 
دژی جەنگ و چەك و هەموو بزوتنەوە فەرهەنگی و ڕووناكبیرییەكان. 
دەسەاڵتی  یان  دەست  بگرنە  دەسەاڵت  نایانەوێت  بزووتنەوانە  ئەم 
پەیداببن  وا  گۆڕانی  ڕیفۆرم و  دەیانەوێت  بەڵكو  بڕوخێنن،  پێشوو 
تیادا  سەردەمیان  پێشكەوتنەكانی  بن و  خەڵك  بەرژەوەندی  لە  كە 
ڕەنگبداتەوە. ئەگەرچی ئەم بزووتنەوانە بەرنامەی سیاسییان هەیە، 
كۆمەاڵیەتی  بزووتنەوەی  ئەوان  بەڵكو  نین،  سیاسی  تەنها  بە  بەاڵم 
بێگومان  و  هەیە   سیاسیان  ڕەهەندی  كە  ئاسۆیین  دیموكراسی   و 

داواكاری سیاسیشیان هەیە(( ! )3( 
دەیانەوێت  كە  كۆمەاڵیەتییانەی  سیاسی  و  بزووتنەوە  ئەو  بەاڵم   
بێگومان  بكەن،  ئاڵوگۆڕ  دەسەاڵتەوە  سیاسەت و  ڕێگای  لە  تەنها 
ئایینی  و  بوونیادگەرایی  پۆپۆلیزم  و  خانەی  دەچنە  كە  بزاڤانەن  ئەو 
ئەو  ڕوانگەیە  ئەم  بێگومان  دەڕۆن.  فاشیزم  بەرە و  هەندێكجاریش 
ناگرێتەوە كە لە دژی  نایاسایی و چەكدارانە  بزووتنەوە شۆڕشگێڕ  و 
دەجەنگن،  داگیركەرەكان  دەوڵەتە  لەدژی  یان  دیكتاتۆری  دەسەاڵتی 
بەاڵم ئەو بزووتنەوە سیاسی  و كۆمەاڵیەتییانەی كە دەیانەوێت لەناو 
دەستووری و  دیموكراسییە  لە  یان  النیكەمدا  دیموكراسی سەرەتایی و 
یاساییەكاندا لە ڕێگای هەژموون و دەسەاڵتی سیاسییەوە خۆیان بخەنە 
سەر دەسەاڵت، ڕوانگە  و بەرنامەی ئەوان ئەوەیە كە دەسەاڵتی كۆن 
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دەسەاڵتە  ئەو  ئەگەر  ناخۆشییەكانە و  خراپە و  هەموو  بەرپرسیاری 
بێگومان  دەسەاڵت،  بچنە سەر  بزووتنەوانە  ئەم  نوێنەرانی  و  نەمێنن  
ئەم  خەڵەتێنی  خەڵک  دەهێننەدی.  خەڵك  ئاسۆكانی  ئامانج و  هەموو 
بزووتنەوانە لەوە دایە كە بانگەوازی ئەوپەڕی باشە و ئەو پەڕی ژیانی 
لەالی  دەكەن.  خۆیان  دەسەاڵتی  دەستی  لەسەر  بەهەشتی  خۆش و 
ئەوان كە دەسەاڵتدارانی جاران نەمێنن و نوخبەی خۆیان بە دەسەاڵت 
بۆ  باشتر  ئاییندەیەكی  ژیان  و  دەگۆڕێت   و  هەموو شت  ئیدی  بگەن، 
هەموانیش درووست دەبێت. ئەم بزووتنەوە سیاسی و كۆمەاڵیەتییانە 
ئەو بزووتنەوانەن كە بە ))پۆپۆلیزم(( ناسراون  و پاشان بەرە و فاشیزم  
بوونیادگەراییە  فاشیزم  و  ئەو  لەوانەیە  بوونیادگەرایی دەڕۆن، جا  و 
تەنها  یان  چینایەتی  یان  ئایینی،  یان  بێت،  نەژادی  ناسیۆنالیستی  و 
بزووتنەوەی  بدەن.  نیشان  خۆیان  دیموكراسیدا  سیاسی و  لەبەرگی 
بەناوی  تەنها  كە  فاشیزمەیە  پۆپۆلیزم و  ئەو  كوردستان  لە  گۆڕان 

ئاڵوگۆڕ  و فریوی دیموكراسی و سیاسییەوە هاتۆتە مەیدان. 

 بزووتنەوەی سیاسی  و كۆمەاڵیەتییەكانی
خوازیاری گۆڕان  و پۆپۆلیزم 

شوێنی  كات  و  لە  هەیە.  سەودای  هەزار  یەكسەر  و  ))پۆپۆلیزم   
خوازە،  گۆڕان  هەندێكجار  هەیە،  جیاوازی  بەرنامەی  مانا و  جیاوازدا 
چەپی  سیاسەتی  زادەی  گۆڕانە،  نەیاری  كۆنەپاڕێز و  سەردەمێك 
پێشكەوتووخوازە، جارێكی دیكە خزمەتكار و داكۆكیكارە لە هەلومەرجی 
پۆپۆلیستەكان وەكو  تووندڕەوە.  یار و هاودەمی ڕاستی  دەسەاڵتدار و 
مرۆڤە فریوخواردوەكان، بە دیموكرات  و ستەمكار  وەسف دەكرێن(()4( 
زاراوەی پۆپۆلیزم زۆر بەكار دێت، بەاڵم پێناسەی كەم یان ناڕۆشنی 
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بۆ كراوە، چونكە خۆیان ناڕۆشنن. سیاسەتی پۆپۆلیزم سەروكاریان 
لە خەڵك  بەشێك  دڵخوازی  یان  داخوازییە گشتییەكانی خەڵك  لەگەڵ 
هەیە، كە هەمیشە گروپە ناسازگار  و ناجۆرەكانن  و زۆربەی كاتیش 

فریودەر  و درۆزنن بەرانبەر بەو جەماوەر و خەڵكانە . 
 پۆپۆلیزم چەمك و مانای نامۆی هەیە، هەڵبەت هەر كاتێك زیاتر لێی 
بكۆڵینەوە زیاتر مانای سەیر  و ئاڕاستەی نامۆی بۆمان ئاشكرا دەبێت، بەاڵم 
سادەترین و گشتی ترین ڕوانگە بۆ پۆپۆلیزم ئەوە نیشاندەدەن كە لەگەڵ 
چەمك و مانای ئاسایی ڕووبەڕوو نین. پۆپۆلیزم زۆرێك لە تایبەتمەندییەكانی 
ئایدۆلۆژیای هەیە، بەاڵم لە تەنها ئایدۆلۆژییەكدا سنووردار نابێت. لە بنەڕەتدا 
پۆپۆلیزم مانایەكی ناڕۆشن، نادیاری هەیە، زۆربەی كات كاردانەوە، دژایەتییە 
بەرانبەر دیاردە، ڕوانگە ، دەسەاڵت  و سیاسەتەكانی دیكە. پۆپۆلیزم بۆ ئەو 
نوخبە  و سیاسییانەی كە دەیانەوێت بە هەر نرخێك خەڵك بخەنە شوێن 
خۆیان  و دەسەاڵتی جاران لەناوبەرن  و خۆیان دەسەاڵتی ڕەهایان هەبێت، 
خەڵك  كاتێك  بێگومان  كە  چەورە،  خواستێكی  تەماع و  گرنگ و  پرسێكی 
لە دەوری ئەوان و پۆپۆلیزمەكەیان كۆ دەبێتەوە و دەبنە هێزێكی سیاسی 
جارێك پشت بە ڕابەرانی دیار و بەرجەستە دەبەستێت، جارێكی دیكەش بە 
پشتیوانی جەماوەری زۆر و مەزن دێتە مەیدان. ئەو كاتەی كە بە ڕابەران 
پشت دەبەستێت سەیر وسەمەرەترین كەسەكان دەبنە ڕابەرانی ئاسایی ترین 
خەڵك. پۆپۆلیزم بە ڕووخساری شۆڕشگێڕی، گۆڕان و ڕیفۆرم پشتیوانی 
بەهێز  و ناوازەی خەڵك بەدەستدەهێنێت، بەاڵم هەمیشە لە كاردا ناتوانا، 
بوودەڵە و كۆنەپاڕێز كاردەكەن و هیچ كات گۆڕان و ڕیفۆرمی بوونیادییان 
پێناكرێت و تەنانەت لە درووستكردنی سیاسەت ، بەرنامە، ڕێكخراو ، حزب  
و بزووتنەوەكەی خۆشیان هەر پەنا دەبەنە بەر چەمك، بەرنامە، سیاسەت ، 

كەسانی كۆن، نەریتی ، شێوازە كۆنەكانی سیاسەت  و ڕێكخستن . 
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پۆپۆلیزم هەمیشە دیاردە و ڕوانگەی ناپایەدار و ناجێگیر و تێپەڕە، ئەگەر 
چی لەوانەیە هەندێكجار ببێتە دیاردە و دەسەاڵتی ئاشكرا و شایانی باس و 
توانا و هێزە شاراوەكانی بۆ ئاڵوگۆڕ دەربخات، بەاڵم زۆر ناخایەنێت كە 
دیار نامێنێت. ئەگەر بتوانێت  بە دەسەاڵت بگات ڕووخسارە پۆپۆلیستی و 
ستەمكار  و  دەبێتە  ڕاستی  بە  و  دادەماڵێت   خۆی  لە  جەماوەرییەكەی 
دیكتاتۆر بەناوی جیاوازی نەتەوایەتی، ئایینی، یان حزبی  و سیاسییەوە، 
ئەگەر بە دەسەاڵتیش نەگەیشت ئەوا یەكەمجار ڕابەر، هەڵسوڕاوەكانی 
دیار نامێنن، پاشان جەماوەر  و خەڵكەكەی یان دەڕۆنەوە ماڵی خۆیان  و 
مەیدانەكان چۆڵ دەكەن، یان دەگەڕێنەوە ناو سیاسەت و چوارچێوەكانی 
لە  ئەوەی  دەیەوێت  هەمیشە  بێت  لوتكەدا  لە  كاتێك  پۆپۆلیزم  جاران. 
ڕابردوو بەجێماوە لەناوبەرێت و ئاسەواری دەسەاڵتەكانی كۆن نەهێڵێت و 
لەو  بەاڵم  بكات،  بە خۆی درووست  تایبەت  سیستم و ڕژێمی سیاسی 
واڵت و دەسەاڵتانەدا كە دیموكراسی پایەدار  و جێگیر  و خاوەن سیستمی 
لەالی هەندێك وەكو  یان  نادیارن،  یان  پۆپۆلیزم  بەهێزن،  نوێنەرایەتی 

هێزێكی شاراوەی ناكارا لەناو دڵیان دەمێنێتەوە . 
لەو  جیاكردۆتەوە  پۆپۆلیزمیان  سیاسی  چاالكانی  بیرمەندان و   
بزووتنەوانەی كە  پارتی سیاسی ئاشكرا ، بەرنامە ، سیاسەت ، چاالكی 
پۆپۆلیستەكان  بزاڤە  چونكە  نییە،  ئاشكڕایان  سیاسی  كۆمەاڵیەتی و 
جگە  هەڵسوڕاوەكانیان،  ڕابەر  و  سەرسامی  هێز،  توانا،  لە  جگە 
لە  ئاكسیۆنی، جگە  ئاپۆرەیی و  بزووتنەوەی جەماوەری،  لەپشتیوانی 
دیكە،  دەسەاڵتەكانی  ڕوانگە و سیاسەت و  بەرانبەر  دژایەتی  نەیاری و 
لە  تەنانەت  نییە.  دیاریان  ئاشكرا  و  ڕێكخستنی  دیدگا ،  بەرنامە ،  هیچ 
نەخشی  ڕێكخستن،  ئاستەكانی  بزوتنەوە،  درووستكردنی  سازدان و 
كاتی  ئانارشی و  ناڕۆشن و  هەلومەرجی  هەڵسوڕاوانیشدا  ڕابەران و 
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ڕۆشنكردنەوەشدا  ڕاگەیاندن و  هاندان و  شێوازی  لە  بەڕێودەبرێن. 
خۆیان  ڕێوشوێنی  خۆیان و  بەرنامەی  نییە  بەوە  كاریان  ئەوان 
كارەدا  لەم  بەرنامەیان  سیاسەت و  تەواوی  بەڵكو  بكەنەوە،  ڕۆشن 
خۆیان  هێزی  ڕەوایی و  ئەوان  دیكە.  لەوانی  نەیاری  ڕەخنە و  دەبێتە 
هێزیان  ڕەوایی و  هەندێكجار  بێگومان  )كە  وەرناگرن  خۆیانەوە  لە 
دەبێت، بە تایبەتی لەو كاتانەدا كە سیستم  و دەسەاڵتی وەخت بێباكانە 
لە  بەڵكو  نادەنەوە(،  خەڵك  ڕەخنەكانی  داواو  لە  ئاوڕ  كاردەكەن و 
دژایەتی و نەیاری و دیارخستنی كەمایەسییەكانی دەسەاڵت و سیاسەتی 
ڕوانگەی  ڕژێم و  خاوەن  پۆپۆلیستییەكان  بزاڤە  دەكەن.  پەیدا  زاڵ 
بڕواداری  و بڕوادارانی سەرسپاردە  و تووندڕەون كە هەمیشە لەناو 
خەڵكدا دێن و دەچن، كۆنتڕۆڵ كردن  و ڕێكخستنی ئەمجۆرە كەسانە 
هەمیشە دژوارە، ئەوان خاوەنی هیچ ڕێكەوتن و هاوئاهەنگییەك نین 
هاوبەشیان  نەیاری  دووژمن  و  كە  نەبێت  ئەوە  تەنها  خۆیان،  لەناو 
هەیە، هەر بۆیەش ناتوانن سیستمی بەرنامەیی و حزبی  و نوێنەرایەتی 
ئاشكرا و پەسەندكراویان هەبێت. پۆپۆلیزم چەمكێكی دژوارە و خاوەن 
ئەم  هەر  نییە.  پەسەندكراو  و و  باوەڕپێكرا   گشتی و  تایبەتمەندی 
تایبەتمەندییانەش سەرئەنجام لەناویان دەبات و هەربۆیەش پۆپۆلیزم 
نە دیاردەیەكی بەردەوامە، نە بەرنامە، رێكخستن، نوێنەرایەتی ڕۆشن ، 
پێناسەی گشتی، ڕۆشن  و  ناسنامە،  نە دەتوانرێت  پایەداری هەیە  و 

جیاكەرەوەی هەبێت.
)ئاڵۆزی سەندرێالیی()5( وەسفدەكات:  بە  پۆپۆلیزم  بێرلین  ئایزایا   
بە دوای قاڵبێكی گونجاو بۆ )پێاڵوی( پۆپۆلیزمداین، بەاڵم نە ژمارەی 
بەشوێن  گەڕان  دەستدەكەوێت.  ئەومان  پێاڵوی  نە  دەزانین و  پێی 
هەم  خەیاڵی و  هەم  پۆپۆلیزم  بۆ  تەواو  گونجا وی  چوارچێوەی 
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الكالو  ئەرنستۆ  نابێت.  خۆشی  ئاییندەیەكی  بێگومان  نەخوازراوە و 
دەربارەی بێهودەیی ناساندنی ڕۆشنی پۆپۆلیزم هۆشدارمان دەكات و 
دەڵێت: ))ئێمە ناسین و لێكۆڵینەوەی خۆمان بۆ پۆپۆلیزم بەو پێشمەرجە 
دەگەڕێین  هەیە،  ناوە  بەو  دیاردەیەك  یان  كە شتێك  دەستپێدەكەین 
بۆ نیشانە و نموونەكانی، ئەو نیشانە و نموونانە لێكۆڵینەوە دەكەین  و 
بێگومان  دەكەین و  ناڕۆشنی  برینداری و  بە  خۆمان  پێناسەی  پاشان 
دەسووڕێینەوە.  دەورووبەرە  لەو  هەر  بەڵكو  ئامانجیش،  ناگەینە 
بەمشێوەیە، دەست دەكەین بە پێوان  و بەراوردی تایبەتمەندییەكانی 
نیشانە و  ئەوەی  لەبەر  بەاڵم  دیكەدا،  پرسەكانی  لەگەڵ  پۆپۆلیزم 
بەڵكو زۆر كاتیش  لەیەك جیاوازن،  تەنها  پۆپۆلیزم نەك  ئاماژەكانی 
دژ و نەیارن، بۆیە بە ئاكامێك ناگەین  و دەبێت بڵێین پۆپۆلیزم ئەوەیە 

كەوتمان و هەموو جاریش مەرج نییە وابێت.(( )6(
 لە دیاریكردن و ناساندنی پۆپۆلیزمدا نابێت تەنها نیشانە و ئاماژەكانی 
بەڵكو  یەك،  لەگەڵ  دژن  نەیار و  ناكۆك و  ئەمانە  زۆرجار  كە  بناسین، 
بۆ  چی  بە  بەرامبەر  دژایەتیە  و  كاردانەوە  پۆپۆلیزم  بزانین  دەبێت 

هەڵوێست وەرگرتن بەرامبەری، نەك ناساندن  و لێكۆڵینەوەی تەواو: 
)1( دووژمنایەتی پۆپۆلیزم بەرامبەر بەو ڕژێمانەی كە لە سەربنەمای 

دیموكراسی نوێنەرایەتی دامەزراوون . 
)2( بێ  بەهرەیی ئایدۆلۆژی پۆپۆلیزم لە بەها بوونیادییەكان، یان 

دژایەتی پۆپۆلیزم بۆ بیر وڕا و ئایدیۆلۆژیاكانی دیكە . 
تا ئاستی دووژمنایەتی  )3( كاردانەوە و نەیاری تووندی پۆپۆلیزم 

بەرامبەر ڕوودانی ئاستەنگ  و قەیرانەكان . 
دەكات و  درووستیان  پۆپۆلیزم  كە  خراپانەی  تەنگانە  ئەو   )4(

سەرئەنجام خۆشیان الواز دەكات یان لە ناویان دەبات . 
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)5( كاریگەری و هاوڕەنگی )كاتی( پۆپۆلیزم لەگەڵ ژینگەی خۆیدا . 
جێبەجێ   پەیمانی  بەڵێن و  ئاشكرا و  درۆی  عەوامفریوی  و   )6(

نەكراوی پۆپۆلیزم بەرامبەر خەڵك و واڵت . 
ناڕازیان،  لەگەڵ  پۆپۆلیزم  )كاتی(  هاودەردی  هاوسەنگەری و   )7(

نەیاران ، ناكامان و نامورادانی دەسەاڵتی وەخت .
كار و  لە  تەنها  ڕووخسارەكانی  ڕوانگە و  پۆپۆلیزم  سەرئەنجام   
لەدرێژەی سیاسەت و خەباتدا دەردەكەوێت. هاودەردی ئەوان بەرانبەر 
داواكانی  ناڕەزایی و  لەگەڵ  ئەوان  كاتی  هاوسەنگەری  یان  خەڵك،  بە 
خەڵك، ئەوان وەكو فریشتە یان فریادڕەس دەردەخات، بەاڵم خۆ زۆربەی 
كاتەكان، زۆربەی بزاڤ، سیاسەتە خراپ ، بەدەكان ، تەنانەت ستەمكار، 
پێشكەوتن و  ئازادی،  خێر،  خەڵك،  بەناوی  بەرگ،  لە  دیكتاتۆرەكانیش 
وەسف و  باشترین  مەیدان و  هاتوونەتە  واڵتەوە  گشتی  بەرژەوەندی 
بەڵگەش بۆ ئەم قسانە وتە جوانەكەی )ئیمبرتۆ ئیكۆ(یە بەناوی )نەمری 
فاشیزم( لە نیۆرك لە ڕۆژی 22 ی ژوئن 1995 : ))نەمری پۆپۆلیزم و 
لە  كات  هەندێك  بەاڵم  دەبینرێن،  دەور وبەرانە  لەم  هەمیشە  فاشیزم 
پۆشاكی جیاوازدا. ئەگەر كەسێك بێتە مەیدان و هاوار بكات ))دەمەوێت 
دووبارە ئاشویتس بەرپا بكەمەوە، دەمەوێت ئەوانەی كراسی ڕەساسی 
تۆخیان لەبەردایە لە مەیدانەكانی ئیتاڵیا خۆپیشاندان بكەن(( كارمان زۆر 
ئاسان دەبێت بۆ ناسینیان، بەاڵم واقعییەت بەم سادەییە نییە، ژیانەوەی 
بگەڕێنەوە.  ڕووخسارەكانەوە  بێگوناهترین  بەناوی  لەوانەیە  فاشیزم 
كاری ئێمە ئەوەیە كە سەرپۆشیان لەسەر هەڵماڵین و پەنجەمان بەرە و 
ڕووی نموونە نوێكانی ئەوان ئاڕاستە بكەین و ڕیسوایان بكەین، هەموو 

ڕۆژ و لە هەموو جیهان.(( )7(
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پۆپۆلیزم و فاشیزم لە ئۆپۆزسیۆندا
 لە خامۆشی و خەوی عەقڵەكاندا، دێوە دڕندە و ستەمكارەكان بێدار 

و كاران. گۆیا 
و  نادەستوری  دەسەاڵتی  و  الواز  دیموكراسی  خاوەن  واڵتانی  لە 
یاسایی كە نەیانتوانیوە یان نەیانویستووە سیستمێكی خاوەن ماف و 
ئازادی و دادپەروەری بەرهەم بهێنن، هەروەها نەیانتوانیوە شێوازێك 
لە دەسەاڵتی بەدیسپلین لەبواری بەكارهێنانی هێزی سەربازی و ناوخۆ 
و سزایی درووست بكەن، بزووتنەوە و سیاسەتی پۆپۆلیستی تینووی 
تێكدانی  ئامانجێكیان  هەموو  كە  پەیدادەبن  هەژموون  و  دەسەاڵت 
ئێستایە بۆ گەیشتن بە  سەرلەبەری ئەو دەسەاڵت و ڕژێمانەی هەتا 
دەسەاڵت بە هەر نرخێك بێت. سیاسەتی هەژموونخوازی پۆپۆلیستی 
كە ئامانجی بەرەو فاشیزم، تۆتالیتاریزمە دەكارێت لەڕێگەی سیاسەت، 
تێكدانی  فەوزای  ئاپۆرەیی،  كۆمەڵگەی  هێنانەدی  جەماوەری،  هاندانی 
یاسا و سیستمی هەتا ئێستا لەسەر پشتی بزاڤی جەماوەری بگات بە 

دەسەاڵت.
ئەم سیاسەت و بزاڤە پۆپۆلیستانە پێش ئەوەی بە دەسەاڵت بگەن، 
ڕێبازی سەرەكییان لە چەند پرسدا كۆدەكەنەوە، یەكەمیان دیاریكردن 
دووژمنی سەرەكی  بە  دەرەكییە  یان  ناوخۆیی  الیەنێكی  ناساندنی  و 
و ناوهێنانی ئەوانی دیكەیە بە وردە دووژمن یان دۆستە ترسنۆك و 
ناشایستەكان. فاشیزم و نازیزم سەرەتا دووژمنایەتیان لەدژی قەرەج 
سەرئەنجام  و  كۆمۆنیستەكان  لەدژی  پاشان  بوو،  یەهوودییەكان  و 
لەدژی هەموو ئەو دەوڵەت و هێزانەی كە ئەوان بە بێگانە و نەیاریان 
ئەوەیە  فاشیزم  و  پۆپۆلیزم  قسانە  لەم  مەبەست  دەكردن.  ئەژمار 
ڕەوایی و كارایی خۆیان لە خۆیانەوە وەرناگرن، بەڵكو لەدژی ئەوانی 
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دیكە پەیدای دەكەن و ئامانجی ئەم سیاسەت و بزووتنەوانە لەناوبردنی 
ئەوانی دیكەیە بۆ گەیشتن بە ئامانج یان سەركەوتن. پرسی سەرەكی 
سیاسەت لەالی ئەوان دیاریكردنی دووژمنە بە پەیڕەوی لە تیۆرەكەی 
)كارل شمیدت(ی فاشیست. دووەم، پەیڕەوكردنی سیاسەتی هاندان و 
ڕاگەیاندن و كۆكردنەوەی هێزە لەناو خەڵكدا بە ئاڕاستەی بڕواكردن و 
بڕواهێنانی ڕەها بەوەی كە خۆیان بانگەوازی بۆ دەكەن و بڕوانەكردن 
و بڕوانەهێنانی ڕەهایە بەوەی كە نەیاران دەیڵێن. سیاسەتی سەرەكی 
ئەوان لە ئاستی جەماوەریدا ناشیرین كردن، بە خائین ناسین، گەندەڵ 
خۆیان  كە  ئەوانەیە  هەموو  ناسینی  شەیتان  بە  سەرئەنجام  و  كردن 
یان دووژمن دەیانناسن. سیاسەتی پۆپۆلیستی و فاشیستی  نەیار  بە 
نەیار  الیەنی  دژی  لە  دیكتاتۆرەكان  و  ستەمكار  كە  نییە  ئەوە  تەنها 
بەڵكو دابەشكردنی كۆمەڵ، فەرهەنگ،  بەڕێوەی دەبەن،  یان دووژمن 
جیهان، نەژاد، شارستانی، هەموو شتێكە بۆ دۆست، دوژمن، هاندانی 
بەشەیتان  و  كردن  بۆناشیرن  خۆیانە  جەماوەری  الیەنگران،  كۆمەڵ، 
ئیسالمیە  وەكو  ئەوان  سیاسەتی  نەیارن.  و  جیاواز  ئەوانەی  كردنی 
لەبەرەی  ئەوانەیە كە  تیرۆریستەكان تەكفیركردنی هەموو  سیاسی و 

خۆیاندا نین.
الیەنێكی سیاسی دیاریكراو كە بزووتنەوی گۆڕانە لەگەڵ هەندێك لە 
باڵەكانی ناو ئیسالمییە سیاسییەكانی كوردستان، ئەو كەسانەن كە تینوو 
یان شەیدای دەسەاڵتن بە سوود وەرگرتن لە هۆكارەكانی فریودانی 
خەڵك و ناشیرین كردن و بە ئەهریمەن نیشاندانی دەسەاڵتی هەرێم. لەم 
سەردەمە بە هۆی پێشكەوتنی هۆكارەكانی ڕاگەیاندن، بە هۆی ئاستی 
بااڵ، خێرای میدیا، گەیاندنی بەخەڵك و كاریگەرییان لەسەر ڕای گشتی 
تەنانەت گۆڕین و كۆنترۆڵكردنی خەڵك و ڕای گشتی، بزووتنەوە  و 
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پۆپۆلیستی و فاشیستەكان دەتوانن لە پانتایی گەورە و فراواندا كاراو 
كاریگەر بن. ئەو ئازادییە سیاسی و نایاسایی و بەرەڵاڵیەی كە ئێستا 
و  زەمینە  باشترین  هەیە،  عەرەبیدا  بەهاری  واڵتانی  و  كوردستان  لە 
هۆكارن بۆئەوەی ئەو ڕێباز و سیاسەتانە لەناو خەڵكدا تەشەنە بكەن 
دەوڵەتانی  و  دیكتاتۆری  و  ستەمكار  واڵتانی  لە  بكەن.  پەیدا  هێز  و 
دیموكراتی دەستووری و یاسایی دا ئەو هێزە پۆپۆلیستی و فاشیستانە 
چونكە  پەیدابكەن،  خەڵكی  و  جەماوەری  هێزی  یان  هەبن  ناتوانن 
و  نەیار  ڕاگەیاندنی  و  میدیا  هیچ  بە  ڕێگا  ستەمكارەكان  و  دیكتاتۆر 
دژی خۆیان نادەن و دەسەاڵتە دیموكراتە دەستوری و یاساییەكانیش 
چەواشەكار  میدیا  و  ڕاگەیاندن  لەو  ڕێگایان  لۆجیك  یاساو  بەهێزی 
و  درۆزن  میدیای  و  سیاسەت  بە  ڕێگادان  گرتووە.  دوژمنكارانە  و 
كە  كۆمەڵ  بەشەی  ئەو  لەسەر  بێت  كاریگەر  دەتوانێت  دوژمنكارانە 
سیاسی  كەسانی  لە  بەشە  ئەو  یان  لێنەداونەتەوە،  ئاوڕی  دەسەاڵت 
هەلپەرست و تینووی دەسەاڵت كە بەهەر نرخێك بێت دەیانەوێت تۆڵە 
بكەنەوە، یان ئەو ئیسالمیە سیاسیانەی كە نەیاران بە كافر دەزانن و 
سەرئەنجام هەموو ئەوانەی كە لە الوازبوونی دەسەاڵتی وەختدا بەرەو 
بەرەی دژ دەڕۆن و تەنانەت هەموو ئەوانەش كە بێالیەنن لە سیاسەت 
و پرسەكانی كۆمەڵ بەرەو بەرەی پۆپۆلیزم و فاشیزم ساغ دەبنەوە، 
و  سیاسەت  لەوالشەوە  و  دەكەوێت  فریایان  دەسەاڵت  نە  چونكە 
میدیای هەلپەرستانەی دژی دەسەاڵت بەردەوامن لەوەی كە دەسەاڵت 
تاوانباری یەكەمە و ئۆباڵی هەموو كێشە و نەهامەتی و كەموكوڕیەكان 
لە ئەستۆی ئەودایە. كەسە سادە و بێالیەنەكان یان هیچ هەوڵێك نادەن 
گەشەكردنی  لە  یان  فاشیزم،  و  پۆپۆلیزم  گەشەكردنی  لە  ڕێگری  بۆ 

ئەواندا بەرەو بەرەی ستەمكارانی فاشیزم ساغدەبنەوە.
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كە  ئەوەیە  فاشیزم  پۆپۆلیزم،  سیاسەتی  ڕێباز،  لە  دیكە  یەكێكی 
بەرپرس، ڕابەرە ستەمكار و ملهوڕەكان هەتا بۆیان بكرێت كۆمەڵێكی 
هەموو  بەوان  و  كۆدەكەنەوە  خۆیان  دەوری  لە  ئەوباش  لە  زۆر 
سیاسەت و مەرامەكانی خۆیان جێبەجێ  دەكەن.8 ئەوباش وشەیەكی 
عەرەبیە و فارس و توركیش بەكاری دەهێنن و ئەو كەسانە ئەوباشن 
كە )شەلالتی، سەرسەری، چەقۆكێش، هەلپەرست، دز، درۆزن، داوێن 
هەموو  دژی  كە  لۆمپەنەكان  و  ملهوڕ  خوێندەوارە  خۆفرۆش،  پیس، 
ڕووناكبیری و خوێندەواری جیاوازن لە خۆیان، سیاسییە هەلپەرست و 
خۆفرۆش و ملهوڕەكان، تەنانەت خائینانی گەل و نیشتمان و جاسوس 
و دوژمنەكانیش(ن. ڕابەرانی ستەمكار و ملهوڕ و تینووی دەسەاڵت لە 
ڕێگای ئەم ئەوباشانەوە یان خەڵك دەترسێنن، یان ئاژاوە و ئاشووب 
درووست دەكەن یان شەوكوتی دەكەن و نائارامی و نائاسایش دەخەنە 
ناو خەڵكەوە. هەر لە ڕێگای ئەمانەشەوە باندی چەكداری نهێنی و نیوە 
ئاشكرا درووست دەكەن و تەنانەت دزە دەكەنە ناو هێزە سەربازی و 

ئاسایشەكانی حكومەتیشەوە. 
پۆپۆلیزم  ملهوڕەكانی  و  ستەمكار  ڕابەرە  دیكەی  سیاسەتێكی 
لە  كردنە  پەیڕەوی  ترسناكەكان  سیاسەتە  لە  یەكێكە  كە  فاشیزم  و 
دەسەاڵتدا  لە  كەسانەی  و  ئەوبەش  بە  بەڵێندان  و  پیالن  سیاسەتی 
دڕدۆنگ، بەرژەوەندی پەرست، هەلپەرست و شكست خواردوون یان 
تایبەتمەندییەكانی  لە  یەكێك  هەیە.  جیابوونەوەیان  نیازی  و  چاالكی 
حزب و دەسەاڵتەكانی دیموكراسی الواز و نایاسایی )وەكو كوردستان( 
بەشەكانی دەسەاڵت و كەسە سیاسی و دەسەاڵتدارەكان  كە  ئەوەیە 
لە ڕێگای هەژموون،  بەڵكو  پێكەوە گرێنەدراوون،  بە سیستم و یاسا 
مەحسوبیەتەوە  و  خزمایەتی  هاوڕێیەتی،  پەیوەندی  بەرژەوەندی، 
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پێكەوە كاردەكەن. لەكاتی دەركەوتن یان بەهێزبوونی بەرەی پۆپۆلیزم 
و فاشیزم كەسانی ناو حزب و دەسەاڵتەكانی دەكەونە ژێر كاریگەریی 
ئەو بەرەیە و ئاشكرا یان نهێنی پەیوەندی دەكەن و بەحساب خۆیان 
و  پۆپۆلیزم  ستەمكارەكانی  ڕابەرە  بەڵێنەكانی  فریوی  پاكدەكەنەوەو 
فاشیزم  و  پۆپۆلیزم  چونكە  خاوە،  خەیاڵیان  بەاڵم  دەخۆن،  فاشیزم 
تەنها متمانە بەو بەش و كەسانە دەكات كە بە تەواوی سەرسپاردەن 
فاشیزم  و  پۆپۆلیزم  مەبەستی  ڕابەرەكانن.  تەواوی  گوێلەمستی  و 
)الترغیب و  تەماعدان  ڕێبازی ترساندن و  پیالنگێڕان و  لە سیاسەتی 
الترهیب(، خۆڵقاندنی هەلومەرجێكی ئاژاوە و ئاشووب و نائارامیە لە 
ئوردوگای دژدا، یان هەوڵدانە بۆ سوودوەرگرتن لە خاڵە الوازەكانی 
هێزی نەیار و درووستكردنی ڕەوشێكی دڕدۆنگ و بێ متمانە و پڕ لە 

گومان لەناو دەسەاڵت و حزبی نەیار و تەنانەت لە كۆمەڵگەشدا.
سیاسەتی  هەمان  كە  ئەوباشانە،  و  ستەمكار  ئەم  سیاسەتی  )لە 
تۆڵەی  پیالن،  ویست،  دەسەاڵت،  لە  جگە  یە  فاشیستی  و  پۆپۆلیستی 
و  كەس  هیچ  ئەوباشەكان،  پێوەندە  و  دەست  ستەمكار،  ڕابەرە 
الیەنێكی دیكە ناتوانن خاوەن نەخش و كاریگەری بن. لەو سیاسەت و 
ڕێبازانەدا بە ڕاستی نەبەرپرسانی ئاستەكانی خوارەوە، نە سازوكاری 
نە گروپە كۆمەاڵیەتییە سەربەخۆكان، نەماف،  ڕێكخراوەیی و حزبی، 
ڕەمز،  نە  ڕووناكبیران،  نەخشی  كاریگەری،  نە  یاساییەكان،  ئازادییە 
قوربانی، شایستەكانی مێژووی واڵت، مرۆڤایەتی و پێشكەوتن بوونیان 
ڕێبازی  و  لە سیاسەت  بەشداربن  دەتوانن  ئەوانە  هەموو  نە  و  هەیە 
ناتوانێت  شتێك  هیچ  بنەمایە  ئەم  لەسەر  ئەوباشان(.9  و  ستەمكاران 
ئەو ستەمكار و  ئیرادەی  و  لەسەر دەسەاڵت  بێت  یان چاودێر  ڕێگر 

ئەوباشانە. 
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و  دیكتاتۆری  دەسەاڵتە  و  حكومەت  نێوان  بەرچاوی  جیاوازی 
ڕەهاكانی رابردوو لەگەڵ سیاسەت و بزاڤی ئەوان ئەوەیە كە ستەمكار 
سیاسی،  ئابووری،  فشارەكانی  لە  وەرگرتن  بەسوود  ئەوباشەكان  و 
تەكنەلوژی و لە ڕووخساردا پەنادەبەن بۆ ڕای گشتی و درووستكردنی 
فاشیستەكان  و  پۆپۆلیستی  دەسەاڵتە  ئاشووب.  و  ئاپۆرە  كۆمەڵی 
و  ڕاستینەی جەماوەری خەڵكن  ئیرادەی  كە  دەكەن  ئەوە  بانگەوازی 
نوێنەری ئەوانن بۆ هێنانەدی ماف و ئازادی و دیموكراسی. پۆپۆلیزم 
و فاشیزم و توتالیتاریزمی ناوەڕاستی سەدەی بیست لەدژی ئەفسانەی 
دیموكراسی الواز هاتنە مەیدان، بەاڵم ستەمكار و ئەوباشەكانی ئێستا 
بەناوی دیموكراسی و مافی مرۆڤ و دەنگی خەڵك هاتونەتە مەیدان 
و تەنانەت ئیسالمیە سیاسی و ئیخوانەكانیش بەو ناوە هاتونەتە ناو 
سیاسەت و دەسەاڵت. دەسەاڵتە حزبی و سەربازی و بنەماڵەییەكانی 
سەدەكانی نۆزدە و بیست یان لە ڕێگای دەسەاڵتی شاهانەی بنەماڵەیی 
هاتوونەتە سەركار )سعودیە، ئوردون و مەغریب(، یان لە ڕێگای شۆڕش 
و كۆدێتای سەربازی و حزبییەوە دەسەاڵتیان داگیركردووە )سوریا، 
میسر، عێراق( یان لە ڕێگای پیالن و بەرژەوەندی جیهانی و ناوچەییەوە، 
بە دەسەاڵت گەیشتوون. بەاڵم زۆربەی جار بزاڤەكانی پۆپۆلیستی و 
فاشیستی و بوونیادگەرایی ئیسالمی لە ڕێگای هەڵبژاردن، دەنگی زۆرینە 
و فشارەكانی جەماوەر دێنە سەركاری دەسەاڵت. مەترسی و ترسناكی 
ئەم دەسەاڵتە ستەمكارە تازانە لەوەدایە كە دەتوانن بانگەوازی دەنگ و 
ویستی خەڵك بكەن و لەوانەشە بە دەنگی خەڵك بێنە سەركار )وەكو 
نازیزم لە ئەڵمانیای1933، یان هاتنە سەركاری ئیخوانەكان لە میسر 
لە مانگی یۆنیۆی 2012 بە دەنگی خەڵك(، یان لە ڕێگای نیمچە یاسایی 
و پیالنەوە دێنە سەركار )وەكو بە دەسەاڵتگەیشتنی فاشیزم لە ئیتاڵیا 
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لە 1922( یان لە ڕێگای فشاری جەماوەری و ساختەی هەڵبژاردنەوە 
دەیانەوێت بە دەسەاڵت بگەن. سیاسەت و دەسەاڵتی ئەوان كە تەنها 
لە ڕێگای ستەمكار، ئەوباش، هەلپەرست و خاوەن بەرژەوەندییەكان 
كە  بدەن  فریو  بەوە  خەڵك  و  بدەن  پیشان  وای  دەیانەوێت  دێنەدی، 
بهێننەدی، بەاڵم  لە هەموو پرسەكاندا بۆ خەڵك  دەتوانن بە هەشتێك 
پێش ئەوەی بەو بەهەشتە بگەن دەبێت تەخت و تاراجی دەسەاڵت و 
كۆمەڵی كۆن وێران بكرێن و لە جێگایان ڕێباز و بیروباوەڕی ئەوان 

شایستە و دەسەاڵتدار بن.
هێنانەدی ڕێباز و بیروباوەڕی ڕابەرانی ستەمكار و دەستوپێوەندانی 
كە  بگەن  دەسەاڵت  بە  سیاسییە  نوخبە  ئەو  دەبێت  بەوە  ئەوباش 
پەروەردەی دەستی ڕابەر و سیاسەتی ناوبراوون. هەركاتێك ئەو نوخبە 
بەرژەوەندی  ئازادی،  ماف،  بە  بەدەسەاڵتگەیشتن خەڵكیش  سیاسیانە 
ڕاستەقینەی خۆیان دەگەن و دەسەاڵتی نوخبەكانی ڕابەری ستەمكار و 
دەستوپێوەندی ئەوباش نەك تەنها دەرد و كێشەكان چارەسەر دەكەن، 

بەڵكو ڕزگاری و ئازادی ڕەهاش دەهێننەدی.
بزووتنەوانە  ئەم  جەماوەری  و  سیاسی  ڕێبازی  یان  ئایدیۆلۆژیا 
بەخشینی سیفەتی خواوەندی، فریادڕەسی، ئەوپەڕی پاكی و بێگەردییە 
ئەوان  ئەوباشەكانیان.  پێوەندە  و  دەست  و  ستەمكار  بەڕابەرانی 
و  هاندان  و  میدیا  بەردەوام  و  باڵوكردۆتەوە  ئەوەیان  خەڵكدا  لەناو 
رێكخستنیان بۆ ئەوەیە كە دەسەاڵتدارانی پێشوو یان هەموو ئەوانەی 
نەیار و جیاوازن لەوان بە هەموو خراپە و ناشیرینیەكان تاوانبار بكەن 
و تاڕادەیەكی زۆریش لە مەدا سەركەوتوو دەبن و لە بەرامبەریشدا 
ستەمكار و ئەو باشەكانی خۆیان بە پاك، بێگەرد، قارەمان و فریادرەس 
و  باڵ  دوو  نێوان  سیاسی  جەنگێكی  تەنها  ئەوان  جەنگی  دەناسێنن. 
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بەرەی سیاسی نییە، بەڵكو هەوڵدانە بۆ بەشدارییكردنی كۆمەڵ و دوو 
ئەوان  مادام  لەم جەنگە چارەنووس سازەدا.  كۆمەڵە  جەمسەركردنی 
بۆیە  داگیربكەن،  بێت دەسەاڵت  نرخ و هەرچۆنێك  بەهەر  دەیانەوێت 
سڵ لە هیچ ناكەنەوە و هیچیان پێ خەوش نییە و پەنا بۆ هەمووشتێك 
دەبەن بۆ لەناوبردنی دەسەاڵتی جاران و بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی 
داهاتوو. تەنانەت خیانەت و پەنابردن بۆ هێز و دەوڵەتە نەیارەكانیش 
دەستهێنانی  بە  بۆ  خۆیان  سیاسەتی  و  هۆكار  لە  بەشێك  دەكەنە 

دەسەاڵت.
ڕەخنەش  تەنانەت  و  قەدەغەن  ڕەخنە  و  جیاوازی  ئەوان  )لەالی 
عەقڵی  و  ڕێباز  لە  الدانە  بچووكەكانیش  شتە  و  بەڵگە  وردەكاری  لە 
ڕەخنە  دەسەاڵتدارەكان.  نوخبە  و  ڕابەر  رێبازی  و  سیاسەت  گشتی 
و جیاوازییەكان لەالی ئەوان سەرەڕای ئەوەی بەشێكن لە نەزانی و 
ناپاكی ئەو كەسانە، لە هەمان كاتیشدا كاریگەرییان نابێت و لە بینینی 

هەموو ڕاستیەكانی سیاسەت و ڕێبازی ناوبراو بێئاگان(.10
 هەر ئەمەشە كە وادەكات ڕووناكبیران و بیریاران نەتوانن كاتی 
زۆر لەگەڵ ئەو بزاڤانەدا بمێننەوە و هەڵبكەن و تەنانەت ئەوانەش كە 
ناچار  یان  دووردەخرێنەوە،  جیاواز  بەهانەی  بە  پەیگیرن  و  دڵسۆز 
خۆیان دووردەكەونەوە. ئەزموونی كارل شمیدت و هایدگەر و تۆماس 
مان لە دووركەوتنەوە لە نازیزمی ئەڵمانی باشترین بەڵگەیە. سیاسەتی 
پۆپۆلیزم و فاشیزم فەرمانی ئەوە دەدات كە تاك دەبێت خۆی بكات 
بە فیدای بزاڤی گشتی و هەڵخراندنی هەست و هاندەرە ئەخالقییەكانی 
وەكو )پاكی، دڵسۆزی، فیداكاری، گوێڕایەڵی، دیسپلین و خۆنەویستی( 
بەشێكن لە ئایدیۆلۆژیای ستەمكاران و ئەوباشان، بەاڵم بۆخۆیان نا، 

بەڵكو بۆ كەسان و جەماوەری سادە و دڵسۆز و شوێنكەوتوو.
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بە  و  كردن  ناشیرین  لە  توانابێت  هەرچەند  فاشیزم  و  پۆپۆلیزم 
ئەهریمەن ناسینی جیاوازەكان و نەیاران، هەرچەند سەركەوتوو بێت لە 
هێنانەدی ڕای گشتی و كۆمەڵی جەماوەری و ئاپۆرەیی، یان بااڵدەست 
بێت لە سیاسەتی فریودانی گشتی و كۆكردنەوەی خەڵكانی ناڕازی و 
سوود وەرگرتنی خراپ لە بزاڤی جەماوەری و نەیاری و نارەزایەتییە 
دەورانییەكان كە لە هەموو كۆمەڵەكاندا ڕوودەدەن، تەنانەت لەوانەشە 
دەسەاڵتیش بەدەستەوە بگرن، سەرئەنجام ناتوانن دەسەاڵت و واڵتێك 
بێ كێشە، قەیران، جەنگ، پیالن، تیرۆر بەرێوەبەرن و ئەزموونی ئەوان 

لە مێژوودا چەندجار ئەمانەی سەلماندووە!

 ماهییەتی ناسازگار  و ناكۆكی پۆپۆلیزم  و فاشیزم 
1927 و  لە ساڵی  ئۆرتگای گاست((  ))خۆزێ   ئیسپانی  بیرمەندی   
دەناسێنێت   فاشیزم  بەمشێوەیە  فاشیزم((  ))دەربارەی  نووسراوی  لە 
))فاشیزم ڕووخساری پڕ ڕاز و ڕەمزی هەیە، چونكە بەرجەستەكاری 
هەژموونگەرایی  لە  باس  دژایەتیدان.  پەڕی  لەو  كە  توخمانەیە  ئەو 
دەكات  و شۆڕش دەسازێنێت، لەدژی دیموكراسی ئەمڕۆیی دەجەنگێت 
دەسەاڵتێكی  هیچ  دووبارەكردنەوەی  بە  بڕوای  دیكەیەوە  لەالیەكی    و 
كۆن نییە، لە ڕووخساردا خۆی وەكو كوتەكی دەوڵەتی هێزدار نیشان 
دەدات و لە هەمانكاتیشدا باندە خراپەكار و ڕێكخراوە نهێنییەكان دەكات 
بە ئامڕازەكانی كاركردن  و بۆ هەڵوەشاندنەوە  و لەناوبردنی دەوڵەتی 
مەوجود دەیان كات بە چەكی كاریگەر. هەر ئاڕاستەیەك بۆ لێكۆڵینەوەی 
فاشیزم بەكاربهێنین، دەبێت بزانین كە فاشیزم هەر شتێك كە هەیە  و 
ئەو  فاشیزم  بەرامبەریان،  ناكۆكیشە  دژ و  هاوكات  دەناسرێتەوە،  پێی 

پرس و دیاردانەیە كە لە هەمانكاتدا دژیشیانە.(( )11(
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لەگەڵ  كە  گەورەكان  سیاسییە  ئایدۆلۆژییە  لە  یەكێكە  فاشیزم   
لیبرالیزم، كۆنەپاڕێزی، سۆسیالیزم، كۆمۆنیزم و دیموكراسی سەدەی 
یەكیشدا  بیست و  سەدەی  لە  لەوانەشە  و  كرد   درووست  بیستەمیان 
زانین و  مایەی  بكرێتە  تاوانەكانی  فاشیزم و  لە  شارەزابوون  ناسین و 
فاشیزم  پۆپۆلیزم و  ناكۆكی  ناسازگار و  ماهییەتی  لێكۆڵینەوەكان. 
لە  هەندێك  پەرست و  دەسەاڵت  دڕندەكان و  ئەوباشە  كە  بەشێوەیەكە 
سیاسەتەكانی.  بۆ  ڕایاندەكێشێت   ناوخۆی و  دەخاتە  ڕووناكبیرانیش 
ئەوان چینی بۆرژوا تاوانبار دەكەن و لە هەمانكاتدا لەگەڵ كۆنەپاڕێزانی 
ڕەفتاردەكەن،  پیاوساالرانە  دەكەن.  هاوپەیمانی  ئابووری  سیاسی و 
كەچی زۆرێك لە ژنان بۆ الی خۆیان ڕادەكێشن، باس لە گەڕانەوەی 
تەكنەلۆژیان،  شەیدای  زۆر  كەچی  دەكەن،  دێرین  دەسەاڵتی  نەریت و 
وێنایەكی دڵخواز لە خەڵك دەكێشن، بەاڵم كۆمەڵی جەماوەری بە كەم  
و ناشایستە دەزانن، سیاسەتی جەماوەری  و ئاپۆرەیی پیادە دەكەن، 
سیستم و  بەرقەراری  بەناوی  سێكتاریستن،  پەرست و  ڕابەر  بەاڵم 
خێری  چاكە و  لە  باس  لێدەدەن،  فەوزا  تووندوتیژی و  تەپڵی  یاساوە 
گەندەڵكارن،  خراپەكار  و  ئەوپەڕی  خۆیان  كەچی  دەكەن،  خەڵك 
لە  ڕابردوو  لە  بەاڵم  دەناسێنن،  غەدرلێكرا و  قوربانی و  وەكو  خۆیان 
بێگەردی  پاكی و  بانگەوازی  زاڵمن،  پەڕی ستەمكار  و  ئە و  ئاییندەشدا 
فریو  ساختە و  تەزویر و  هاتەدی  بۆ  هەلیان  هەر  كەچی   ، دەكەن 
لەگەڵ  دەكەن، بەحساب بەرنامە و ڕیفۆرمی چاكسازییان هەیە، بەاڵم 
ڕەخنەی  هاوبەرژەوەندن،  هاوخوان و  دەوڵەمەندان  و  سەرمایەداران  
ئەوە لە سیاسەت و دەسەاڵتی وەخت دەگرن كە بەرژەوەندی واڵت و 
نەتەوەیان فەرامۆشكردووە، بەاڵم خۆیان لەگەڵ سیاسەت و دەوڵەتانی 
دژ خەریكی هاوكاری و پیالنن لەدژی واڵت و دەسەاڵتی وەخت، باسی 
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ئازادی و دیموكراسی دەكەن، كەچی خۆیان هەژمونخواز و ستەمكار و 
دژی ئازادیین. سەرئەنجام هەموو ئەو ڕەخنانەی لە نەیارانی خۆیان 
دەیگرن، خۆیان بە پلەی نایاب هەیانە  و خۆشیان هەمان ئەو ڕێباز و 

سیاسەتانە پیادە دەكەن كە ڕەخنەیان لێیان هەیە ! 
 باسەكان دەربارەی پۆپۆلیزم و فاشیزم تەنها بۆ ئەوە نییە بیروڕای 
بۆ  بەڵكو  بخەینەڕوو،  ئەوان  دژی  سیاسەتی  بیرمەندان و  مێژوویی و 
كوردی  فاشیزمی  پۆپۆلیزم و  ناكۆكی  ناسازگار  و  ماهییەتی  ئەوەیە 
تایبەتمەندییەكانی  و  ناوەڕۆك   ڕۆشنكردنەوەی  بەاڵم  بكەین،  ئاشكرا 
نێوان  دژایەتی  ناكۆكی و  ئاشكراكردنی  بیست و  سەدەی  فاشیزمی 
نایابی هەموو پۆپۆلیست و  تایبەتی  و  گوتار  و كرداریان، كە سیفەتی 
كوردستانیش  هێزانەی  ئەو  لەسەر  پەردە  دەتوانێت  فاشیستەكانە، 
هەڵبماڵێت كە بە ناوی ئۆپۆزسیۆنی ئازاد  و دیموكراتەوە دەیانەوێت 
ئەوەیە  كار  باشترین  بكەنەوە.  زیندوو  ئیسالمی  سیاسی و  فاشیزمی 
تایبەتمەندییەكانی پۆپۆلیزم و فاشیزمی جیهانی باس بكەین  و بەراوردی 

بكەین لەگەڵ میراتگرانیان لە كوردستان . 

 )1( ماهیەتی سەرمایەداری و دەوڵەمەندپەرستی:
ڕۆشنكردنەوەی  بۆ  ماركسیست  مێژووناسانی  بیرمەندان و   
پەیوەندی نێوان فاشیزم  و سەرمایەداری هەوڵی زۆریان داوە و ئەوەیان 
نیشانداوە كە نابێت گوتاری دیموكراسی و گۆڕانخوازی فاشیستەكان 
بەو شێوەیە بناسین كە خۆیان دەینوێنن. فاشیزم ڕووخساری هێز و 
سەرمایەداری و  دیكتاتۆری و  سەودای  بەاڵم  هەیە،  جەماوەری  بزاڤی 
سەرمایەداران و  بۆیەش  هەر  دڵدایە و  مێشك و  لە  دەوڵەمەندپەرستی 

دەوڵەمەندەكان ڕووی تێدەكەن . 
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گەندەڵ،  دەوڵەمەند،  سیاسییە  لەالیەن  كوردستانیش  لە 
ئابوورییە  سیاسی و  سەرمایەدارە  درووستكراوە،  سوودمەندەكانەوە 
هەلپەرستەكانیش خێرا فریایان كەوتن و بە پارە و پشتیوانی ئەوان هێز و 
بزووتنەوەكەیان درووستكرد. سەودای سەرمایەداری و سامان پەرستی 
پۆپۆلیست و فاشیستەكانی كوردستان بە هەردوو الیەنی گۆڕان و ئیسالمی 
سیاسییەوە، تەنها ئەوە نەبووە كە دارایی و پشتیوانی ئەوان بەشێك بێت لە 
سیاسەتی نەیار و دژیان بە كوردستان و بەرامبەر حكومەتی هەرێم، بەڵكو 
دامەزراندنی دام و دەزگای میدیایی و ڕێكخراوەكانی بەناو كۆمەڵی مەدەنی 
بێگومان بە پارەی سەرمایەداران و دەوڵەمەندان بووە. سەرمایەداری و 
ڕێگایەوە  سێ   لەم   1991 ڕاپەڕینی  دوای  لە  كوردستانیش  سامانی 
ئۆپۆزسیۆن  جاران  )كە  دەسەاڵتداران  سیاسییەكان و  هاتوون:  بەرهەم 
بەشێك بوون لەوان و ئێستاش گیرفانیان هاوبەشە( لە ڕێگای سیاسەت و 
سامانەكانی  خاوەن  و  داران   سەرمایە  بوونە  گەندەڵییەوە  دەسەاڵت و 
ئێستا. یان سیاسەت و دەسەاڵتی كوردی پشتیوانی دەوڵەمەندان و خاوەن 
سامانە شەریكەكانیان كردووە و ئێستاش بەشێكیان لەالی ئۆپۆزسیۆنن، 
ئۆپۆزسیۆن(  )دەسەاڵت و  كوردی  ڕێبازی  سیاسەت و  تەواوی  یان 
پشتیوانی یاسایی و چینایەتین بۆ سەرمایەداران و دەوڵەمەندان. بەشێكی 
بەرچاو لە ڕابەرانی ئۆپۆزسیۆن و هەڵسوڕاوانیان لەو سێ  ڕێگایەوە لە 
تەنانەت  سەرمایە و  سامان و  خاوەن  بوونە  دەسەاڵتدا  سیاسەت و  پاڵ 
هەندێك كەس دەڵێن گۆڕان و ئیسالمییەكان گوتار و سیاسەتیان جیاوازە 
هاوبەشە،  گیرفانیان  بەرژەوەندی و  هێشتا  بەاڵم  یەكێتی،  پارتی و  لە 
حزبە  دوو  ناو  سامانی  بەرژەوەندی و  خاوەن  كەسانی  لەالیەن  یان 
دەسەاڵتدارەكە هاوبەش و هاوكارن لە پەیداكردن و زۆر كردنی سامان و 
سەرمایە. ئەمە یەكێكە لە ڕەوشەكانی ئۆپۆزسیۆنی كوردی و فاشیست 
هەر  بگەن.  بەدەسەاڵت  ئەوەی  پێش  ئەڵمانیش  ئیتالیا  و  نازییەكانی   و 

ئەمەیان كرد  و لە سەردەمی دەسەاڵتیشدا هەمانشت.
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 )2( گوتاری ڕیفۆرم  و گۆڕان خوازی، كردار و
ماهییەتی كۆنە پاڕێزی:

 پۆپۆلیزم و فاشیزم لەبەرامبەر هێز و دەسەاڵتی مەوجود هەمیشە 
ئەگەر  دەكەن  ئەوە  بانگەوازی  یان  دەكەن،  گۆڕان  ڕیفۆرم و  باسی 
سەرلەبەری  بیبەنەوە  هەڵبژاردنەكان  لە  یان  بەوان  بدرێت  دەسەاڵت 
چاكسازی  و  ڕیفۆرم   گشتیدا  بەرژەوەندی  لە  دەگۆڕن و  شتەكان 
بێگومان  كە  دەسەاڵت،  بە  گەیشتن  لە  نەك  بەاڵم  دەكەن،  بوونیادی 
هێز  و  سازدانی  درووستكردن و  لە  بەڵكو  نابەنەسەر،  بەڵێنەكان 
ڕێكخراوەكانی خۆشیان هەمان ئەو شتانە دەكەن كە كۆن  و سواون. 
پێكهاتەی ڕابەڕایەتی ئەوان هەمان ڕابەر  و سەركردەی كارێزمایی  و 
ڕابردوو  كارەكانی  نوێوە هەمان  و  بە كۆن   نەریتییە، هەڵسوڕاوانیان 
دەسەاڵت  پاوانی  هەژموونگەرایی  و  ڕەوشی  تایبەتی  بە  و  دەكەن  
لەالیەن ڕابەران و پاسەوانانی كۆن، هەمان ڕەوشی سیاسەتی زاڵبوون و 
بەڵكو  ڕابردووە،  وەكو  نەك  ناوخۆیی  باڵباڵێنی  نەیاری و  پاوانكردنە. 
تووندتر و پڕ ئاستەنگترن، ڕابەرانی پۆپۆلیزم و فاشیزم هیچ نەیاری و 
بەرپرسان و  لە  بەشێك  جیابوونەوەی  ناكەن  پەسەند  ڕەخنەیەك 
هەڵسووڕاوانی گۆڕان و ئیسالمییەكان بێگومان هەر بۆ ئەم مەبەستەیە، 

یان ناچاركراون بە وازهێنان . 
بەاڵم  دیموكراسین،  ئازادیخواز و  مۆدێرن و  گوتاردا  لە  ئەوان   
ئەم شتانە تەنها بۆ ئەوەیە كە لە فەزای ئازادا ڕەخنە لە سیاسەت و 
دەسەاڵتی پێشوو بگرن، نەك بۆ بەڕێوەبردنی كار و هێز و حزبەكانی 
ئەوەی  بۆ  دیموكراسین  ئازادی و  پابەندی  ئەوەندە  ئەوان  خۆیان. 
مۆدێرن و  گوتاردا  لە  لەناوبەرن.  ئێستا  دیموكراسی  ئازادی و 
كۆنەپەرستن،  ڕاستەقینەدا  سیاسەتی  كردار و  لە  پێشكەوتوخوازن 
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و  سەلماندنەیە   ئەو  هەمان  گۆڕاندا  لەناو  ئیسالمییەكان  نەخشی 
بەردەركی  نوێژەكانی  بەرامبەر  ئەوان  سازشی  سیاسەتی  تەنانەت 
خۆیان  هەروەكو  ئیسالمەوە،  سەوابیتی  بە  پابەندبوونیان  سەرا و 

دەڵێن، بەیانكەری هەمان ئەو ڕاستیەیە . 
 باس لە بەرژەوەندی واڵت  و یەكێتی خاك  و نەتەوە دەكەن، بەاڵم 
توندڕەوترین و سەخترین پۆپۆلیست و فاشیستەكانی ئەڵمان و ئیتاڵیاش 
جیهانیان  هەموو  هێنا و  واڵتانیان  بەسەر  مەرگەساتیان  تراژیدیا و 
ئەوانەی كوردستان  بە دوژمن و واڵتی خۆشیان وێران كرد.  لێكردن 
تاوانەكە  هەرێم  دەرەوەی  كوردستانییەكانی  ناوچە  نەگەڕانەوەی  بۆ 
نهێنی  ئاشكرا و  بە  بەردەوام  بەاڵم  یەكێتی،  پارتی و  ئەستۆی  دەخەنە 
خەریكی سات و سەودان لەگەڵ حكومەتەكانی عێراق ، ئێران، توركیا و 
سوریا لەدژی هەرێم  و لەدژی دەسەاڵتی حكومەتی هەرێم. ئێستاش 
داوای جیابوونەوەی هەرێمی سلێمانی دەكەن  و دەڵین ئەگەر دهۆك 
حكومەتە  كە  ئەوەی  هەڵبژاردندا.  لە  دەبوون  یەكەم  ئەوان  نەبووایە 
ستەمكار و داگیركارەكانیش بە كوردیان دابوو، ئەمان دابەشی دەكەن. 
ناوچە و  یەكبوونی  یەكێتی و  نەتەوایەتی  نەگۆڕەكانی  بنەما  لە  یەكێك 

بەشەكانە، بەاڵم گۆڕانەكانی كوردستان لە یەكجیای دەكەنەوە.
تایبەتمەندییەكانیان  لە  یەكێك  بیست  سەدەی  نازیزمی  فاشیزم و   
فاشیستەكانی  بەاڵم  پەرستن،  نەژاد  ناسیۆنالیست و  كە  بوو  ئەوە 
ناوچەگەرێتی،  شارپەرستی و  فاشیزمی  لەبەر  دەیانەوێت  كوردستان 
شار و ناوچەكانی كوردستان لەبەك داببڕن. كورد دەیەوێت كەركوك ، 
ناو  بهێنێتەوە  شارانە  سەربەو  ناوچەكانی  خانەقین  و  شەنگال، 
هەرێم، كەچی ئەوان دەیانەوێت سلێمانی و دهۆك و هەولێریش لەیەك 

جیابكەنەوە. 
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 )3( فاشیزم دیاردەیەكی دژایەتی و ئاستەنگ خوازە . 
 هەموو ئەو بیرمەند و مێژووناس و كەسانەی لە فاشیزمیان كۆڵیوەتەوە 
دەزانن كە فاشیزم خاوەن بەرنامە و دیدگایەكی ڕۆشن نییە بۆ هیچ كام لە 
پرسەكان و لەالی ئەوان پابەندبوون بە بەرنامە و ڕێبازێكی دیاریكرا و هەرگیز 
گرنگ نییە، بەاڵم ئەوەی كە فاشیزم جیادەكاتەوە و تایبەتمەندی ناوازەی 
پێدەبەخشێت  ئەوەیە كە دژی كێن. ئەوان دژ و نەیاری هەموو بیر وڕاكانی 
دیكەن و لەگەڵ هەموو هێزە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكانی دیكەشدا ئاستەنگ، 
دژایەتی و جەنگیان دروستكردووە. بێگومان مێژووی نازیزم و فاشیزم بۆ 
هەمووان ڕۆشنە كە لە ماوەی سەرهەڵدان و دەسەاڵتداری و جەنگدا چۆن 
دژی هەموو ئەوانە بوون كە وەكو خۆیان نییە. لە كوردستانی خۆشمان 
هەر بەو شێوەیە و هەردوو باڵی فاشیزمی كوردی )گۆڕان و هەندێك لە 
ئیسالمییە سیاسییەكان( كەس نەماوە دژایەتی و تەخوین و تەكفیری نەكەن. 
تەنانەت ئەو باڵەی كە ئێستا ناوی گۆڕان و جاران باڵی دەسەاڵتداریی ناو 
لەگەڵ  بوونیاندا  یەكێتی  لەسەردەمی  بوو،  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی 
هەموو پارت و هێزەسیاسییەكان كوردستان جەنگ و كوشتاریان سازدا و 
نەبوون  ئەوان  وەكو  یەكێتیدا  لەناو  كە  ئەوانەش  بەرامبەر  لە  تەنانەت 
فەرمان و بڕیاری كوشتن و دەركردن و ڕاوەدوونانیان دەركرد. ئەم فاشیزمە 
كە لەهەر سەردەمێكدا لە كوردستان ناوی جیاوازی هەبووە، لە تەواوی 
درووستكردووە  خۆیان  بۆ  دووژمنیان  هێندەی  خۆیاندا  سیاسی  ژیانی 
ئەوەندە  ئێستاش  و  نەجەنگاون   داگیركاران  لەدژی  هێندە  ناو كوردا،  لە 
خەریكن بە نەیاری  و دژایەتی بەرامبەر یەكێتی و پارتی و حكومەتی هەرێم 
نین،  نەتەوەیی  دیموكراسی و  سیاسی و  كاری  خەریكی  ئەوەندە  هەرگیز 
بەڵكو هەموو بەرنامە و ماهییەت و ئاڕاستەی ئەوان بۆتە ئەوەی چۆن دژ و 

نەیارن بەرامبەر دەسەاڵتی هەرێم .
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 بێگومان لۆجیك و پەیڕەوی دژایەتی هەر تەنها بەوە تەواو نابێت 
كە نەیاری و دژیی خۆیان بەرانبەر الیەنی جیاواز دەرببڕن، بەڵكو ئەم 
دژایەتییە پیادە دەكەن و لە سیاسەت و هەنگاوەكانی ڕۆژانەدا دەكرێنە 
ڕەوشی سەرەكی ڕێباز و كار و كردەوەیان. لە ساڵی 1992 هەتا 2003 
بەرامبەر حكومەتی  تەكفیری و فاشیستەكان  باڵە ئیسالمی و  شەڕی 
لەدوای  لە كوردستان.  هەرێم، كرابووە كۆبەندی سیاسەتی ئیسالمی 
ساڵی 2009 شەڕی ساردی بەردەوامی گۆڕان و كۆمەڵ و یەكگرتوو 
بەردەوامەكانی  سەرەكی و  دیمەنە  كراوەتە  یەكێتی  پارتی و  بەرامبەر 
سیاسەتی ئەوان بەرامبەر حكومەتی هەرێم و تەنانەت بڕوایان وابوو لە 
17ی شوبات و دواتردا دەتوانن بە ئاشوب و كودێتای ناو شەقەماكان 
لە  پارلەمان  چوارەمی  هەڵبژاردنی  لەدوای  بڕووخێنن  و  حكومەت 
بێدەنگی  پشتیوانی  بە  گۆڕان  سەرەكی  ڕەوشی   2013 سپتامبری 
كۆمەڵ و یەكگرتوو ئەوەیە كە چۆن بە فشاری سیاسی و كۆمەاڵیەتی 
دیمەنەیە  ئەو  هەمان  ئەمە  بسێننەوە.  یەكێتی  لە  سلێمانی  دەسەاڵتی 
خۆپیشاندانی  بە  ئیتالیا  فاشیستی  حزبی  الیەنگرانی  مۆسۆلینی و  كە 
جەماوەری لە ڕۆما و بە نمایشی سەربازی سەرۆك كۆماری ئەوسا 
 1922 لە ساڵی  بە مۆسۆلینی و  بدات  ناچار بكەن كابینەی حكومەت 

مۆسۆلینی بە زۆر بوو بە سەرۆك وەزیران .
دنیا  هەموو  فاشیستەكانی  لە  وا  دەسەاڵت  بۆ  شەیدایی  هەڵپە و   
هیچ  یەكەم و  بەرنامەی  بكرێتە  دەسەاڵت  هێنانی  بەدەست  كە  دەكات 
وەرناگیرێت و  سەرنج  بە  زەمینەیەدا  لەم  سڵەمینەوەیەكیش  تێبینی و 
ئەوان دەیانەوێت بە هەر نرخێك بێت دەسەاڵت وەربگرن و بۆ ئەمەش 
ئاستەنگەكان  فشار و  نایاسایی و  یاسایی و  هۆكارە  هەموو  بۆ  پەنا 
فشاری  ئاوێتەكردنی  ئەنجامی  لە  فاشیزم  ڕاستیدا  ))لە  دەبەن. 
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جەماوەر  و شەقامەكان لەگەڵ پشتیوانی سەرمایەدار  و دەوڵەمەندان  
و نوخبە سیاسییە هەلپەرستەكانەوە بە دەسەاڵت گەیشت ... جگە لە 
بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت لەالی ئەوان هیچ شتێك گرنگ نەبوو، لەالی 
فاشیزم نە بەرنامە و نە ئامانج گرنگ نین، ئەوەی لە هەموو شت گرنگترە 
تەنها دەسەاڵتە. نازییەكان لە ڕێگای هاوپەیمانی لەگەڵ كۆنەپاڕێزانی 
دەسەاڵتی پێشوو، سازدانی فشارەكانی شەقام بەدەسەاڵت گەیشتن.)12(
كۆنەپەرستەكان،  سیاسییە  ئیسالمییە  گۆڕان و  بزووتنەوەی  ئایا   
هەمان ئەو شتانەیان دووبارە نەكردەوە لە سەردەمی 17ی شوبات و 
لەناو  باڵێك  كە  نییە  لەوە  چاوێكی  بەردەوام  گۆڕان  ئایا  ئێستا،  هەتا 
یەكێتی یار و هاوكاری بێت، ئایا سیاسەتی پیالن و نانەوەی دڕدۆنگی و 
نائارامی و نامتمانەیی بەردەوام سیاسەتی ئۆپۆزسیۆنی هەرێم نەبووە 
))تەنانەت  دەسەاڵتدا.  خەڵك و  ئاڕاستەی  هەردوو  لە   2009 لەدوای 
سوودی فاشیستەكان لە ئازادییە دیموكراتییەكان ، بەشان، باڵی ئازادی ، 
ئازادی و  ئەو  هەمان  لەناوبردنی  بۆ  تەنها  هەڵدانیان،  دیموكراسیدا 

دیموكراسییانەیە.(()13(
 )4( درۆ  و بڕوا لەالی پۆپۆلیزم  و فاشیزم:

 بەهای سەرەكی لەالی پۆپۆلیزم و فاشیزم ئەوەیە كە بەدرۆ و پیالن و 
هەڵخزاندنی هەستەكانی تاوانباركردنی الیەنی بەرامبەر بۆ كۆكردنەوە و 
بڕواپێهینانی الیەنگران و بزاڤەكانیان شێوازێك لە پابەندكردنی خەڵك  و 
وەفاداری بێگومان  و پرسیار لەدژی نەیاران  و جیاوازەكان بە دەست 
دڵنیای  قەید، شەرت،  بێ   بڕواهێنانی  بۆ  درۆیانە  ئەم  ئامانجی  بهێنن. 
سیاسی  و  هێزی  سازكردنی  مەبەستی  بە  الیەنگرانیان  و  دۆستان  
ئەوان  لەدژی جیهان و ژینگەی دەرەوەی خۆیان.  ڕێكخراوەیی حزبی 
ئەم  پاراستنی  بۆ  بكەن  و  جێگیر  ساختە  هەلومەرجێكی  دەیانەوێت  
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))سەرانسەری  بەردەوام.  درۆی  بەر  دەبەنە  پەنا  جیهانە ساختەیەش 
بزووتنەوەكانی  كە  جەماوەرییانەی  و  سیاسی   و  حزبی   پێكهاتە  ئەو 
هەتا  الیەنگری سادە  لە  هەر  دەكەن،  درووستی  فاشیزم  پۆپۆلیزم  و 
ئەندامانی حزب ، هەتا نوخبە، خوێندەواریان و تا دەگاتە بازنەی كەسە 
نزیكەكانی ڕابەرەكەیان و تەنانەت خودی ڕابەریش دەبێتە ئاوێتەیەكی 
سەیر و سەمەرە و ناجیگیر بۆ زوو بڕواكردن بەو شتانەی كە خۆیان 
بانگەوازی بۆ دەكەن لەالیەك، لەالیەكی دیكەشەوە درەنگ باوەڕكردن 
یان نكۆڵی كردن بەوەی نەیاران دەیڵێن. بەم بڕوا و گیانەوە سیاسەت و 
بە درۆی  ڕەها  بڕواكردن و سەرسپاردنی  دەبنە  فاشیستییەكان  بزاڤە 
بەردەوام  و گۆڕاوەكانی ڕابەران  و ئەفسانەی ئایدیۆلۆجی  و ساختەی 
نیشان  خۆیان  دەرەوەی  لەدژی  كاردانەوە  نەیاری و  بزوتنەوانە،  ئەو 

دەدەن . )14(
 ئاوێتەی درۆی بەردەوام و گۆڕاو  و ناكۆك لەگەڵ یەك، هاوكات 
لەگەڵ زوو باوەڕ كردن بەخۆیان و درەنگ باوەڕی یان نكۆڵی كردن 
بەردەوامی  زهنییەتی  دەبێتە  دەیكەن  دەیڵێن و  دیكە  ئەوانی  لەوەی 
لە  دەست وپێوەند.  ئەوباشی  كار وكردەوەی  ستەمكار و  ڕابەرانی 
بۆ  شتەكان  زۆربەی  كە  قەیراندا  ئاستەنگ و  ناڕۆشن و  سەردەمێكی 
ساختە و  بەردەوام  یان  نین،  زانین  ناسین و  شایانی  خەڵك  زۆرینەی 
گۆڕاون، جەماوەر دەگەنە شوێنێك كە لەالیەك باوەڕ بە هەموو ئەو 
درۆ  و بانگەوازانە دەكەن كە نەیارانی دەسەاڵت دەیڵێن و بە هیچ شتێك 
باوەڕ ناكەن كە دەسەاڵت دەیڵێت، هیچ شتێكیش حەقیقەتی تێدا نییە. 
لەم ڕەوشەدا لەبەرئەوەی پۆپۆلیزم و فاشیزمی نەیار بە دەسەاڵتەكان 
یان  بێكارن  خەڵكیش  زۆرینەی  دەسەاڵت و  الیەنگرانی  لە  كاراترن 
ئەوان  ڕاگەیاندنی  هاندان و  بۆ  ئەوان  بەدرۆخستنەوەی  لە  ناچاالكن 
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دەتوانن ناشیرینترین درۆكان بكەنە باوەڕی خەڵك و هەر ڕاستییەكیش 
لەالی نەیارانی فاشیزم شایانی باوەڕ پیكردن نابێت. ڕەوشی سەرەكی 
لە درۆی بەردەوام  و گۆڕانی بەردەوام لە درۆكاندا  و سیاسەتی زوو 
فاشیزم  نەیارانی  لەوەی  نكۆڵی  باوەڕی  و  درەنگ  و  خەڵك   باوەڕی 
پێیدەڵین  بیروڕاكان  زۆربەی  كە  دەكات  پەیدا  هەلومەرجێك  دەیڵێن، 
بڕوا و  كردنی  دەستكاری  فریو  و  دەروونناسی  یان  عەوامفریوی 

مێشكەكان . 
بەرە و  كە  فاشیزم  پۆپۆلیزم و  جەماوەری  هەڵسوراوانی  ڕابەران و 
گریمانە  ئەو  لەسەر  ئەوان  هاندانی  ڕاگەیاندن و  دەچن،  تۆتالیتاریزم 
بێباوەڕییەدا  ئاشوب و  سەردەمە  لەو  كە  رادەوەستێت   دەروونناسییە 
دەتوانن خەڵك وا لێبكەن كە لەیەك ڕۆژدا، سەیر  و نامۆترین شتەكان 
باوەڕ بكەن  و ڕۆژی دواتریش نادرووستی ئەو شتانە دەبێتە باوەڕی 
گشتی. لە كاتی باوەڕنەكردنی خەڵكیش بە ڕاگەیاندن و هاندانی فاشیزم 
 و لەدوای ئەوەش كە خەڵك دەزانن بەڵگەی ئەم درۆ و باوەڕانە چی 
بوون، ئەوان لە جیاتی ئەوەی بەرامبەر درۆكانی ڕابەران و هەڵسوڕاوانی 
درۆزن و فریودار هەڵوێست وەربگرن، یان لەوان دووربكەونەوە دەڵێن 
دەمێكە دەزانین ئەم شتانە درۆ بوون، بەاڵم فاشیزم و بزووتنەوەكەیان 
بە زیرەكی و تاكتیكی گۆڕاوی بەردەوامیان ئەو شتانەیان سەلماند  و 

هەر بۆیە ئەوان شایانی ستایشن. 
سیاسەت و پەیڕەوی زوو باوەڕی و درەنگ باوەڕی دەبێتە یەكێك لە 
بنەماكانی هەڕەمی ڕێكخراوی جەماوەری فاشیزم و لە هەموو ئاستەكانی 
هەموو  لە  سەرەكی  بڕوای  ڕەنگدەدەنەوە.  جەماوەردا  هێز و  حزب و 
تاك و  ڕابەری  هەتا  سادە  لەالیەنگری  هەر  بزاڤانەدا  ئەم  ئاستەكانی 
یان سیاسەت  بەند وباری  لەبێ   كە سیاسەت شێوازێكە  ئەوەیە  تەنیا، 
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دایك و باوكی نییە. ئەو كاتەش كە الیەنگران و دۆستانی ئەم سیاسەتانە 
بەاڵم  دەردەكەوێت،   بۆ  هەڵسوڕاوەكانیان  ڕابەر و  درۆكانی  بەئاشكرا 
كە  لێدەكات  وامان  یان  پێماندەڵێت  بزووتنەوەكە  بەرژەوەندی  دەڵێن 
ڕابەرەكانمان هەمیشە لەسەر هەقن. ئەم سیاسەتە بەشێكە لە تاكتیك و 
پەیڕەوی  پابەندبوون و  هەمیشە  كە  جەنگی  سەربازی و  ستراتیژی 

پێویستە لەپێناوی ئامانجەكاندا . 
درووست  ))مەزنانە((  درۆ  ئەم  كە  دام ودەزگایانەی  ماشین و  ئەو 
ڕێكخراو  و  ڕاستی  باوەڕ  و  بە  دەیانكەن  خەڵك  لەالی  و  دەكەن  
زهنییەتی ئامادەی بۆ درووست دەكەن، بەشێكن لە بڕوا و تایبەتمەندی 
ڕابەرەكان و پشت بەوان دەبەستێت  كە تەنانەت لە درۆكانیشدا ئەوان 
لەسەر هەقن. لەالی ئەندامانی بزاڤە فاشیستی و پۆپۆلیستەكان ناسین و 
زانینەكان پەیوەندییان بە حەقیقەتەوە نییە، چونكە حەقانییەتی وتەكانی 
ڕابەر  و ئامانجی بزووتنەوەكە لە ڕاستینەی شتەكاندا ڕەت ناكرێنەوە، 
كامیان  كە  لەوەدایە  شتەكان  ناڕاستی  ڕاستی و  پێوەری  تەنها  بەڵكو 
سەركەوتوو یان دۆڕاو دەبن. زۆرینەی خەڵك ئەوە دەزانن كە بڕوا و 
پەیڕەوەكانی ڕابەر و هەڵسووڕاوانی ئەو بزاڤانە درۆ  و ناڕاستن، بەاڵم 
ئەم شتانە  ناڕاستی  نایانەوێت درۆ  و  یان  ناتوانن  لەبەر دوو هۆكار 
ئاشكرا بكەن، لەالیەك ئەوان لەبەر دڵساردی  و گومانیان لە نەیارانی 
فاشیزم ناتوانن خۆیان بەرە و الی بەرەی دژی فاشیزم ساغ بكەنەوە  و 
لەالیەكی دیكەش لە كاتی كارایی  و كاریگەری ئەو بزاڤانە پاش ئەوەی 
الیەنی بەرامبەر بەرە و پاشەكشە یان دۆڕان دەچێت، بە چاكی نازانن 
خۆیان بكەنە نەیار یان دووژمنی ئەو هێزە فاشیستە كارا و كاریگەرانە. 
لە هەردوو ئاڕاستەی درۆ باوەڕپێكراوەكانی پۆپۆلیزم و فاشیزم لەالی 
الیەنگران و ئەندامانیان، لە ئاڕاستەی بێ  هەڵوێستی و دڵساردی خەڵكدا 
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دڵنیاییە  ئەو  دەبنە  یان  سەردەكەون  بزاڤانە  ئەو  شتەكانی  زۆرینەی 
كارایەی كە الیەنی نەیار بەرە و پاشەكشە دەبات. ئەندامان و الیەنگرانی 
ئەو بزاڤانە وتە و بڕوا گشتیەكان هەرگیز ناسەلمێنن و ناشبێت باوەڕیان 
پێ بكەن، چونكە بڕوا و هاندانەكانی بزاڤەكەی خۆیان هەمیشە لەسەر 
هەق  و هەر بەمشێوەیەش دەبێت خۆیان لە دنیای جیاواز جیابكەنەوە.

گۆڕان و  الیەنگرانی  تەنانەت  كوردستان و  خەڵكی  زۆرینەی 
لەو گەندەڵە  بەشێكن  بەرپرسانی هەردووال  ئیسالمییەكان دەزانن كە 
سوودمەند و دەوڵەمەندانەی جاران كە لەگەڵ گەندەڵكارانی حزبەكانی 
نەخێر  دەڵێن  ئێستا  بەاڵم  برد،  گەندەڵی  بەرە و  كوردستانیان  دیكەدا 
ئەوان هەر لە سەرەتاوە دژی گەندەڵی بوون، یان هەندێكی دیكە كە 
گومانیان هەیە دەڵێن خۆ ئێستا ئەوان بەشێك نین لە گەندەڵی. زۆربەی 
خەڵكی كوردستان و ئەندامان و الیەنگرانی گۆڕانیش دەزانن كە ڕابەری 
هەرێمدا  حكومەتی  یەكێتی و  دەسەاڵتی  لوتكەی  لە  بەردەوام  گۆڕان 
كارا و كاریگەر بووە و پشكی سەرەكی لە هەموو چاكە و خراپەیەكی ئەم 
حزب و دەسەاڵتە بەردەكەوێت، بەاڵم دەڵێن نەخێر ئەو كاتەش ئەو هەر 
دەزانن  كوردستان  خەڵكی  زۆربەی  خراپەكان.  بەرامبەر  بووە  نەیار 
كە سەركردە ئیسالمییەكان بە چەند شێوە پەیوەندییان بە تیرۆریزمی 
تەكفیرییەكانەوە  توندڕەوەكان و  ئیسالمییە  هاوكاری  بە  ئیسالمی و 
هەیە، بەاڵم ئێستا ئەوانیان لێ  بووە بە پاڕێزەری ئازادی و دیموكراسی. 
زۆرینەی هەڵسوڕاوانی پاڕێزەری گۆڕان سوودمەند بوون لە هەموو 
خێر و بێرێكی یەكێتی و حكومەت، بەاڵم ئێستا بوونەتە گۆڕان خواز و 
ڕیفۆرمچی. هەموو خەڵكی كوردستان دەزانن كە بەرپرسانی ئێستای 
و  ئازادی   هەموو  دژی  كە  بوون  ئەوانە  یەكێتیدا  لە  جاران  گۆڕان 
دەنگێكی نەیار  و چاكەخواز بوون، كەچی ئێستا ئەوان سەردەم داری 
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گۆڕان و ڕیفۆرمن  كە داكۆكی لە ئازادی و دیموكراسی دەكەن. هەموو 
ناوەندی ڕووناكبیری و خوێندەواری كوردستان دەزانن كە نووسەر و 
ڕووناكبیرەكانی ئێستای گۆڕان، جاران ئەوانە بوون كە بەهرەمەند بوون 
ئیمتیازی بەرپرسەكان، كەچی ئێستا ئەوانیان لێ  بووە بە  لە خوان و 
ڕووناكبیرانی ڕیزی پێشەوەی داكۆكی لە ئازادی و چاكسازی. كەم كەس 
هەیە لە ناوەندی میدیا و ڕۆژنامەوانیدا نەزانێت كە ئەوەی پێیدەوترێت 
ئیسالمییەكانەوە  گۆڕان و  لەالیەن  بێگومان  ئەهلی،  ئازاد و  میدیای 
كۆمەك دەكرێن، بەاڵم كەم كەس هەیە ئەو هەڵوێستەی هەبێت ئەوان 

بە ئازاد و ئەهلی نەزانێت . 
سەرئەنجام وتەكەی گۆبلزی وەزیری بانگەشەی هێتلەر لەالی ئەو 
بزاڤانە دەبێتە ئەو ڕاستییەی سەردەكەوێت: درۆ بكە، درۆ بكە، درۆ 

بكە، هەتا باوەڕت پێدەكەن !
)5( ستەمكار، نوخبە، جەماوەر، ئەوباش 

 هەموو بزاڤە پۆپۆلیستی و فاشیستەكان لەم هاوكێشەیەدا كۆدەبنەوە، 
دەسەاڵتپەرست  هەژموونخواز  و  و  ستەمكار   ڕابەرانی  ئەویش  كە 
درووستكردنی  لەپێناوی  كۆندا و  ڕژێمی  دژایەتی  نەیاری و  لە 
سیاسی ،  نوخبەی  ڕێگای  لە  یەكەمجار  جەماوەری،  سیاسی و  هێزی 
ڕووناكبیری، سەربازی، ئابوورییەوە ئەو بزاڤ و هێزە دروست دەكەن 
 و بە تایبەتیش لە ڕێگای ئەو نوخبانەوە كە هەلپەرست و بەرژەوەندیخواز  
و دەسەاڵت پەروەرن، واتە زۆربەی جار ئەو نوخبە سیاسییانە دەبنە 
سوودمەندو  جاران  كە  ستەمكار  ڕابەرانی  مستی  لە  گوێ  هۆكار و 
كار و  ئەوانەوە  ڕێگای  لە  یان  بوون،  كۆنەكان  دەسەاڵتە  گوێڕایەڵی 
بردووە.  بەڕێوە  خۆیان  ڕووناكبیری  سەربازی و  ئابووری و  بەهرەی 
بە  پێویستیان  بێگومان  نوخبە  ستەمكار و  ڕابەری  واتە  دووانە،  ئەم 



ئەکرەم میهرداد 416

جەماوەر و خەڵك هەیە و تەنها بە هاوسەنگی و سەنگینی هێزی جەماوەر 
جارەكان  هەموو  بۆیە  بووەستن،  خۆیان  نەیارانی  بەرامبەر  دەتوانن 
هێز و بزاڤە فاشیستەكان لە سەرەتای كار و لە هەڵبژاردن و لە سەنگەر 
هەیە و هەمیشە  پشتیوانی و فشاری جەماوەری  بە  پێویستیان  بەندیدا 
لەو سەردەمانەدا وەكو بزووتنەوەی جەماوەری دەردەكەون  و تەنانەت 
دەیانەوێت تەواوی كۆمەڵ  و واڵتیش بەرە و ڕەوشی فشار  و ئاشووب  

و هەڵگەڕانەوەی جەماوەری بەرن . 
 ئەم ڕەوشە كە بەهێزترین جومگە و سەردەمی بزاڤە فاشیستەكانە و 
دۆستانی  دڕدۆنگ و  نەیارانی  تەنانەت  هەیە و  جەزابیەتی  ڕادەیەك  تا 
فاشیزم،  پۆپۆلیزم و  بزووتنەوەی  ڕوودەكەنە  قۆناغەدا  لەم  الوازیش 
تێپەڕە، چونكە كە  كاتی  و  ئەوان بێ  گومان  لەالی  قۆناغە  ئەم  بەاڵم 
دەچنە سەر دەسەاڵت تەنها بیر لە هەژموون ، بەرژەوەندی، ستەمكاری 
دەكەنەوە  و ئەگەریش بیریان لە خەڵك كردەوە تەنها وەكو پشتیوانییە 

بۆ خۆیان و لەدژی نەیارانان بەكاریان دەهێنن . 
یەكێك لە پرسە سەیر و سەرنجڕاكێشە نەگەتیفەكانی بزوتنەوەكانی 
پۆپۆلیزم و فاشیزم پەنابردنە بەر ئەو بەشەیە یان توێژەیە لە كۆمەڵ 
هەموو  لەناو  لۆمپەنەكان  یان  ئەوباشەكان  ناسراون.  ئەوباش  بە  كە 
چین و توێژێكی كۆمەڵدا هەن و ئەوانەن كە ئەم تایبەتمەندییانەیان هەیە: 
سادیستن،  لەالیەك  خوازن،  دەسەاڵت  هەلپەرست و  بەرژەوەندی و 
چونكە دەیانەوێت بە هەر نرخێك بێت دەسەاڵت و هەژموونیان هەبێت و 
لەالیەكی دیكە ماسۆشیستن، چونكە تەنها بە گوێ  لەمستییان بۆ هێز و 
بهێنن.  بەدەست  خۆیان  شتەكانی  دەتوانن  خۆیان  دەسەاڵتی سەروو 
سڵ لە هیچ ناكەنەوە بۆ هێنانەدی مەرامەكانی خۆیان پەنا بۆ هەموو 
ڕێگا خراپ و ناشایستەكان دەبەن  و هەموو سووكایەتییەكیش پەسەند 
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دەكەن، خۆیان بە هەموو ڕەنگ و بەرگێگ دەگۆڕن ، هیچ درۆ ، فریو  و 
ڕیاییان پێ خەوش نییە. بۆ هێنانەدی بەرژەوەندی  و مەبەستی خۆیان 
تەنانەت پشت لە بەها و ئەخالقیش دەكەن، لە كاتی هێز  و دەسەاڵتدا زۆر 
دڕندە، بێ  ڕەحمن ، لەكاتی الوازی  و زەلیلیدا ئەوپەڕی الواز و سازشكار 
بوارەكاندا  هەموو  لەناو  كە  كۆمەڵ  لە  بەشە  ئەم  بوون.  تەسلیم   و 
ئەوان  هەر  دیكتاتۆرەكاندا  ستەمكار و  دەسەاڵتە  لەسەردەمی  هەن 
لە سەردەمی  بەهێز دەبن،  تەسلیم دەبن، سوودمەند  و  پێشەوەن،  لە 
دەور ووبەری  لە  ئەوان  هەر  دیسان  نایاساییشدا  الواز و  دیموكراسی 
دەسەاڵت و بەرپرسەكانن و بێگومان لە هەردوو سەردەمی پۆپۆلیزم و 
فاشیزمدا )ئۆپۆزیسیۆن و دەسەاڵت( ئەوان دەبنە سوورەی بەر لەشكر 
ڕابەری  دەوری  بازنەی  تەنانەت  و  هیزانە   ئەو  پێشەوەی  ڕیزی   و 

ستەمكاریش هەر لەوان پێكدێت . 
بزاڤەكەیان  لە  كۆمەڵ و  لە  بەشە  ئەم  فاشیزم  پۆپۆلیزم و  لەالی   
ئەوان  دەمڕاستی  زۆرجار  و  پێشەوە   ڕیزی  دەبنە  )ئەوباشەكان( 
سیفەت  و  هەموو  خۆی  كە  ستەمكار  ڕابەری  بوارەكاندا.  هەموو  لە 
تایبەتمەندییەكانی ئەوباشی بە پلەی نایاب هەیە  و لە مێژوودا هەموو 
قۆناغەكانی ئەوباشی بڕیوە  و تەنانەت لەم ڕێگایەشەوە بەو پلە و پایە 
ڕابەرییە گەیشتووە، لەناو بزاڤ و هێزەكەی خۆیدا ئەوان دەكات بە ڕیزی 
لۆمپەنەكان  ڕووناكبیرە  ڕووناكبیراندا  خوێندەواران و  لەناو  پێشەوە. 
دەكات بە دەمڕاستی بزاڤەكە  و ئەوان دەباتە پێشی پێشەوە و هەموو 
یان  كرد  تەواو  كارەكەشیان  هەر  پیدەكات و  پاساوێكیان  سەلماندن و 
باش جێبەجێ یان نەكرد، شەقێكیان تێ  هەڵدەدات و تەنانەت ئەگەر زۆر 
دڵسۆز و پەیگیریش بن هەر دووریان دەخاتەوە، چونكە لێیان دڵنیا نییە 
 و لێیان دەترسێت  و چیدی مار لە ماڵی خۆیدا بەخێو ناكات، بە ڕاستی 
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ناهەقیشی نییە، چونكە ئەمانە ئامانیان نییە  و دەتوانن هەموو ناپاكی و 
خراپەیەك بكەن تەنانەت بەرامبەر ڕابەر  و وەلی نیعمەتەكانیان، بۆیەش 
نایاب  پلەی  بە  ڕابەر بۆخۆی  دەناسێت و  باشیان  نییە چونكە  ناهەقی 
كەسانی  بە  بەرانبەر  بڕیوە.  ئەوباشی  قۆناغەكانی  دەرس و  هەموو 
ئەوباشی سیاسی ، سەربازی، ئابووری و كۆمەاڵیەتیش هەروا دەكات و 
پاشان  دوایان دەخات و  دواتر  پێشەوە و  دەیانخاتە ڕیزی  سەردەمێك 
ئەم  نێوان  باڵێنی  باڵ  تیرۆر و  كودێتا و  مێژووی  دەكات.  پشتاویان 
جۆرە هێز  و بزووتنەوانە لە زۆربەی واڵتاندا باشترین گەواهی ئەمانە 
كەسانەدایە و  ئەمجۆرە  لەگەڵ  ڕابەر  كێشەكانی  زۆرینەی  كە  دەدەن 
میللەت و  بۆ  كەسانەوە  ئەم  لەالیەن  ئاستەنگەكان  قەیران و  زۆربەی 

واڵت درووست دەكرێن . 
یەكێك لە تراژیدیا كارەساتبارەكان كە لە هەمانكاتدا مەسخەرەیەكی 
دەبنە  ئەوباشەكان  بزاڤانەوە  هێز ،  ئەم  لەالیەن  هەمیشە  كۆمیدیشە، 
لە  فاشیزم  ئەزموونی  خەڵك.  نوێنەرانی  دەمڕاست و  بەرپرس،  ڕابەر، 
ئیتاڵیا و نازیزم لە ئەڵمانیا و حزبی بەڵشەفیكی زەمانی ستالین لە ڕوسیا ، 
بەعس لە عێراق، سوریا و كۆماری ئیسالمی لە ئێران ئەو ئەزموون و 
كردیاننە  دەسەاڵت و  سەر  خستە  ئەوباشەكانیان  كە  مێژووانەن 

بەرپرس و ڕابەرانی خەڵك . 
بزاڤانە  هێز و  ئەم  كە  ئەوەیە  ناخۆشەكان  پرسە  لە  دیكە  یەكێكی 
نەك تەنها بۆ خەڵك و بۆ ئەو باشە جۆرا وجۆرەكان جازبییەتی هەیە، 
بەڵكو بۆ دەستەبژێرەكانی كۆمەڵیش لە هەموو مەیدانەكاندا و تەنانەت 
ئەمەش  ئەوانە،  ڕاكێشانی  سەرنج و  مایەی  تەكنۆكراتەكانیش  بۆ 
یەكێكە لەو كێشانەی كە پشتیوانی و وەفاداری ئەوان بۆ ئەم بزاڤانە لە 
پشتیوانی و وەفادری خەڵكیش كاریگەرترە، بەاڵم بەالی نەرێدا. یەكێك 
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لەالیەنە سەركەوتووەكانی ئەم بزاڤانە ئەوەیە كە توانیویەتی دەتوانێت  
بەشێكی زۆر لە نوخبەكانی كۆمەڵ بۆ الی خۆی ڕابكێشێت و كاریان 
تەنانەت  خەڵك و  لە  كاریگەری  ئامڕازی  هۆكار و  بیانكاتە  بكات و  پێ 
زۆربەی جارەكانیش ڕووی ڕابەرە ستەمكار و ئەوباشە دەسەاڵتدار و 
بەشێكی  دەڵێن  دەكەنەوە  و خەڵك  هێزانە سپی  ئەم  هەڵسوڕاوەكانی 
زۆر لە خوێندەوار و زانا و خاوەن شەهادە و پسپۆڕیان لەگەڵدایە، ئەی 
چۆن ناتوانن سەربكەون یان ئەی بۆچی ئەوان باش نین و لەسەر هەق 

نین . 
نوخبە و  ئەم  بۆچی  ئەوەیە  ناخۆشییە  نیگەرانی و  مایەی  ئەوەی 
لەبەر ئەوەیە  ئایا تەنها  دەستەبژێرانە ڕوو دەكەن ئەو هێز و بزاڤانە، 
كە لە سەردەمی دیاریكراودا لەالیەن ئەوان  نەكەونە بەر هەڕەشە و 
تۆڵەوە، یان لەبەر ئەوەیە سبەینێ  بخوێنرێنەوە  و كار و بەرپرسیارییان 
پێ بسپێردرێت. ئەگەرچی ئەم دووانە هەردووكیان ڕاستن و بەشی زۆری 
نوخبە و تەكنۆكرات وا بیردەكەنەوە، بەاڵم لە هەمووی گرنگتر دڵساردی 
نائومێدی دەستەبژێرەكانە بەرامبەر سیستم و دەسەاڵتی كۆن، كە یان 
نایاسایین و  الواز و  دیموكراسییەكی  یان  ستەمكارن  هەژموونخواز و 
بۆ  هیچ حسابێكیان  ئەوان  بێگومان  دەسەاڵتیشدا  دوو شێوازەی  لەم 
ناكرێت. یان بۆیە نائومێد  و دڵساردن ، چونكە ئەو دەسەاڵتانە بە پێوەرە 
مۆدێرنەكانی عەقڵ ، یاسا ، زانست، تەكنیك و ڕووناكبیری بەڕێوە ناچن. 
چوونی نوخبەكان بەرە و هێز و هەژموونی پۆپۆلیزم و فاشیزم هێندەی 
رابردوو،  ڕوانگەی  دەسەاڵت  و  بەرامبەر  كاردانەوەیە  ئومێدی و  بێ 

هێندە ئومێد و چاالكی نییە، بەرامبەر هێز و بزاڤی نوێ  پەیدابوو . 
پەیوەندی و پابەندی نوخبەكان ، ڕووناكبیران بە هێز، بزاڤی پۆپۆلیزم و 
فاشیزمەوە، بێگومان پەیوەندییەكی ئاسایی یان بەردەوام نابێت، چونكە 
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ئەم بزاڤانە لە كاتی ئۆپۆزیسیۆن بووندا لەوپەڕی ڕادیكالیزمی توندڕەو  
بەرامبەر  دەكەنەوە  و  نەفی  و  ڕەخنە   شت  هەموو  ڕەحمدان و  بێ  و 
هەمووان نەیار و دژن، لە كاتی بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵتیش ئەوپەڕی 
كۆنەپاڕێز، بەرژەوەندیخواز، دەسەاڵت پەرست و ستەمكارن. لە هەردوو 
ڕەوشەكەدا ئەم پەیوەندیانە بەردەوام نابن، چونكە دیدگای نوخبە بە 
هەردوو شێوازی ڕووناكبیری و تەكنۆكراتی بە تەواوی لەگەڵ ئەم دوو 
ناسین و  بۆ  پێوەریان  نوخبەن، چونكە  بۆیە  ئەوان  جیاوازە.  حاڵەتەدا 
زانین ئەقڵ، زانست و مرۆڤ دۆستییە و ئەو بزاڤ و هێزانەش بێگومان 

وا نین! 

)6(  تایبەتمەندی سیاسی پۆپۆلیزم  و فاشیزم 
ئەگەر چی هەموو شتێك لەالی پۆپۆلیزم و فاشیزم سیاسەتە  و بۆ 
دەبێت،  سیاسەت  بە  هەر  كۆتاییشیان  سیاسەت و  ئاكامی  مەبەست و 
فاشیزم  پۆپۆلیزم و  كە  ئەوەیە  گرنگەكان  پرسە  لە  یەكێك  بەاڵم 
ئایدیۆلۆژیاكانی  بزاڤ و  لە  هەیە و  تایبەتمەندییەكی جیاواز و سەیریان 
دوو  لەنێوان  ئەوان  سەرەكی  ڕەوشی  دەكاتەوە.  جیایان  دیكە 
لە  هەتا  تایبەتی  بە  دەكەن،  كار  شیوەیەش  بەو  هەر  جەمسەردایە و 
ئۆپۆزیسیۆندا بن. ئەوان لەنێوان ستەمكاری ، زۆرداری ، دیكتاتۆری  و 
هەژموونگەرایی دیار و ئاشكرا لە الیەك و لەالیەكی دیكەیەوە لەنێوان 
ئازادی، ڕیفۆرم ، بزاڤی كۆمەاڵیەتی، مۆدێرندا خۆیان درووست دەكەن. 
شتانەی  لەو  جگە  دەكات،  درووست  ئەوان  هۆكارانەی  زەمینە و  ئەو 
الواز و  دیموكراسییەكی  ئازادی و  ژینگەی  لە  دەكەین.  باسیان  كە 
یەكێتی  سیاسەتی  )ئەزموون و  دەبن  درووست  شكستخواردوودا 
تێگەیشتن  بۆ  بێت  نموونە  باشترین  دەكرێت  كوردستان(  نیشتمانی 



421سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی لە كوردستان

دەنگیان  ئەوان  شكستخواردووەدا  ئازاد و  ژینگە  لەم  هەر  پرسە.  لەم 
دلێر دەبێت و دەتوانن ڕەخنە لەو ئەزموون و ژینگە كۆنە بگرن و باسی 
خەڵك  بەرژەوەندی  نوێبوونەوە  و  گۆڕان و  ڕیفۆرم و  دروشمەكانی 
بكەن، بەاڵم ئامانجی ڕاستەقینەی ئەوان بێگومان لەناوبردنی ئازادی و 
جیاواز و  یان  نین  خۆیان  وەكو  ئەوانەی  بۆ  كرانەوەیە  دیموكراسی و 
نەیارن و كە بە دەسەاڵتیش دەگەن تەنها ستەمكاری و زۆرداری دەبێتە 
بەرنامە و كاریان. هەر شتێكی دیكەش جگە لە دیكتاتۆری بكەن، تەنها 
بە مەبەستی مانەوە و بەردەوام كردنی دەسەاڵتە، كە ڕیفۆرم  و ڕەفا 
دەكەن )نموونەی بەعس(، بەو مەبەستە دەیكەن كە چۆن كۆمەڵگە بكەن 
بە هی خۆیان، كە ڕێكخراوی جەماوەری و ڕشتەیی درووست دەكەن، 
بەو مەبەستەیە كە چۆن لە كۆمەڵدا بیر وڕاو دەسەاڵتی خۆیان دابین 

بكەن.
كێشەكانی  پرس و  هەموو  وەكو  فاشیزم  پۆپۆلیزم و  سیاسەتی 
ئومێد و  لە  باس  ئەوان  دەبات:  بەسەر  دژایەتیدا  ناكۆكی و  لە  دیكەیان 
خۆیان  بۆ  بەاڵم  دەكەن،  باش  دەسەاڵتی  گۆڕان و  ڕیفۆرم و  ئایندەی 
خراپە و  بوونی  بەردەوام  نەگۆڕان و  گەندەڵی  و  نائومێدی و  بەرهەمی 
نەهامەتییەكانن، هەتا بۆشیان بكرێت كێشە و ئاستەنگ درووست دەكەن  
ئاستەنگ  بەبێ   كێشەیەك  پرس و  هیچ  ئۆپۆزیسیۆندابن  لە  هەتا  و 
بە دەسەاڵت دەگەن، شێوازی  بكرێت( كە  بۆیان  )ئەوەندەی  ناهێڵنەوە 
تێرۆر ، سەركوت ،  ئاشووب ،  تەنها درووستكردنی  نەك  بەڕێوەبردنیان 
نائارامی  و جەنگە، بەڵكو زۆربەی كاتەكان لەگەڵ لەناوچوونی خۆیاندا 
سەرتاپای كۆمەڵ و واڵتیش وێران دەكەن. ئەزموونی فاشیزم لە ئەوروپا و 
بەعس لە عێراق و سوریا دەتوانن باشترین ئاماژە و گەواهی بن بۆ ئەم 
پرسانە. ئەوان باسی ئومێد و هیوا دەكەن، بەاڵم هەموو ئومێد و هیواكان 



ئەکرەم میهرداد 422

لەناو دەبەن، ڕەخنە لە درۆ  و بێ  بەڵێنی دەسەاڵتی پێشوو دەگرن، بەاڵم 
خۆیان نەك تەنها ئەو بەڵێنانە نابەنە سەر  و بەردەوام خەریكی درۆ  و 
فریون، بەڵكو تەواوی بوون  و مانەوەشیان لەسەر درۆ وفریوە. بوون و 
هەڵخەڵەتاندن،  نان،  لەسەر  كاڵو  ))بەرهەمی  ئەوان  بوونی  درووست 

زۆر و تووندوتیژی كەمینەیە بەسەر زۆرینەی خەڵكدا(( )15(
شێوازی درووستبوون و سەرهەڵدانیان یان بەهێز بوون و بەدەسەاڵت 
گەیشتنیان لە هەمان ڕەوشی ناكۆكی و دژایەتیدایە، واتە ئەوان وەكو 
هێزە شۆڕشگێرەكان بە تەنها بە شێوازی نایاسایی و نهێنی و چەكداری 
شێوازی  بە  یاساییەكانیش  و  دیموكراتی   هێزە  وەك  نابن،  درووست 
یاسایی ئاشكرا و ڕێپێدرا و درووست نابن، بەڵكو بە هەموو ڕێگاكانی 
پیالن، نهێنی و نیوە ئاشكرا، خۆساغ نەكردنەوەی تەواو، فێڵ و درۆ  و 
فریو، درووستكردنی ڕەوشی ئاشووب ، هەڵگەڕانەوە، خەتمایلی، پیالن ، 
كڕینی كەسەكان لەناو حزب و هێزەكانی دیكە، هەتا دەگاتە هەڕەشە و 
تەماع لەبەرنانی هەندێكی دیكە و تا دەگاتە تووشكردنی هەندێكی دیكە. 
))جیاوازی لە نێوان بەدەستهێنانی دەسەاڵت لە ڕێگای نیمچە یاسایی 
فاشیستەكان و ڕێگای شۆڕشگێڕانەی كۆمۆنیستەكان، باشترین بەڵگە و 
نیمچە  ڕێگاكانی  لە  هەمیشە  ئەوان  فاشیزم،  ناسینی  بۆ  سەلماندنە 
دەگەن(()16(  و  دەسەاڵت  بە  پیالنەوە  كودەتا و  یاخیبوون،  شۆڕش ، 
تەنانەت سەرچاوەی دارایی و ئابووریشیان هەر بەو شێوەیە، لەالیەك 
وەردەگرن،  سەرمایەداران  و  خەڵك   لە  پارە  خۆشی  بە  و  زۆر   بە 
بەرژەوەندییەكانی  كۆمپانیا و  لە  هەیە  پشكیان  دیكەیەوە  لەالیەكی 
حكومەت و كەسانی دیكە، لەالیەكی دیكەیەوە لەمالوال پارە وەردەگرن و 
تەواوی  سەرئەنجام  دیكەش.  حكومەتەكانی  دەوڵەت و  لە  تەنانەت 
ڕەش و بوونەكانی ئەوان لە ناڕۆشنی و درۆ و فریو  و ناكۆكیدا دێت و 
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دەچێت، دەتوانین بڵێین تەواوی سیفەتەكانی ئەوباشان لەماندا هەیە و لە 
سیاسەت و ژیانیاندا ڕەنگدەداتەوە. بوون و مانەوەشیان تەنها لەوەدا نییە 
كە دەیانەوێت دەسەاڵت و هەژموونی تەواو  و ڕەهایان هەبێت، بەڵكو 
شێوازێكن لە جواڵنەوەی سیاسی دامەزراو لە سەربنەمای ستەمكاری و 
دیكتاتۆری پەیگیر، بەردەوام ، بێ  پسانەوە، دەیانەوێت بەرجەستەكار  و 
ستەمكاری دەسەاڵتی بێ سنوور لە دەوڵەت و حكومەتدا بەدی بهێنن و 

دەیانەوێت كۆمەڵگەش بەو شتانە كۆنتڕۆڵ بكەن . 
سیاسییەكانیشەوە  تیۆرە  ئایدۆلۆژی و  ناسینی  ڕوانگەی  لە 
بەهەمانشێوە پۆپۆلیزم و فاشیزم لە نەیاری ، دژایەتی، ناكۆكیدا دروست 
هەموو  دژی  هەرچەندە  دێت.  كۆتاییان  بەسەردەبەن و  ژیان  دەبن، 
بیر وباوەڕ و ئایدۆلۆژیاكانی دیكەیە، بەاڵم سەر بە هەموویاندا دەكات و 
كراویشدا  دیاری  لەسەردەمی  وەرگرتووە و  بەشێكی  یەكەیان  هەر  لە 
بەرهەم و  چۆن  هەروەك  كاردەكات.  بەشە  ئەو  نەبوونی  لەدژ و 
شێوەیەش  بەو  قەیراناوییە،  دژ و  ناكۆك و  هەلومەرجی  بەرئەنجامی 
هەمیشە لە قەیراندا دەژی و قەیران و ئاستەنگ دروست دەكات. ئەوان كە 
بەرهەم و بەرئەنجامی حكومەتی دیموكراتی الواز و لەرزۆكن، بەشێكن 
كۆن.  حزبی  دەسەاڵت و  هەڵوەشاندنەوەی  پاشەكشە و  نیشانەكانی  لە 
فەرهەنگی  سیستم و  بێهێزیی  یان  نەبوون  زەمینەكانی  هۆكارەكان و 
تاك باوەڕی و ئازادییەكانی تاكن، بەاڵم بەرجەستەی هەژموون و هێزی 
جەماوەری هەڵچوو، پەالماردەرن. لە كاتێكدا ناكامی زۆری كۆمەاڵیەتی 
هەژموونی  هێز  و  بە  بەاڵم  فاشیزم،  سەرهەڵدانی  هۆكاری  دەبێتە 
نەتوانین،  هەستی  لە  بەشێك  مەیدان،  دێتە  جەماوەری  و  كۆمەاڵیەتی  
پەرێشانی، كاردانەوەی خەڵكن و ))ئەوان لەالیەك كاردانەوەی دەروونی 
پاڕێزەری  دیكەیەوە  لەالیەكی  ناوەڕاست و  چینی  خەڵكی  جەماوەر و 

بەرژەوەندی و پشتیوانی سەرمایەداران  و خاوەن سامانەكانن(( )17(
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دەسەاڵت و  بە  تەسلیمن  دەسەاڵت و  بەدەستهێنانی  شەیدای  ئەوان 
دەروونی  ستەمكار،  هەژموونخواز،  سادیستی،  دەروونی  لەنێوان 
بەوە  خەڵكیش  قوربانییەكانن،  شوێنكەوتووی  ملكەچ و  ماسۆشیستی 
ژێر  كەوتونەتە  قوربانین و  تاوانن و  بێ   ئەوان  كە  دەكەن  تۆمەتبار 
فشاری سادیزم، دڕندەیی، ستەمی دەسەاڵت و نەیاران یان هەر وەك 

خۆیان دەڵێن دووژمنان . 
ئامانج و  لە  ))بە بڕوای ئەنتۆنیۆ گرامشی، فاشیزم لەگەڵ زۆریك 
ڕەوت و  بە  سەبارەت  ناتوانین  بۆیە  دێتەوە،  خەڵكدا  ئارەزووەكانی 
ڕابەری ئایدیۆلۆجیكی فاشیزم بە سادەیی چاوپۆشی بكەین و نادیدەی 
بگرین. هەر بۆیەش دەبێت بەرامبەریان لە هەموو پرس و دیدگاكاندا 
خەبات بكرێت و لە هەموو مەیدانەكانی ئابووری و ساسیی ، كۆمەاڵیەتی  
لە هەلومەرجی  فاشیزم  ئەوەی  لەبەر  بكرێن.  دژایەتی  فەرهەنگیدا  و 
دەتوانێت   سۆسیالیزم  لیبرالیزم و  لە  باشتر  قەیراندا  ئاستەنگ و 
خەڵك كۆبكاتەوە و ئامادەیان بكات، بۆیە دەبێت لە سەنگەری ماف و 
سیاسی و  نەیاری  تەنها  نەك  بین،  نەیاریان  خەڵكەوە  ئازادییەكانی 

ئایدیۆلۆژیكی.(( )18(
فاشیزم  كارە دژەكانی  فاشیزم و  ناكۆكەكانی  بە ڕوانگە  سەبارەت 
هربرت ماركیوزە دەڵێت: ))ڕەگو ڕیشەی فاشیزم لە ناكۆكی و دژایەتی 
نێوان سەرمایەداری مۆنۆپۆڵ و سیستمی دیموكراتیدایە.(()19( یان دەڵێت 
فاشیزم الیەنێكە یان نیشانە و ئاماژەكانی بیماری یان قەیرانی ئەخالقی ، 
سیاسی، فەرهەنگی سیستمی مۆدێرنی سەرمایەدارییە  و شێوازیكە لە 
نەهلیزم )پووچگەرایی(، قووڵی فەرهەنگی و ئەخالقی مرۆڤی مۆدێرنە و 
وێنایەكە لە سەرهەڵدان و بزاڤی مەرگی ئایدیا و ئامانجەكان یان بەشێكە 

لە بیماری فەرهەنگی . 
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)7( دیاردەی بزووتنەوەی جەماوەری،
سیاسەتی هەژموونخوازی و ستەمكاری :

))بە ڕەوشێكی غەریزی  فاشیزم  پۆپۆلیزم و  بیرمەندان  لە  هەندێك 
سازمانی  و  بوونیاد   شێوەكانی  تەواوی  لە  و  دەناسن   زهنیەتەكان 
كۆمەاڵیەتیدان، كە لە سەرەتای شارستانیەوە دەردەكەوێت. لێكۆڵیارانی 
))هۆشیاری و  بە  دەكەن  پەیوەندار  سۆسیالیزم  ناسیۆنال  ئاڵمانی 
یان  ئەوروپا،  باكووری  نەژادی  مێژووی  جەماوەری((  و  ڕابوونی 
خەڵك  خواستی  بۆ  دەگێڕنەوە  خۆیان  دیدگای  ئیتاڵیا   فاشیستەكانی 
هەر لە ئیمپراتۆریای ڕۆماوە هەتا كاتی دەركەوتنیان. وێڕای ئەمانەش، 
لەگەڵ  فاشیزم  بیست،  سەدەی  دەروونناسی  ڕوانگەكانی  لە  هەندیك 
بە  ئەوپێكهاتەیەی  دەكەن،  تێكەاڵ و  كەسایەتی  پێكهاتەی  لە  شێوازێك 
پۆپۆلیزم و  سەرئەنجام  هەیە.(()20(  و  مرۆڤەكاندا  هەموو  لە  پەنهانی 
ڕەوش ،  لەبەرانبەر  جەماوەرییە  كاردانەوەی  سەرەتای  فاشیزم 

هەلومەرجی سیاسی، كۆمەاڵیەتی، ئابووری  و فەرهەنگی دیاریكراو. 
 زەمینەی فكری ناسینی پۆپۆلیزم و فاشیزم لە سروشتی مرۆڤەوە 
ئاوێتەیەكی سەرسام هێنەر دەهینێتەدی. بیر وڕا باوەكان لەم بارەیەوە 
تیكەاڵویەكە لە داروینیزمی كۆمەاڵیەتی كە مانەوە  و دەسەاڵتی بەهیز 
 و باشەكانە، تیۆری نەژاد پەرستانەی سەدەی نۆزدەیەم و فەلسەفەكانی 
دەسەاڵت و هەژموونگەرایی، سەندیكالیزم  و جەماوەر پەروەری، تێۆری 
ڕۆمانسیزم ،  هەستپەروەری ،  بۆ  پەنابردن  زیرەكەكان،  نوخبەكارا و 
ئەم  سەرەتای  ناخودئاگا.  شیكاری  دەروون  خەڵك و  ناسی  دەروون 
لە  مرۆڤ  سروشتی  تایبەتمەندی  كە  دەستپێدەكات  بەوە  پرسانە 
بزاڤانەش  ئەو  گوتاردا و  بیرو  لە  نەك  دەردەكەوێت  كاردا  ویست و 
هێندەی دڵنیایی لە كار و ئیرادە و كاریگەری دەكەن، ئەوەندە گرنگی بە 
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بیركردنەوە نادەن، بەتایبەتی بۆ جەماوەری شوێنكەوتوو. بڕوای ئەوان 
بەو جۆرەیە كە ئەندێشە بایەخەكەی لە كرداردایە و لەدوای ئەویش دێت، 
كار الدەدات و كردارەكانمان دەشێوێنێت.  لە  ئێمە  پەتی  بیركردنەوەی 
ئەوان دەڵین دەبێت لەسەر بنەمای غەریزە  و داوەری خۆمان كار بكەین، 
نەك لەسەر بەڵگە و سەلماندنی لۆجیكی. ڕەگو ڕیشەی فەلسەفی ئەم 
ڕێبازە سەرچاوەی جیاوازی هەیە كە لە ژیانگەرایی هێنری برگسۆن و 
فریدریك نیچە دەست پێدەكات، تا دەگاتە كاركردگەرایی ویلیام جیمز و 

فەلسەفەی ژیان لەالی ئەڵمان . 
ئەو  ژیانگەراییە و  كردارپەروەری و  ئەم  زەمینەی  ئەوەیە  گرنگ   
بناسین.  دەكات  تێدا  فریوكاری  دەستكاری و  فاشیزم  كە  شێوازەی 
سازمان و  ئەندامانی  بوونە  سەرەتا  كە  كەسانەی  لەو  زۆر  بەشێكی 
گروپە فاشیست و نازییەكان ئەوانە بوون، كە لە جەنگی یەكەمی جیهاندا 
زۆربەی  لە  بزاڤانەش  ئەم  هەڵسوڕاوانی  ڕابەران و  بوون و  جەنگاوەر 
بینیووە و  پێشوویان  سەردەمی  ئەزموون و  كە  بوون  ئەوانە  واڵتان 
فاشیستی  پەروەری  كردار  غەریزەگەرایی و  كردووە.  تێدا  كاریان 
لیبرال و سۆسیالیستەكان  لەگەڵ عەقڵ دۆستی و بیركردنەوەی قووڵی 
ناگونجێن و تەنانەت دژایەتی و خەبات بەرامبەر بە فاشیستەكان تەنها بە 
بەڵگە و عەقڵ ناكرێت و بۆیە دەبێت لە مەیدان و نەبەردا نەهێڵرێن، نەك 

تەنها گوتار و لێكۆڵینەوەی فكری و عەقڵی . 
ئاپۆرە و  سازدانی  تۆڵە،  تەنانەت  كردار،  غەریزە ،  بۆ  پەنابردن   
عەشقی  تووندوتیژی و  لە  شێوازێك  دەبێتە  جەماوەری  ئاشووبی 
تووندوتیژی و مەیدانگەرایی كە پێویستی بە گیانی حەماسی ، قارەمان، 
سوپەرمان ، ڕابەران  و هەڵسوڕاوانی كارا و كاریگەر هەیە. پێویستی  و 
نیازی ئەم بزاڤانە بە پشتیوانی  و هێزی جەماوەری، بێگومان بەشێك نییە 
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لە تێڕامانی فكری و لێكۆڵینەوەی عەقڵییەت، بەڵكو دەبێتە هەلومەرجێك 
لە دەرەوەی  ئەوان  نائارامی، هەتا ئەو كاتەی  ئاپۆرە، ئاشووب  و  لە 
تووندوتیژی و  سۆز ،  هەست،  هەڵخرانی  بۆ  بردن  پەنا  دەسەاڵتن 
چەكداری  باندی  درووستكردنی  تەنانەت  خەڵك و  تۆڵەی  كاردانەوەی 
سیاسەتیان،  یەكەمی  زاڵ و  ڕەوشی  دەبێتە  ئاشكرا،  نیوە  نهێنی و 
هەرئەوەندە بەدەسەاڵتگەیشتن ئیدی پاراستنی نیزام، دیسپلین، پەیڕەو 
ناكۆكی و  ئەو  ئەمەش  دەسەاڵتەكەیان و  هەلومەرجی سیاسی و  دەبێتە 
ناسازگارییە یە لەنێوان هێز و بزاڤی دەرەوەی دەسەاڵت و ستەمكاران و 

زۆردارانی دوای دەسەاڵت . 
 لەو ڕاستایەدا خودی نووسەرانی فاشیست ئایدیۆلۆژیای خۆیان 
بەڵكو  ئاییندە،  پڕۆژەی  بەرنامە و  وەكو  نەك  دەكەنەوە،  ڕۆشن 
ناونیشانی ڕەوشێكی دەروونی یان شێوازێك لە بوون ناوی دەهێنن. 
گووتبووی:  ئیسپانیا،  فاشیستەكانی  فااڵنژە  ڕابەری  دریڤیرا،  پریمۆ 
))سەرهەڵدان و بزاڤی ئێمە ئەگەر تەنهای وەكو شێوازێكی بیركردنەوە 
بناسرێت، لە ڕاستیدا تێی نەگەیشتوون، ئەمە شێوەیەك لە بیركردنەوە 
نییە، بەڵكو شێوازێكە لە بزووتن.(( پاپینی دەڵێت: ))ئەوەی ئێمە پێشنیازی 
دەكەین بەرنامەكان نییە، بەڵكو ڕوانگەی سەوداییە بۆ ئەوەی كۆتایی 
گیانەوە  هەمان  بە  بەكار.((  بكەین  بەرنامەكان  بهێنین و  وشەكان  بە 
نازییەكان زۆربەی جار ئەوەیان بانگەواز دەكرد كە مرۆڤ دەبێت بە 
دەیگوت  هەمووجار  مۆسۆلینی  یان   )21( بیربكاتەوە.  خۆی((  ))خوێنی 
))باوەڕبكەن، پەیڕەوی و گوێڕایەڵ بن، جەنگ بكەن.(( )22( سەرئەنجام 

نابێت بیربكەنەوە . 
 لە ئەنجامی ئەمانەدا سەیر نییە ئەگەر فاشیزم ببێتە ڕێبازی دژی 
فكری و ڕووناكبیرییەوە  ڕوانگەی  لە  ئەوانەش  تەنانەت  ڕووناكبیری و 
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دەبنە بەشێك لەم هێز و بزاڤە ناتوانن هەتاسەر یان تاماوەیەكی زۆر 
لەگەڵیان هەڵبكەن و سەرئەنجام یان دەردەكرێن و تڕۆدەبن، یان خۆیان 
وازدەهێنن. ڕوانگەی فەلسەفی ئەوان لەسەر ئەو بنەمایە دامەزراوە كە 
ناخی ناهۆشیار – ئیرادە، هەستی داهێنەر و بزوێنەر، غەریزە، بەڵگە و 
داوەری كەسێتی )شهود(، شەوق و شور، خوێن و جەستە و هەستەكان 
فەلسەفە و  ئەم  دەكەن.  درووست  مرۆڤ  سروشتی  ڕاستیدا  لە 
لەگەڵ  داهێنراودا  دروستكار و  و  ))بیریاری((  ئاستی  لەگەڵ  ڕوانگەیە 
جازبیەتی  لە  بەشێكە  دیدگایە  ئەم  دژایەتیدایە.  لە  مرۆڤ  بوونیادی 
شاعیران،  هونەرمەندان ،  لە  زۆرێك  كە  فاشیزم  پۆپۆلیزم و  بەهێزی 
ڕووناكبیران، نووسەرانی خۆبەخش ، لەخۆ بوردە و خوازیاری نەخشی 
دەركەوتن و ڕابەرێتی بۆالی خۆیان ڕادەكێشن. لەالی ئەو خوێندەوارە 
بەناو قارەمان و خۆبەخشانە فاشیزم دەبێتە دڵی واقعیەت و ئەندێشەی 
ئەندێشەی  نەیاری  لە  دیاركراوە  تایبەتی و  ئەندێشەی  یان  زیندوو، 
دابڕاوی كتێبەكان  و سەرئەنجام ئەوان بەم كارەیان ))مەعریفە لە ژیان 
... مێشك لە دڵ ... وتیۆری لە كار جیادەكەنەوە.((  و فاشیزم لە خودی 

خۆیدا دەبێتە واقعیەتی جیاو ناوازە . 
 دڵنیابوونەوە لە سروشتی غەریزی، كارایی مرۆڤ ، كاركردنی بێ  
تاودانی  هەڵخراندن  و  مەعریفە،  بیركردنەوە ،  دژایەتی  تیۆری،  عەقڵ، 
بزاڤی جەماوەری بۆئەوەیە كە الیەنی خەڵكی ، جەماوەری، كاروكردەوە 
 و جواڵنەوەی ئەوان بكەنە بەشێك لە سیاسەت  و فشار لەدژی نەیار  و 
دووژمنەكانیان، كە بێگومان ئەمەش ئاستی فراوان یان ڕەوشی گشتی 
هەمان دەركەوتنی سروشتی غەریزی، ناهۆشیاری، الیەنی كاریگەری  
ماف و  بانگەوازی  بۆ  پەنابردنیان  تەنانەت  خۆیانە.  ئیرادەپەرستی  و 
بەهێز  هاوسەنگی  كە  ئەمەدایە  لەپێناوی  هەر  دادپەروەریش  ئازادی و 
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بانگەوازی  بكەن.  سەنگینتر  خۆیان  بەالی  شەقامەكاندا  و  مەیدان   لە 
ڕابوونی  بۆ  هەوڵدان  فاشیزم،  پۆپۆلیزم و  پەرستی  نەژاد  نەتەوەیی و 
ئیسالمی و سەرهەڵدانی بوونیاد گەرایی ئایینیش هەر لەم ڕوانگەیەوە 
ئایینی(  ڕابوونی  و  پەرستی   )نەژاد  ئایدیۆلۆژیاكە  هەردوو  كە  دەبێت 
بۆ  بن  كاریگەر  فراواندا  بەهێز  و  قوواڵیی  پانتایی  و  لە  دەتوانن 

درووستكردنی بزاڤ و هێزی جەماوەری . 
 ئەگەر چی لەسەرەتادا پۆپۆلیزم و فاشیزم لە ڕەوشی ئۆپۆزیسیۆندا 
وەكو دیاردەی بزاڤی جەماوەری و نەیاریی خەڵكی دەردەكەون ـ، بەاڵم 
ئەوان ))سەرەڕای ئەوەی ستایشی جەماوەر دەكەن و تەماشای خەڵك 
كە  نادەن  مۆڵەت  هێشتا  دەكەن،  سروشتی  عەقڵی و  ڕەوشی  لەپێش 
خەڵك و جەماوەر نەخشی سیاسی هەبێت. ئەوان گریمانەیان لەسەر ئەوە 
بوونیادناوە كە واقعییەتی سیاسی خەڵك لەالیەن ڕابەری بێ  هاوتاوە 
دیاری دەكرێت، ئەو كەسەی كە سەرچاوەی هەموو یاسا و مافەكانە و 
تەنها هەر ئەویش بوونیادگوزاری بوونی كۆمەاڵیەتی و سیاسییە.(( )23( 

خەڵك و  بۆ  دادپەروەری  ئازادی،  ماف ،  لە  ئەوان  بانگەوازی   
بۆ  بێگومان  خەڵك  ناڕەزایەتییەكانی  و  داواكاری   پشتیوانیكردنی 
بكەنە  خەڵك  بتوانن  بۆئەوەیە  بەڵكو  نییە،  پرسانە  بەو  بڕواهێنان 
بەرانبەر  لە  داواكارییانە  ئەو  سەرئەنجام  خۆیان و  هێزی  پشتیوان و 
ئەوان  چونكە  دەبن،  تەسلیم  خەڵكدا  تێكۆشانی  خۆبووردەیی و  لە 
چاكە و  بااڵترین  وەكو  بكەین  خەڵك  تەماشای  ))ئەگەر  بڕوایانوایە 
خێری سەر ڕووی زەوی، بێگومان ئەركی لە خۆبووردن بۆ هەموو 
دەتوانێت   نە  فاشیست  دەسەاڵتی  نابێت.(( سیستم و  كۆمەڵ سنووری 
نەدەتوانێت   بكات و  چاك  بەرچاو  بەردەوام و  بەشێوەی  خەڵك  ژیانی 

هۆكارەكانی بەهرەمەندبوونی تاكیش فراوان بكات . 
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دەتوانن  بەشی كۆمەڵدا  لەنێوان دوو  فاشیزم  بزاڤ و هێزەكانی   
خۆش  ناوەڕاستی  ))چینی  بهێنن:  بەدەست  جەماوەری  پشتیوانەی 
ئەگەر  كۆمەاڵیەتییان.  بوونیادی  كردنی  ڕەچاو  بێ   بە  الوان  ژیان و 
چی زۆربەی دەوڵەمەندان و خانەدان و نەجیب زادەكان لە سەردەمی 
پاڕێزەكان  كۆنە  پارتە  لە  الیەنگری  فاشیستەكان  هێزە  نەبوونی 
پۆپۆلیستی و  بزاڤە  بە  بەرامبەر  ئەم چینە  دەكەن ، زۆربەی كەسانی 
فاشیستەكان بێالیەنن، بەاڵم هەر كاتێك كەسانی ناسراوی ئەم بەشە 
سوود و  بۆ  فاشیستەكان و  هێزە  بە  بوون  پەیوەست  كۆمەاڵیەتییە 
بەهرەی هاندان و ڕاگەیاندن بەكار هێنران، بێگومان بەشێكی زۆری 
بۆرژوا و  چینی  ئەگەر   )24( دەكەن.((  پێوە  پەیوەندییان  خەڵكیش 
واڵتێكدا  هەر  لە  هەیە  ئەوەیان  شایستەی  توانا و  دەوڵەمەندەكان 
پێشوازییان لێ  بكرێت و هێزە سیاسییەكان بیانكڕن، بەاڵم زۆرینەی 
دارایی و  بەرژەوەندییە  پابەندی  وابەستە و  بۆرژواكان  و  دەوڵەمەند  
فاشیزم  نییە.  گرنگ  بۆ  سیاسییەكانیان  پرسە  ئابوورییەكانن و 
لە  پشتیوانی  هەمیشە  ئابوورییەوە  چینایەتی و  لەباری  چی  ئەگەر 
لەبەر  سەرەتادا  لە  بەاڵم  دەكات،  زەبەالح  گەورە و  سەرمایەداری 
ئەوەی پێویستی بە پارەی دەوڵەمەندان هەیە، بۆیە دەیانگرێتە خۆیان. 
لەالی دەوڵەمەندان بەدەستهێنانی پۆست  و پلەی سیاسی و ئابووری 
فاشیستەكانیش  لەالی  گرنگترە و  سیاسی  هێزی  لە  پشتیوانیان  لە 
پشتیوانی سیاسی مەرجی بەدەستهێنانی هەموو شتەكانەو تەنها ئەو 
پلەی سیاسی وەربگرن كە  ئەوان پۆست و  لەالی  دەتوانن  كەسانە 
ملكەچ و سەر سپاردەن و هەموو فرمانەكانی ڕابەر پیرۆز دەكەن. 
الیەنەدا  دوو  ئەم  لەنێوان  وەها  ناسازگارییەكی  و  ناكۆكی  بۆیە 

هەمیشە ڕوودەدات .
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لە  ئەوەی  وێڕای  فاشیزم،  جەماوەری  ئەڵتەرناتیفی  و  دیل  بە 
لە  بەرچاو  دیارو  بەشێكی  بووندا  ئۆپۆزسیۆن  سەرەتاو  قۆناغەكانی 
كەسانێكی  بەشوێن  ئەوان  بەاڵم  تێدەكەن،  ڕووی  چینەكان  هەموو 
زۆری سەرسپاردەو كاراو بێ  سڵەمینەوەدا دەگەڕێن، كە تاڕادەیەكیش 
هیچ داواكارییەكیان نەبێت و ئامادەی هەموو فەرمانێكیش بن، ئەوانەش 
ئاستی  لە  یان  مامناوەندین،  هەژارو  كە  ئەوانەی  تایبەتی  بە  و  الوان 
و چاالكی  یان خاوەن جموجۆڵ  دواكەوتودان،  زیرەكی  و  هۆشیاری 
و  دەربكەون  دەیانەوێت  بێت  هەرچۆنێك  كە  ئەوانەن  یان  زۆرن، 
گرنگیان پێبدرێت )وەكو وێنەگرتن لەگەڵ ڕابەرو كەسە ناسراوەكانی 
ئەوان(.  هونەرمەندانی  و  نووسەران  لەگەڵ  یان  هێزەكە،  و  بزاڤ 
ئەگەرچی ماشێنی هاندان و ڕاگەیاندنی فاشیزم هەمیشە كارایەو هیچ 
كەس و چین و توێژێك لەبیر ناكات، بەاڵم گرنگی پلەیەكی ئەوان ڕووی 
تەمەن  نیوەی  دەگەنە  كەسانەی  ئەو  دەزانن  ئەوان  چونكە  الوانە،  لە 
ئەگەرچی بڕواكانی فاشیزم پەسەند دەكەن و دەیسەلمێنن، بەاڵم كارو 
چاالكیان بۆ ناكرێت، بۆیە گرنگی و كاریگەرییان دەخەنە سەر الوان و 
الوان دەبنە ئامانجی سەرەتایی و كۆتایی فاشیستەكان، چونكە الوان 
سەرسام  ئەوان،  بڕواكانی  كاریگەری  ژێر  دەكەونە  زیاتر  و  زووتر 
دەبن بە سەركردە، ڕابەرەكان،  السایی پۆشاك، شتەكانیان دەكەنەوە، 
تووندوتیژیشدا.  تەنانەت  و  خۆپیشاندان  مەراسیم،  لە  دەبن  بەشدار 
ئەوەمان  زیاتر  هەڵبسەنگێنرێت  بزاڤانە  ئەم  هەلومەرجی  هەرچۆنێك 
چونكە  ئەوان،  ئاییندەی  و  ئامانج  دەبنە  الوان  كە  دەردەكەوێتت  بۆ 
الوان زیاتر لە هەموو كەس ئامادەن پەیڕەوی لە شتەكانی ئەوان بە 
بێ  بیركردنەوە بكەن، ببنە هێزو باسكی تۆڵە، پەالمار، خۆپیشاندان و 

نمایشەكان.
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 یەكێك لە الیەنە سەیرو گرنگ و كاریگەرەكانی ئەم هێزانە ئەوەیە 
تەنانەت چاوەڕوانی ئەوەش دەكەن چەند نەوەیەك بگەنە ئاستی دەنگدان 
لە  بگەیەنن، چونكە  بەدەسەاڵت  ئەوان  ببێت و  ئەوان زیاتر  و دەنگی 
هەموو واڵتان و لە واڵتی خۆشمان تەنها الوانن كە هاوسەنگی هێزی 
ئایندەی  كە  الوان  دەبەنەوە.  هەڵبژاردنەكانیان  و  دەكەن  زیاد  ئەوان 
ئەوانن ئەو كەسانەن بڕواو ئایدۆلۆژیاكانی نەیاری ئەوان نەك پەسەند 
الوان  پاراستنیان.  بۆ  لەمپەڕیش  دەبنە  و  ناشیانناسن  بەڵكو  ناكەن، 
دەبێت هێندە كاراو چاالك بن، سەرگەرم بن و هەمیشە خەریك بن و 
دەبێت هەریەك لەوان بە پەیامی ڕابەرەكەیان كار بكات. لەالی فاشیزم 
و  بكات  پەسەند  ڕابەر  ئامۆژگاریەكانی  و  پەیام  دەبێت  هەركەسێك 
لە  هانداندا  و  ڕاگەیاندن  لە هونەری  ئەوان  بۆیەش  و  پێبكات  كاریان 

پێش هەموانەوەن .

ڕابەران و پێشەواكانی پۆپۆلیزم و فاشیزم
)فریاد ڕەسانی سەرەتا و ستەمكار و زۆردارانی بەردەوام(

خۆی  ژێردەستانی  هانی  كەسەیە  ئەو  ستەمكار  )كاریگەرترین   
دەدات كە عەشقیان بۆ دەسەاڵتی ئەو هەبێت، ببێتە هیواو ئامانجیان 
ئاڕاستەیەدا  لەم  هەبێت،  هاوتاییان  و  شادی  هەستی  ئەودا  لەگەڵ  و 
ئازادی  شێوەكانی  دژوارترین  بە  پێویستی  ڕزگاریخواز  هەركارێكی 
ئیگلتون،  تێری  خۆمان(  دەستی  لە  خۆمان  ڕزگاركردنی  واتە  دەبێت، 

دەربارەی ئایدیۆلۆژی. 25
 بێگومان لەناو هەموو ڕەوت و ئایدیۆلۆژیە سیاسییەكاندا ڕابەرو 
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پێشەوا دەركەوتوون و زۆربەی جار نەخشی گرنگ و كاریگەر یان 
بەاڵم  هەبووە،  نەرێنی  یان  ئەرێ   ئاڕاستەی  بە  سازییان  چارەنوس 
بنەمای ڕابەری و پێشەوایی لەالی پۆپۆلیزم، فاشیزم هێندەی بنەمای 
دەوڵەت، دەسەاڵت گرنگەو هەندێكجار زیاتریش. دەركەوتنی هەموو 
ڕەوتە پۆپۆلیستی و فاشیستەكان بەهۆی ڕابەرو پێشەوایەكی بەهێز، 
نەمانی  بە  بووە  ئەوانیش  نەمانی  دەركەوتون،  ستەمكار  كاریگەر، 
نازییەكان  لەالی  دەوڵەتەكانیان.  و  دەسەاڵت  تەنانەت  بزاڤ،  هێز، 
دەوڵەتیش  لە  زۆرجار  پێشەوایی  بنەمای  پێداویستی  یا  جێگیربوون 
دەسەاڵت  ڕووخساری  و  بەرجەستەكار  پێشەوا  چونكە  گرنگترە، 
هەمان  لە  دەوڵەت  دەسەاڵتی  بوو.  سێیەم  ڕایخی  هەژموونی  و 
هەژموون و توانای پێشەواوە سەرچاوە دەگرێت. بنەمای پێشەوایی 
ڕێبازی  هەمان  دووبارەكردنەوەی  زۆر  ڕادەیەكی  تا  فاشیزم  لەالی 
قەیسەریزم یان پۆناپارتیزمە. لەالی ئیتاڵیەكان چەمكی ڕابەر )زەعیم( 
یان دوچە لە دەیەی 1930 پەیدابوو، لەالی ئەوانیش دوچە لە گرنگی و 
كاریگەری دەوڵەت زیاتر بوو. پەیڕەوی سەلماندنی بنەمای پێشەوایی 
بێگومان داهێنراوی پۆپۆلیزم و فاشیزم نییە، بەڵكو زەمینە تیۆری و 
واڵتەكانی  نەتەوەو  دەسەاڵتی  و  ژیان  لە  پێشووتری  مێژووییەكانی 
پێش خۆیان هەبووە. سۆلون، پریكلس، ئەسكەندەر، سیزارو پۆناپارت 
هەروەكو  هەبوون.  پێشتر  ئەوان  بۆ  كە  بوون  مۆدێالنە  بنەماو  ئەو 
جەنتیلی دەڵێت: )هەمیشە هەندێك پیاوانی بەهێز هەبوون كە ناسێنەرو 
بوون(  خۆیان  سەردەمی  ئیرادەی  و  خودئاگایی  بەرجەستەكاری 
ئۆزوالد مۆزلی جارێك فاشیزمی بە )سیزاریزمی بە كۆمەڵ( پێناسە 

كردبوو. )26(
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 ئەم چەمكە لە بەرهەمە فەلسەفیە سیاسییەكانی هیگل و ڕۆسۆش 
كۆتایی سەدەی  ئەڵمانیای  ئیتالیاو  لە  كراوە.  بۆ  تیۆرییان  سەلماندنی 
تیۆرەكانی  كۆمەڵناسی  پشتیوانی  بیست،  سەدەی  سەرەتای  نۆزدەو 
نوخبەی موساكا، پارەتو، میكلس و دەروونناسی جەماوەری گوستاف 
لۆبۆن و تیۆری هەژموونی كارێزمایی ماكس فیبەر بە دەستهاتوون. 
ناوەندی  و  بینی  واقیع  بەردەوامی،  توانای  دەسەاڵت،  سەرئەنجام 
كردنەوەی  نەفی  دەتوانێت   ڕابەرەوە  لەالیەن  كاریگەر  بڕیاردانی 
سیاسەتەكانی پارلەمانی بێت و پێشەوا ببێت بە ناوەندی یەكانگیربوونی 
بەرژەوەندییەكان و دەسەاڵتی نەتەوە. لە بوونی ڕابەرو پێشەوادا ئیدی 

دیموكراسی نابێتە نیاز و پێویست .
و  سیاسەت  ڕەوت،  ئەو  هەموو  لە  جیهان،  واڵتانی  هەموو  لە   
و  پۆپۆلیزم  لەگەڵ  نزیكیان  و  دوور  پەیوەندی  كە  دەوڵەتانەدا 
ئەڵمانیا، هەتا  و  ئیتالیا  نازیزمی  و  فاشیزم  لە  فاشیزم هەبووە، هەر 
تۆتۆلیتاریزمی كۆمۆنیزمی ڕووسی و تا دەسەاڵتی كۆمۆنیستی چین، 
ئیمپراتۆریای ژاپۆن، هەتا دەگاتە ڤااڵنژو فاشیستەكانی ئیسپانیاو هەتا 
بزووتنەوەی  بۆ  سەرئەنجام  و  سیاسییەكان  ئیسالمیە  بزاڤە  دەگاتە 
و  گرنگ  نەخشی  ڕابەرێتی  بنەمای  كوردستان  هەرێمی  لە  گۆڕان 
لە  جیاوازەوە(  )بەهەرناوێكی  پێشەوا  سازی  چارەنووس  كاریگەرو 
رادەبەدەر گەورە كراوەو ئەو دەتوانێت  هەموو دەسەاڵت، هەژموونی 
دەستی  لە  تەنها  نەك  بزاڤەكە  هێزو  ئاییندەی  چارەنووس،  هەبێت، 
و  بزاڤ  خودی  لە  ئەوان  بەڵكو  گرێدراوە،  بەوانەوە  یان  ئەواندایە 
هێزەكەشیان بەهێزترن. بێگومان كاریگەری فراوان و لە ڕادەبەدەری 
ئەم ڕابەرانە بەشێكە لە پرەنسیپی ستەمكاری، دیكتاتۆری، لە هەمان 
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كاتیشدا ئەو ڕابەر و پێشەوایانە بەو ئەندازەیەی كە لە سەردەمێكدا 
خاڵی بەهێزی ئەو سیاسەت و ڕێبازەن لە سەردەمێكی دیكەدا دەبنە 
ئەو  پوكانەوەی  یان  هەڵوەشانەوە  و  نەمان  بنەمای  یان  خاڵی الواز 
هێزو بزاڤ و دەوڵەتانە. نەمانی هیتلەر بووە نەمان و هەڵوەشانەوەی 
دەوڵەتی ناسیونال سۆسیالیستی ئەڵمان و كوشتنی مۆسولینی هەمان 
تەواو  فرانكۆ  نەمانی  و  فاشیستەكان  تۆتالیتاری  دەوڵەتی  كوشتنی 
تەنانەت  پرسەدا  لەم  بوو.  ئیسپانیا  ڤااڵنژیستی  دەسەاڵتی  بوونی 
ئایدیۆلۆژییە  دەوڵەتە  لە  جیاوازەكانەوە  ناوە  هەموو  بە  فاشیزم 
و  ناواقعی  ئیسالمیزیش  و  ناسیونالیزم  و  كۆمۆنیزم  تۆتالیتارەكانی 
دەوڵەتی   نەبووە كۆتایی   1953 لە  الوازترە، چونكە مەرگی ستالین 
كۆتایی  تونگ  ماوتسی  مەرگی  سۆڤیەت،  كۆمۆنیزمی  ستەمكاری 
هەڵوەشانەوەی  نەبووە  خومەینی  مەرگی  نەبوو.  چین  دەوڵەتی 
عەبدولناسرو  جەمال  مەرگی  سەرئەنجام  و  ئیسالمی  كۆماری 
میسر  ناسیونالیستی  دەوڵەتی  و  دەسەاڵت  كۆتایی  ئەنوەرسادات 
بەعسی  دەوڵەتی  كۆتایی  بووە  حسێن  سەدام  مەرگی  بەاڵم  نەبوو، 
فاشیست، چونكە دەسەاڵت و بەرجەستە بوونی بنەمای ڕابەرێتی و 
كارێزمای پێشەوا لە خودی دەوڵەتەكە گرنگتر و بە هێزترە. هەروەكو 
چۆن بوون، مانەوەی بزووتنەوەی گۆڕان بەندە بە بوون، مانەوەی 
لەو  بزاڤانە  هێزو  ئەم  ڕابەرانی  بێگومان  پێشەواكەیان.   ڕابەرو 
خەڵك و جەماوەرەی كە دەكەوێتە ژێر كارو فەرمانیان كۆنترن، كە 
پێویست ناكات ئەم جەماوەرە ناچاربن بۆ پەیدابوون و سەرهەڵدانی 
هەڵسوڕاوانی  و  )ڕابەران  ببین.  چاوەڕوانی  كۆتایی  پێشەواكانیان 
ئەوباش كە بەرهەمی فەرمانڕەوایی بۆرژوایی و كۆمەڵی چینایەتی و 
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جەماوەرە  ئەم  پێشوازیكردنی  بۆ  الوازن،  دیموكراتی  نادادپەروەری 
حازرو ئامادەن. لەم قۆناغەدا فەرمانڕەوایانی پۆپۆلیزم و فاشیزم و 
ڕابەرانی ئەو هێز و بزاڤانە هێشتا تایبەتمەندییەكانی ئەو باشیان پێوە 
ئەوان  سیاسی  فەلسەفەی  و  ناسی  دەروون  چۆن  هەروەكو  دیارە، 
هێزو  ئەو  یەكەمی  لەسەردەمی  بەاڵم  دەناسێنێت،  ئێمەیان  بە  باشتر 
بزاڤانە ئێمە ناتوانین بە دڵنیاییەوە بیسەلمێنین كە ئەو كەسانە دەبنە 
ڕابەر و پێشەوا یان نا. دوای تێپەڕینی چەند ساڵێك و جێگیربوونی 
ئەوان لە لوتكەی دەسەاڵت و هەژموونی ئەو هێزو بزاڤانەدا بۆمان 
حسابكردن  و  زیرەكی  بەهۆی  كەسانە  ئەو  ئایا  كە  دەردەكەوێتت 
ڕق  و  دەمارگیری  دووچاری  یان  ڕابەر،  بوونەتە  شتێك  هەموو  بۆ 
تایبەتمەندیەكە  هەردوو  لە  ئاوێتەیەكن  یان  بوون  تۆڵەكردنەوە  و 
خۆپەرست  و  دڵ  لە  كینە  تاوانكارو  دەسەاڵتی  ڕابەرو  بەشێوەی  و 

دەردەكەون(.)27(
یان  ڕابەر  هێشتا  كە  كۆمەڵنەدا  و  دەسەاڵت  ئەو  هەموو  لە   
یەكەمیان  نەخشی  دیار  هێزو  بە  كەسانی  و  باوكەكان  یان  بەرپرس 
و  حكومەت  لەو  یان  خۆیان  دەسەاڵتەكەی  چوارچێوەی  لە  هەیە 
مێژوویی  ڕەوایی  بناغەی  لەسەر  دەسەاڵتیان  بنەمای  كە  پارتانەی 
و  نەریتی  ڕابەرو سەركردە  ئەو  هێشتا  دامەزراوەو  كارێزماتیك  یان 
دەبینن  چارەنووسساز  و  یەكەم  نەخشی  كارێزماتیكانە  و  مێژوویی 
مانەوەی  بوون و  بە  بەندن  مانەوەی هێزو دەسەاڵتەكان  بوون و  و 
ئەوان. لەو كۆمەڵ و دەسەاڵتانەدا كە حكومەت و دەوڵەتی ستەمكار 
نادەستوری،  لە دیموكراسی الواز،  یان هێشتا  دیكتاتۆریان هەیە  یان 
نایاسایدان، باسێك لە ماف، ئازادی و دادپەروەری ناكرێت، بێگۆمان 
سەرهەڵدانی ئەو بزاڤ و هێزە نەیارانەش هەر لەالیەن هەمان ڕابەرانی 
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سەركردە  و  ڕابەر  جاران  كە  دەبێت،  كارێزماتیكەوە  و  مێژوویی 
بەهێزەكانی دیكە نەیانهێشتووە نەخشی گرنگ و كاریگەرییان هەبێت، 
یان بە هەر هۆیەك نەیانتوانیوە ببنە ڕابەر و پێشەواكانی ڕێزی یەكەم، 
بەاڵم ئەمجارە ڕابەرو پێشەواكانی هێزو بزاڤی پۆپۆلیزم و فاشیزم لە 
ڕابەرو سەركردەكانی پێشوتریان زیاتر ڕق لە دڵ و ستەمكارو كاراو 
كاریگەردەبن، كە لەالیەك هەموو نۆستالۆژیای خۆیان لەدژی ڕابەرو 
هەموو  لەوانیش  بێگومان  كارو  دەخەنە  پێشوویان  سەركردەكانی 
فێربوون  خۆپەرست  هەلپەرست،  سیاسەتی  ستەمكاری،  هونەرەكانی 
دەچنە  و  لەبەردەكەن  گۆڕان  ڕیفۆرم،  بەرگێكی  دیكەش  لەالیەكی  و 
دوو  ئەم  كۆنەكە.  دەسەاڵتە  بە  نەیار  بزاڤی  هێزو  دەسەاڵتی  لوتكەی 
ئاڕاستەیە وا لەوان دەكات كە ببنە بە دیلی دەسەاڵتی پێشوو، كەسانی 
دڵسارد و نائومێدی هەڵوەریو لە دەسەاڵتی كۆن دەبنە كەسانی یەكەمی 
جەماوەری  زۆربەی  یان  بەشێك  پاشان  نوێیەو  سیاسییە  هێزە  ئەو 
ناڕازی و خاوەن داواكارییەكان بۆ ژیانێكی باشتر دەكەونە دوایان و 
بەمشێوەیە هێزو بزاڤەكە درووست دەكەن و خۆشیان دەچنە لوتكەی 
ئەو نەیاری و ناڕەزاییەو بە شێوەی فریادڕەسانی پێویست و نیازی 

خەڵك دەرئەكەون و تەواوی فەرمانی بزاڤەكە لە دەستیان دەبێت. 
هەموو ئەو ڕابەرو سەركردە كۆنانەی كەسەرئەنجام دەبنە ڕابەر 
لە  كە  لەوەی  جگە  فاشیزم،  و  پۆپۆلیزم  بزاڤەكانی  پێشەوای  یان 
بەاڵم  ئایندەیان،  رێبازی  لەگەڵ  هەیە  نەیاریان  سیاسیدا  ڕابوردووی 
هەمان نیازو مەبەستیان هەیە لە دروستكردنی بزاڤ و هێزی نوێ ، كە 
خۆیانەبەسەر  تاكانەی  دەسەاڵتی  و  هەژموون  و  ئەویش ستەمكاری 
هەموو شتێكدا كە ئەمەیان بەشێكە لە پێكهاتەی دەروونی و كەسایەتیان 
كە مرۆڤی دەسەاڵتخواز و هەلپەرستن، بێگۆمان جاران ئەوان بوون 
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كە زۆر لە خەڵكی دیكە زیاتر تەسلیمی دەسەاڵتی پێشوو دەبوون و 
تەنانەت سەرسپاردەش دەبوون. درووستكردنی ئەو بزاڤ و هێزانەش 
بە  پەیوەندی  كە  نابێت  ئاساییەوە  تێكۆشانی  و  خەبات  ڕێگای  لە 
لەدوای  پاشان  بخەنەڕوو  خۆیان  بیروڕای  و  بكەن  دیكەوە  كەسانی 
بە  نوێ   ڕێبازی  هەڵسوڕاوانی  لە  بەرچاو  ژمارەیەكی  كۆبوونەوەی 
شێوەی یاسایی مۆڵەتی حزب و هێزی سیاسی وەربگرن، یان بەردەوام 
ئەم  وەربگرن.  یاسایی  مۆڵەتی  نەتوانن  ئەگەر  نهێنی  خەباتی  لە  بن 
ڕابەرو سەركردانەی پۆپۆلیزم و فاشیزم هەمیشە لە ڕێگای پیالن و 
نەخشەی سیاسی ناكۆك، تێكەاڵ، بزاڤ و هێزی خۆیان درووست دەكەن، 
بابزانین چۆن؟ مۆسۆلینی كە یەكێك بوو لە سیاسییە ناسراوەكانی ناو 
باڵوكراوەی  ئیتالیاو سەردەمێك سەرنووسەری  بزاڤی سۆسیالیستی 
دابڕانی  پاش  بوو،  )ئاوانتی(  ناوی  كە  بوو  پارتەش  ئەو  ناوەندی 
و  ئەفسەر  هەندێك  بە  كرد  پەیوەندی  بیڕوڕاكانی  گۆڕینی  و  لەوان 
دەسەاڵتداری ناو حكومەتی كۆن و گروپی فاشیستی درووستكرد و 
گروپی  و  كۆن  دژایەتی  كەوتە  ئیتالیا  واڵتی  ئاڵوگۆڕەكانی  لە  پاشان 
فاشیستی درووستكرد و لە ئاڵوگۆڕەكانی واڵتی ئیتالیا كەوتە دژایەتی 
چەپەكانی دوێنێ  و نەیاری لەگەڵ لیبراڵەكان، بەاڵم هەمیشە چاوێكی لە 
سەرمایەدارە گەورەو مۆنۆپۆڵەكان بوو. بەمشێوەیە سیاسەت و حزبی 
ڕێژەی  كە  بەشداربوو  ئایندەشدا  هەڵبژاردنی  لە  درووستكردو  خۆی 
لە %20ی بەدەستهێناو پاشان ڕایگەیاند كە )فاشیستەكان لە  كەمتر 
ڕۆما دەڕژێنە شەقامەكانەوە و ئەگەر دەسەاڵتیان پێنەدرێت، بە زۆر 
ساڵی  ئۆكتۆبەری  27ی  ڕۆژی  لە  ڕێپێوان  داگیردەكەن.  دەسەاڵت 
1922 روویدا. ئەگەرچی لەشكری ئیتالیا تواناو هێزی تەواوی هەبوو 
و شكستیان  دەرەوە  بكاتە  ڕۆما  لە  مۆسۆلینی  ڕەشەكانی  بەرگ  كە 
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فاشیستەكانی  هێزی  ڕادەبەدەر  لە  ئیتالیا  پادشای  بەاڵم  پێبهێنێت، 
سەرۆك  سەربازی  و  نائاسایی  حكومەتی  یاسای  هەڵسەنگاندبوو، 
 1922 ساڵی  ئۆكتۆبەری  29ی  ڕۆژی  لە  هەڵوەشاندەوە.  وەزیرانی 
بە  بوو  مۆسۆلینی  و  پێكبهێنێت   حكومەت  كرد  مۆسۆلینی  لە  داوای 

سەرۆك وەزیرانی نوێ ی ئیتالیا( . )28( 
سۆسیالیستی  ناسیونال  حزبی  مۆسۆلینی  هەمانشێوەی  بە  هیتلەر 
)نازی( درووستكرد لە ئەفسەر و جەنەڕاڵە كۆنەكان، سەرمایەداران و 
سیاسییە ڕق ئەستوورەكانی جاران و كۆمەڵێك دەستوپێوەندی ئەوباش. 
ئەو كەسانە دەیانوت لە كۆتایی جەنگی جیهانی یەكەم ئەڵمانیا تەسلیم 
لە خاكی فەرانسە بوون و زۆربەی  ئەڵمانی هێشتا  نەبوو، سەربازانی 
ئەوان  نەبوو.  جەنگ  كۆتایی  و  بوون  تەسلیم  بە  بڕوایان  ئەڵمانیەكان 
سیاسەتمەدارانی  بەڵكو  نەدۆڕاوە،  جەنگ  مەیدانی  لە  ئەڵمانیا  دەیانوت 
خائین واڵتیان فرۆشتوە و تەسلیم بوون. هیتلەر بڕوای ئەو كەسانەی 
پەسەند كرد و لە ساڵی 1920 چووە ناو ئەم حزبەوە، زۆربەی نەخایاند 
كە هیتلەر چووە ڕابەرێتی ئەو هێزەوە. ئەوانیش لە ساڵی 1923 واتە 
ساڵێك دوای پیالن و كۆدەتاكەی مۆسۆلینی و فاشیستەكان ویستیان 
و  خۆیان  دەسەاڵتی  بنكەی  بیكەنە  و  بگرن  باڤاریا  ویالیەتی  زۆر  بە 
پاشان حكومەتی وەخت بڕوخێنن و نازییەكان بچنەسەر دەسەاڵت. ئەم 
خیانەت  تاوانی  بە  و  دەستگیركرا  هیتلەر  و  نەگرت  سەری  كودەتایە 
زینداندا  لە  مانگ  نۆ  تەنها  بەاڵم  بوو،  زیندان  پێنج ساڵ  كراو  دادگایی 
نووسی.  )خەباتی من(ی  كتێبی  یەكەمی  بەشی  ماوەیەدا  لەو  و  مایەوە 
لەدوای ئازادبوونی لە زیندان هیتلەر دەستیكردەوە بە سیاسەت و خەباتی 
سیاسی  خەباتی  ئاوێتەی  سیاسەتێكی  كردە  ڕووی  ئەمجارە  و  خۆی 
ڕۆژانەو ئاسایی، لەگەڵ تاكتیكەكانی هێز، بنەمای سەربازی، كۆكردنەوەو 
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نازی  حزبی   1933 ساڵی  لە  نهێنی.  چەكداری  باندی  درووستكردنی 
زۆرترین نوێنەرانی پارلەمانی بردەوە، ئەگەر چی هێشتا زۆرینە نەبوون. 
سەرئەنجام هیتلەربوو بە ڕاوێژكاری ئەڵمان و زووتر لە مۆسۆلینی و 
ڕایخی  دیكتاتۆری  و  ستەمكاری  پایەی  ئەوروپا  دیكەی  فاشیستەكانی 

سێیەمی ئەڵمانیای بەدەستهێنا یان لە ڕاستیدا درووستی كرد. )29( 
گشتی  ڕێكخەری  یان  كوردستان،  لە  گۆڕان  بزووتنەوەی  ڕابەری   
هەروەكو خۆیان دەڵێن: لە ساڵی 2005 لەگەڵ ژمارەیەك لە ئەندامانی 
مەكتەبی سیاسی و سەركردایەتی ی.ن.ك و هەموو ئەوانەی كە ئیمزای 
البردنی سكرتێری گشتی یان بە هۆی تەمەنی زۆرەوە كردبوو، لەم هەوڵەدا 
شكستیان خوارد و سكرتێری گشتی توانی بەشێكی زۆری ئەوانەی پیالنی 
دژی ئەویان ئیمزا كردبوو بكڕێتەوە. ئەو كەسەی لوتكەی بزووتنەوەی 
گۆڕان لە ساڵی دواتردا باڵی ڕێفۆرمی ناو ی.ن.ك ی درووستكرد و لە 
ساڵی  لە  سەرئەنجام  هێناو  شكستیان  دا   2006 ناوخۆیی  هەڵبژاردنی 
2008 دا بە پارەو یارمەتی ی.ن.ك و سكرتێری گشتی كۆمپانیای وشەیان 
درووستكرد، كە بڕیاربوو كۆمپانیایەكی میدیاو ڕاگەیاندن بوو. لە كۆتایی 
2008 دا باڵی ڕیفۆرم لە ی.ن.ك جیابوونەوەو چوونە گردی زەرگەتەی 
ن  گۆڕا  بزووتنەوەی  ئایندەی  ڕابەری  بە  بوون  پەیوەست  و  سلێمانی 
و لە هەڵبژاردنی 25ی تەموزی 2009 دا بەناوی بزووتنەوەی گۆڕان 
بەشدارییان كردو ژمارەیەک كورسی زۆریان بەدەستهێنا. مەبەستم لەم 
مێژووچەیە ئەوەیە كە درووستكردن و سازكردنی بزووتنەوەی گۆڕان 
یەكەو  وەكو  بیروڕایان  كەس  هەندێك  كە  نەبووە  ئاسایی  شێوەی  بە 
سەربەیەك هێڵی سیاسی و فكریین و داوای مۆڵەتی درووستكردنی حزبی 
نوێ  بكەن، بەڵكو هەموو ڕەوشەكەیان درووستكردنی ئاستەنگ و پیالن و 

درووستكردنی هەلومەرجی نائاسایی بوو بەم شێوازانە:
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1- كەسی یەكەم و ڕابەری بزووتنەوەی گۆڕان بۆ ماوەیەكی زۆر 
كەسی دووەم یان هەروەكو سكرتێری گشتی ی.ن.ك دەیگوت كەسی 
یەكەمی دووبارە بووە. ئەم كەسە دەسەاڵتی زۆرو ڕەهای لە هەموو 
ستەمكاری  و  ڕاسترەو  باڵی  بەرپرسی  نوێنەرو  هەبووەو  شتێكدا 
و  هاوسەنگ  نا  پەیوەندی  كاتەكان  زۆربەی  كە  بووە،  ی.ن.ك  ناو 
ئاستەنگاوی لەگەڵ خودی سكرتێری گشتی و بەشێكی بەرچاوی ئەو 

هێزە سیاسییە هەبووە.
سەركردایەتی،  سیاسی،  مەكتەبی  لە  الیەنگرانی  كەسەو  ئەم    -2
كادیران و ئەندامانی ڕیزەكانی خوارترو ویستیان لە ساڵی 2005 دا 
بە یاداشتێك سكرتێری گشتی البەرن، یانی شێوازێك لە كودێتای سپی 
وەكو ئەوەی سەدام حسێن و الیەنگرانی لە ساڵی 1979 دا لە ئەحمەد 

حەسەن بەكریان كرد.
3- ساڵی دواتر 2006 بە باڵی جیاواز و ڕیفۆرم بەشداربوون لە 
هەڵبژاردنی كۆنفرانسی مەڵبەندەكانی ی.ن.ك و سەركەوتنیان بەدەست 

نەهێنا .
4- ساڵی 2008 ئەو باڵە جیابوونەوە و چوونە گردی كۆمپانیای 
وشەو پاشان ساڵی دواتر لە هەڵبژاردن بەشدار بوون و 25 كورسیان 
ئاشوب،  درووستكردنی  خەریكی  هەمیشە  ساڵەوە  لەو  بردەوەو 
مۆسۆلینی  شێوازی  بە  دەیانەوێت  ئێستاش  و  ئارامین  نا  ئاستەنگ، 
فشاری  سەربازی  نمایشی  و  خۆپیشاندان  بە  كە   1922 ساڵی  لە 
بەدەستهێنانی دەسەاڵتیان لە ڕۆما درووستكرد، ئەوان دەیانەوێت بە 
فشاری سیاسی و جەماوەری دەسەاڵتی ئەنجومەنی پاڕێزگای سلێمانی 
داگیربكەن. هەموو ڕەوش و هەلومەرجەكانی ئاستەنگ و نائارامی و 

هێنانەوەی یادەوەری ئەوەی مۆسۆلینی و هیتلەر كردیان ..
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فاشیزم و دیموكراسی
دڵ  فاشیزم،  مەبەستەكانی  وێناكردنی  بۆ  خاك  )بەپیترین 
نائومێدبوونی ئەو مرۆڤانەیە كە بوونەتە ئامڕازو ماشین و ئەمانەش 

بێگومان لە ناكامی ئازادی و دیموكراسی و دادپەروەریدایە(.
 ئەریك فرۆم – هەاڵتن لە ئازادی

نەك  دژە  و  ناكۆك  ڕێبازێكی  دیاردەو  فاشیزم  چۆن  هەروەكو 
تەنها بەرامبەر دیاردەو ڕێبازەكانی دیكە، بەڵكو بەرامبەر بە هەموو 
نێوان  پەیوەندی  دەكەن،  بۆ  بانگەوازی  خۆیان  كە  شتانەی  ئەو 
هەموو  و  فاشیزم  نێوان  پەیوەندی  وەكو  دیموكراسی  و  فاشیزم 
و  ناڕۆشنی  لە  پەیوەندییەكە  بێگومان  دیكە،  ڕێبازێكی  دیاردەو 
هێزی  و  بزاڤ  دەبات.  بەسەر  دووژمنایەتیشدا  تەنانەت  و  ناسازی 
فاشیستی بۆیە بانگەوازی ئازادی و دیموكراسی دەكەن بۆ ئەوەی لە 
هەلومەرج و ژینگەی ئازادیدا درووست ببن و بەهێزبن، چونكە ئەوان 
مەیدان،  دێنە  جەماوەری  دیاردەیەكی  وەكو  هەمیشە  سەرەتادا  لە 
ئازادی هەیە. هەر ئەوەندەی بە هێزبوون  بە  هەربۆیەش پێویستیان 
لەدژی ئازادی و دیموكراسی بۆ هێزە جیاوازو نەیارەكان، تەنانەت بۆ 
كەسانی دیكەش دەوەستن. دیدگاو بڕوای ئەوان هێندە لەناو ئازادی 
لەناو  دیموكراسی  و  ئازادی  خودی  ئەوەی  بۆ  دیموكراسیدایە  و 
هەلومەرجی  ژینگەو  لە  فاشیستەكان  هێزە  و  بزاڤ  زۆربەی  بەرن. 
ئازادی و دیموكراسی الوازو ناكامدا هاتونەتەدی و هەر ئەو ئازادی 
لەكاتی  و  هێناوەتەدی  ئەوانی  بێدەسەاڵتەش  الوازو  دیموكراسییە  و 
بە هێزبوون و دەسەاڵتیشدا ئەو مافانە بە كەس ڕەوا نابینن. تەنانەت 
سیاسی  پێكهاتەی  بوونیشدا،  ئۆپۆزسیۆن  و  پێكهاتن  سەردەمی  لە 
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ئەگەرچی  و  نییە  ودیموكراسی  ئازادی  بەشێوەی  ڕێكخراوەییان  و 
بەشێوەی ڕێكخراوەیی هەڕەمی و لینینیش نییە، بەڵكو ڕێبازی حزبی 
پێشەواكانیان  و  ڕابەر  خودی  كە  شێوازەیە  بەو  ڕێكخراوەییان  و 
لە  جیاوازەكان  پیشە  و  كار  لە  ئەوباش  دەستوپێوەندی  لە  هەندێك 
ئەوانیش سەروكاری ڕێكخراو و حزبی  دەوری خۆی كۆدەكاتەوەو 
ناڕۆشن دەكەن لەنێوان شێوازی ئاسۆیی و ستونیدا. ئەوان بڕوایان 
بە ئاستەكانی نوێنەرایەتی ڕێكخراوەیی نییە و بۆیە هەمیشە قەوارەی 
هەڵسوڕاوی  و  پیشەیی  كادری  كەمترین  و  بچووكە  حزیبەكەیان 
و سەرسپاردە  دەنگدەر  جەماوەری  بە  پشتیان  بەاڵم  هەیە،  حزبیان 
و گوێڕایەڵە. پەیوەندی نێوان ڕابەرو هەڵسوڕاوانی ڕیزی پێشەوە و 
بازنە و كۆبونەوەكانی جەوماوەرییان هەمیشە پەیوەندییەكی فەرمانی 
و  ڕاوێژی  و  ڕێكخراوەیی  پەیوەندی  نەك  جێبەجێكردنە،  فەرمان  و 
هەیە  حزبیان  بیرۆكراتی  ئاستەكانی  كەمترین  ئەوان  كۆبونەوەكان. 
یان هەر نیانە، بەاڵم ئەو بەو واتایە نییە كە ئازادی و دیموكراسی بۆ 
پرسەكانی  هەموو  نەخێر  دەگرن،  لەبەرچاو  پشتیوانیان  و  الیەنگران 

ئەوان لەسەر فەرمانی ڕابەر و پێشەواكان وەستاوە .
دامەزراوانەی  بەهاو  ئەو  بەرامبەر  ئاشكرا  بە  )فاشیستەكان 
دەوڵەتی  وەكو  نەیارن،  دەبەن  ناویان  بۆرژوایی(   – )دیمۆ  بە 
ئازادیخوازی دامەزراو لەسەر پارلەمان و نیهادەكانی دەوڵەتی هەق 
ڕاستیدا  لە  دیموكراسین.  دژی  كە  ناسەلمێنن  ئەوە  بەاڵم  یاسا،  و 
ئەوانیش وەكو كۆمۆنیستەكان دەیانەوێت بیسەلمێنن كە دامەزراندنی 
بەشداری  بێ   بە  ڕابەرەكان  و  خەڵك  نێوان  ڕاستەوخۆی  پەیوەندی 
باشتر  هەلی  بەرژەوەندییەكان،  خاوەن  گروپە  و  سیاسییەكان  پارتە 
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شێوازێك  لە  الیەنگری  ئەوان  دەهێننەدی.  دیموكراسی  بۆهێنادی 
ڕاستەوخۆ  دیموكراسی  یا  گشتی  ڕای  بە  بوون  وابەستە  چەمكی 
پشتیوانی  و  بەڵێ   دەبێت  خەڵك  ئەوەی  بنەمای  لەسەر  كە  دەكەن 
بۆ بڕیاریارەكانی ڕابەران بڵێن، بە بێ  ئەوەی باس و خواسێك لەم 

نێوانەدا هەبێت. )30(
 دیموكراسی فاشیستی دەبێت لە ڕێگای هاوپشتی سۆزداری خەڵك 
بۆ ڕابەران، هەستوكاردانەوەكانی خەڵك بۆ ڕابەران و هەڵسوڕاوان 
لە خۆپیشاندان و نمایشە گشتییەكان و دەنگدان بە كاندیدەكانی ئەوان 
ئەوەیە  بۆ  دەیانەوێت  ئەوان  دیموكراسییەی  و  ئازادی  ئەو  بێتەدی. 
لە هەلومەرج و ژینگەیەكی ئازادی و ئاساندا بە دەسەاڵت بگەن یان 
ئەوان  بكەن.  خۆیان  هاندانی  و  ڕاگەیاندن  كۆبكەنەوەو  هێز  ئازادانە 
بە  ئەوان  بكەن، كە حزبی  وا  بڕیاربوو  یان  دەكەن  ئەوە  بانگەوازی 
جیاوازی  ڕەچاوكردنی  بێ   بە  دەكەن،  خەڵك  تەماشای  یەكسانی 
بڕواو  بەرامبەر  نەیاری  یا  بەرژەوەندی،  و  چینایەتی  ئیمتیازی  و 
زۆرترین  كە  ئەوەیە  بۆ  ئەوان  پۆپۆلیستی  دیموكراسی  ئایینەكان. 
و  بەڵێن  ئەوان  سەرەتا  كۆبكەنەوە،  دەنگدەران  و  پشتیوان  ژمارەی 
دیموكراسی  بە  ڕابەرانیان  دیاریكردنی  و  ئازاد  هەڵبژاردنی  پەیمانی 
بنەمای  و  ناخایەنێت  كە دەسەاڵت و هەژموون  هێندە  بەاڵم  دەدەن، 
و  هەڵبژاردن  پشتدەكەنە  تەنانەت  و  پێوەر  دەبێتە  كارێزماتیك 
ئەڵمانیا  نازیەكانی  ئیتالیاو  فاشیستەكانی  ئەزموونی  دیموكراسیش. 
زۆرباش ئەوەیان سەلماندووە كە ئەوان هێندە ئازادی و هەڵبژاردنیان 
مەبەستە تا دەگەنە دەسەاڵت، لەئەنجامدا هەموو بنەماكانی هەڵبژاردن، 
حزبیشدا  و  دەوڵەت  واڵت،  سەرانسەری  لە  و  نەهێشت  ئازادییان 
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بنەمای  دەبێتە  پێشەوا  و  ڕابەر  كەسایەتی  بنەمای  پێهێنا.  كۆتاییان 
نەیاریان  سەرەكی دەسەاڵت و هەژموون، ئەو ڕابەرانەی نموونە و 

نابێت هەبێت.
 بزاڤ و هێزە پۆپۆلیست و فاشیستەكان دەتوانن بانگەوازی ئەوە 
بكەن كە دیموكراتیكن و هەر بەو ناوەش دێنە مەیدان، چونكە ئەوان 
لە سەربنەمای بەشداری گشتی هەزاران ئەندام و هەڵسڕاو كاردەكەن. 
ئەوان ئەم ئاستەی بەشداری خەڵك لەگەڵ چاالكی سیاسی لەناكاو یان 
كتوپڕو ڕێكەوتی خەڵك گرێدەدەن، كە لە ئەنجامی نەیاری و ناڕەزایی 
ئەوان  دیسان  بوون،  درووست  پێشوو  دەسەاڵتی  بەرامبەر  خەڵك 
دەنگدان بە لیستی خۆیان و بەشداریكردن لە كار، چاالكی، نمایشەكان 
دەزانن.  دیموكراسی حزبی  و  ئازادی  پێوەری  بە  و خۆپیشادانەكان 
لەبەرئەوەی ئەوان متمانەو پشتیوانیان بە خۆپێشادان و نمایشەكانی 
بە  هەڵدەستن  و  دەسەاڵت(  یان  بن  ئۆپۆزسیۆن  لە  )چ  هەیە  خەڵك 
و  ئاكسیۆنیزم  ڕەوشی  هێنانەوەی  و  نەیاران  تەمبێكەرانەی  كاری 
چاالكی بەردەوام دەكەنە پێوەر بۆ ئەندامانیان، بە تایبەتی بۆ الوان، 
خوێندكاران، ئەوانەی كە گیانی تۆڵە، ئاشوب و تووندوتیژییان هەیە. 
خەڵك  نەیارەكانیان  زۆربەی  لەبەرامبەر  دەیانەوێت  بەمكارەیان 
بكەنە قەڵغان، سوپەری خۆیان و لە هەموو كێشەكاندا خەڵك بڕژێتە 
شەقامەكانەوە، لەالی ئەوان بەشداری و فشاری خەڵك بۆ هێنانەدی 
سیاسییەتیان  سەرەكی  ڕەوشی  دەبێتە  مەرامەكانیان  و  ئامانج 
بەرامبەر  بەمەش  و  دەسەاڵتدانین  لە  كە  كاتەی  ئەو  تایبەتی  بە  و 
نەیارەكانیان دەتوانن فشار یان هاوسەنگی هێزی خۆیان بسەلمێنن. 
لەو كاتەشدا كە لە دەسەاڵتدان تەنها بۆ ئەو مەبەستانە خەڵك دەهێننە 
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بێ   بە  هەركاتێك شەقامەكان  و  مەبەستیانە  كە خۆیان  سەر شەقام 
مۆڵەتی ئەوان بخرۆشێت، خەڵتانی خوێنیان دەكەن. سیاسەتی بەعس 
پەیوەندی  چۆنیەتی  لە  بەرچاوبێت  نموونەیەكی  دەتوانێت  عێراق  لە 
هێزی  و  بزاڤ  لە  بەشداری  سەرئەنجام   . فاشیزم  و  خەڵك  نێوان 
دژی دیموكراتیكی پۆپۆلیزم و فاشیزم زۆربەی جار بە شێوازێك لە 

بەشداریی دیموكراتیك دەردەكەوون.
بزاڤ  دیكە  بەڵگەیەكی  ڕوانگەو  بە  فاشیستەكان  و  پۆپۆلیست   
دەستهێنانی  بە  چونكە  دەزانن،  دیموكراتیك  بە  خۆیان  هێزەكانی  و 
ڕابەر  خودی  لە  جگە  بێگومان  بەرپرسیاری  و  ڕابەری  پایەی  پلەو 
حزب  ئەندامانی  هەموو  بۆ  سوپەرمان  یان  كاریزماتیك  پێشەوای  و 
یان  ئابووری  و  كۆمەاڵیەتی  پێگەی  كە  ئەوەی  بەبێ   پێدراوەو  ڕێگا 
تواناو  سەربنەمای  لە  دامەزراو  كۆمەڵی  ناوبانگی  و  شایستەیی 
بەرژەوەندی چینایەتی لەبەرچاو بگیرێت و یان ڕابووردووی سیاسی 
تەنانەت زۆربەی جار  پۆستانەو  پلەو  ئەو  بۆ  پێوەر  و  مەرج  بكرێتە 
ئەو  ناو  هەڵسوڕاوی  و  بەرپرس  دەبنە  نەناسراو  نادیارو  كەسانی 
بزاڤانە. الوان و هەموو ئەوانەی كە پلەو پایەی كۆمەاڵیەتی، ئابووری، 
نییە،  سادەشیان  تەنانەت  یان  باس  شایانی  فەرهەنگی  و  سیاسی 
بە  هەرگیز  كە  بهێنن  بەدەست  هەلومەرجانە  و  ڕەوش  ئەو  دەتوانن 
خەویش نەیاندیوەو تەنانەت زۆربەی جارەكان پێش ئەوانیش دەكەون 
كە هێز یان تواناو ناو و ناوبانگیان هەیەو هەربۆیەش ئەم بەرپرس و 
هەڵسوڕاوە نەناسراو و الوانە دەست دەكەن بە دژایەتی و سوككردنی 
ئەوانەی جاران بەرپرس و سەركردەو هێزدار بوون و هەستی تۆڵەیان 
بەرامبەر زیاددەكرێت لەناو خودی بزاڤ و هێزی فاشیست یان لەناو 
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لە  ڕێبازە  و  سیاسەت  ئەم  نەیارەكان.  هێزە  و  حكومەت  و  كۆمەڵ 
ڕێگا  دیموكراسی،  ئازادی،  لە  پەیڕەوییە  كە  وادیارە  ڕووخساردا 
خۆشكردن، لەبەرچاوگرتنی دادپەروەرییە بۆ بەشداریی و كاریگەری 
ئەوانەی كە هێشتا بەرپرس و دەسەاڵتدار نەبوون یان نوێ  پەیدابوو 
كە  لەوەدایە  فاشیزم  ڕێبازی  و  سیاسەت  ڕاستینەی  بەاڵم  الون، 
فریوەكارەكانە،  ستەمكارو  ڕابەرە  خودی  مەرامی  و  نیەت  ئەمەش 
لە بەرپرسان و هەڵسوڕاوانی نوێ  و سادە درووست  چەند ڕێزێك 
بكات كە ببنە هۆكار و هێزی تایبەتی خۆی لەدژ و بەرامبەری هەموو 
ئەوانەی كە ئەو بە نەیاری خۆی دەیانناسێت، لەالیەكی دیكەش هەل 
و  ڕەوش  پاراستنی  بۆ  كەسانەی  ئەو  دەست  دەداتە  دەسەاڵت  و 
نەزانن.  هیچ  بە  كەس  نەكەنەوەو  هیچ  لە  سڵ  نوێ یان  پایەی  پلەو 
دەبنە  ئەو كەسانە  ئەوباشەكانی دەستوپێوەند  ڕابەرو  لەم ڕەوشەدا 
لە ڕابوردوودا گومناو بوون یان سەركەوتوونەبوون و  پێشەوە كە 

یان ئەو كەسانەن كە بە ناكام و نامورادان ناومان هێنان . 
 پشتیوانی ئەوان لە الوان ئاستەكانی دەسەاڵت، سیاسی نەریتی، 
و  بەرپرس  كاریگەری  و  نەخش  بۆ  جێگایەك  و  دەهەژێنێت   كۆن 
هێزو  هێزانەو  ئەو  خودی  لەناو  ناهێڵێتەوە  كۆنەمان  سەركردە 
هۆكار  كە  فاشیزم  و  پۆپۆلیزم  خۆشیان.  دەرەوەی  سیاسەتەكانی 
پێشووە،  سەقامگیری  و  جێگیری  لەناوبردنی  و  تێكدان  ئامڕازی  و 
بەجیا لەوەی ئەم هەلومەرجە باش بێت یان خراپ، ئەوان دەیانەوێت  
و  هەڵتەكێنن  پێشوو  دەسەاڵتەكانی  و  نەریت  و  ڕەوش  هەموو 
دیموكراسییەوە  و  بەشداری  و  ئازادی  بەناوی  ئەمەش  بێگومان 
یان لە ڕێگای خودی ئازادی و فەراهەم بوونی دیموكراسی دەكەن. 
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باشترین  نوێنەر،  و  بەرپرس  بە  پەراوێزكراوەكان  و  الوان  كردنی 
بێگومان  و  مەبەستانە  ئەم  بۆ  ئامڕازن  هۆكارو  كاریگەرترین  و 
بەشداری  بۆ  پەنابردن  و  دیموكراسی  خۆنواندنی  جۆرێك  دەبێتە 
كاریگەری  لەپایەو  جگە  ئەوان  ڕەوشەدا  لەم  و  دادپەروەریی  و 
بۆ  بەرچاو  و  گرنگ  جێگای  و  نەخش  هیچ  ڕەها،  بەرپرسیاری  و 
و  ناو  خۆشیاندا  ئایدۆلۆژی  و  ڕێباز  لە  تەنانەت  ناهێڵنەوە،  كەس 
لەو  بەشدار  هەمووانی  كۆمۆنیستەكان  وەكو  و  ناهێنن  نازناوەكان 
گۆڕانخواز.  هاوبیرو  هەڵسوڕاوانی  یان  هاوڕێ   دەبنە  سیاسەتانەدا 
دژایەتییە  و  نەیاری  ئەوان  دیموكراتیكانەی  بەناو  سیاسەتە  ئەو 
بەرامبەر بە دیموكراسی دەوڵەمەندان و بەرپرسیاران لەبەر ئەوەی 
هێزەكانن،  بە  سەرمایەدارو  و  دەوڵەمەندان  خودی  دژی  كە  نییە 
بەڵكو بۆ ئەوەیە كە كۆمەڵێك بەرپرس و سەركردەی نوێ  لە الوان 
و هەژاران و بێدەسەاڵتان درووست بكەن بۆ ئەوەی بیانكەنە سەری 
ڕمی جەنگ و دژایەتی خۆیان لە بەرامبەر هەلومەرجی دەسەاڵتدار 
واتە تێكدانی ئەوەی كە هەیەو ئەمەش ئەو سیاسەت و ئایدۆلۆژیەیە 

كە بە پۆپۆلیزم ناوبانگی دەركردووە .
بۆ  ئەمڕۆ  كە  پێناسەیەك  هەر  لەبەرچاوگرتنی  بە  )سەرئەنجام 
دیموكراسی لە ئارادایە بەو واتایەی كە باشترین و ئاسانترین ڕێگای 
هێنانەدی دیموكراسی لە سەربنەمای دەسەاڵتی زۆرینە، خوێندنەوەی 
كەمینەكان، ماف و ئازادی تاك لە بەشداری دیاریكردنی دەسەاڵتی واڵت 
و لە دیاریكردنی ژیانی خۆیان، بوونی ئازادییە سیاسی و مەدەنیەكان 
دامەزراوە، بەاڵم فاشیزم بە قوڵی دژی ئەم یاسا دیموكراتانەیە. ڕێزو 
نەمری بۆ تووندوتیژی )بە تایبەتی نمایش و تووندوتیژی جەماوەری( 



449سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی لە كوردستان

لەگەڵ  دەسەاڵت  هێشتنەوەی  و  بەدەستهێنان  بۆ  هۆكارێك  وەكو 
و  ئاشتی  بە  دەسەاڵت  دەستاودەستكردنی  و  گۆڕان  سازوكارەكانی 
بەكارهێنان و ڕەوشی  لە  ئەوان  رێبازی سەرەكی  ناكۆكە.  هەڵژاردن 
دیموكراتیدا بۆ ئەوەیە هاوسەنگی هێزی جەماوەری و دەنگدەران لە 
دژی نەیارو دووژمنەكانیان بەكار بهێنن و كۆمەڵ لەسەر بناغەی دۆست 
و دووژمن دابەش بكەن، هەروەكو چۆن نەژادپەرستی و دووژمنایەتی 
یەهود و نەتەوەكانی دیكە لەالیەن نازیەكانەوە بەڕێوەچوو كە ئەمەش 
بە ئاشكرا لەگەڵ یاساو ڕێسا مرۆییە بێ  جیاوازییەكانی دیموكراسیدا 

نەیارو دژە . )31( 

دیموكراسی و نەیاری بەرامبەر فاشیزم 
پۆپۆلیزم و فاشیزم كە خۆیان بە پلەی نایاب بەرهەمی دیموكراسی 
ئازادی  و  پەرست  بەرژەوەندی  دیموكراسی  و  دیفاكتۆ  الواز، 
سەرمایەدارا ن و دەوڵەمەندانە لە بەرامبەر بێمافی و نەبوونی بەشداری 
و دادپەروەریدا بۆ هەموو خەڵك، هەربۆیەش دەتوانێ ت بە پشتیوانی 
خەڵكی ستەمدیدەو ناكام و ناموراد بناغەكانی ئەو دیموكراسە الواز و 
بەرژەوەندی پەرستانە هەڵبتەكێنێت  و یان لەناوی بەرێت. بیرمەندانی 
سەرمایەداری  بڕوایانوایە  سویزی  پۆڵ  تایبەتی  بە  و  ماركسیست 
دیموكراسی  و  دەوڵەت  هۆی  بە  یان  فاشیزمەوە  ڕێگای  لە  یان 
خۆشگوزەران)ڕفاه( چارەسەری دیموكراسی الوازو دیفاكتۆ بكات. لەم 
باسانەدا زۆر باسی پۆپۆلیزم و فاشیزممان كرد، ئێستا نۆرەی باسی 
دیموكراسی و دەوڵەتی ڕەفایە كە لەم سەردەمەدا دەتوانێت  باشترین 
واڵتانی  لە  تایبەتی  بە  فاشیزم  و  پۆپۆلیزم  سەرهەڵدانی  لە  ڕێگربێت 
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هەژار یان لە واڵتانەدا كە نوێ  چوونەتە ناو دیموكراسییەوە )نمونەی 
كوردستان، عێراق، میسر، تونس و لیبیا(

1- گۆڕینی دیموكراسی الواز، دیفاكتۆ بێ  دەستوور و یاسا، یان 
دیموكراسی بەرژەوەندی خواز، هەژمووندار، لە سوودی سەرمایەدارانی 
ئابووری و سیاسی بەرەو دەسەاڵت، دەوڵەتی دەستوری، یاسایی كە 
یاسا و ڕێسا دیموكراتیكە ناسراوەاكنی جیهان بۆ هەموو بوارەكانی 
ژیان و دەسەاڵت و كۆمەڵ جێبەجێ  بكرێت بە تایبەتی بۆ ماف، ئازادی، 
بەشداری و دادپەروەری كە هەموو كەس بەهرەمەند بكات لە و مافە 

دیموكراتیكە جیهانیانە .
سەربازی،  دەسەاڵتی  هێز،  پاوانكردنی  سیاسەتی  پەیڕەوكردنی   -2
ناوخۆیی و هەواڵگری تەنها لە دەستی حكومەتداو دانان و رێكخستنی هەموو 
ئەو بوارانەی كە پەیوەندییان بە ئاسایش و سەروەری حكومەت و دەوڵەتەوە 
هەیە. دانان و پیادەكردنی یاسا، ڕێسای حزبەكان، میدیا، ڕۆژنامەكان كە 
حزب  و  پارت  بە  نەدان  ڕێگا  نەبن،  دەوڵەت  و  واڵت  سەروەری  لەدژی 
و كۆمەڵەكان لە سەربنەمای ئاینی نەژادی، دژایەتی سیاسی، ڕێكخستنی 
یاسا، ڕێسای مانگرتن، خۆپیشاندانەكان و نمایشە جەماوەرییەكان كەتەنها 
لە دەستی حكومەتدا بێت و هەركەس ئەم مافە گشتیە بە ئارەزووی خۆی 
تەنها لەبەرژەوندی خۆیان بەكارنەهێنێت. پەیڕەوكردنی سیاسەتی )قەفەسی 

ئاسنین(، بۆ ئەوانەی كە پابەند نابن بەم یاساو ڕێسایانەوە .
ئەو  هەموو  بۆ  هەڵبژاردن  ڕێساكانی  یاساو  لە  بڕیاردان   -3
كات  رۆشنكردنەوەی  و  بێت  هەڵبژاردن  بە  بڕیارە  كە  دەسەاڵتانەی 
ئەنجومەنە  و  پارلەمان  )سەرۆكایەتی،  هەڵبژاردنەكان  جۆری  و 
ناوچەییەكان(، دانانی بەرپرس، بەڕێوەبەر، شارەزاكانی كار، پیشەكانیان 
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لە سەربنەمای حزبایەتی  نەك  پسپۆڕی و شارەزایی  بنەمای  لەسەر 
پۆست  پرەنسیپی  نەهێشتنی  و  سیاسییەكان  هێزە  بە  پابەندبوون  و 

وەرگرتنی سیاسی و حزبایەتی بێگومان بۆ هەمووان .
یاسایی   دەستوری،  دەسەاڵتی  سیستم،  بەكارهێنانی  هەبوون،   -4
بۆ دیموكراسی، دەوڵەتی مۆدێرن گرنگن، لەوانەش گرنگتر بۆ ئافەرین 
كردن و داهێنانی بنەمای )مرۆڤی نوێ( كە مرۆڤی ئازاد، خۆشبەخت، 
دەسەاڵت،  سادیزمی  پرەنسیپی  لە  نییە  بەشێك  و  دادپەروەرە 
بە  نەتەسلیم  و  دیكە  كەسانی  كۆیلەكردنی  فریوكار،  هەژمونخواز، 
شوێنكەوتوی  گوێڕایەڵ،  سازشكار،  ببێتە  كە  دەبێت  مازۆشیزمیش 
تاوان و هەژموون. بێگۆمان ئەم پرسە كە لە هەموو پرسەكانی دیكەی 
مرۆڤایەتی، دیموكراسی، ئازادی گرنگتر و سەخترە، بەاڵم تەنها لەمپەڕە 
لەبەردەمی سەرهەڵدان، كاریگەربوونی هەموو ئەو ڕێباز و هێزانەی بە 
ستەمكار ناسراون و بە تایبەتی ئەوانەی لە ڕێگای هێزو هەژموونی 

جەماوەری دێنەمەیدان.
)واتای ئازادی لە ڕوانگەی )مرۆڤی نوێ( وە چییە؟ ئازاد بێت لە 
دەسەاڵت و هێزەكانی دەرەوەی خۆی و بتوانێت ئەوەی دەخوازێت 
لە ئەندێشەو كار بیكات. ئەگەر بزانێ ت چی دەخوازێت  و بیر لە چی 
دەكاتەوە و چۆن هەستدەكات دەتوانێت  ئازاد و خاوەنی هەست و ویستی 
خۆی بێت، بەاڵم ئەگەر نەزانێت یان نەتوانێت بە ساز و ئاوازەكانی 
هێزە نەناسراوەكان هەنگاو دەنێت  و دەروونێك هەڵدەبژێرێت  كە هی 
خۆی نییە. هەرچەندە لەم هەلومەرجەدا بەردەوام بێت توانای ئەوەی 
نەیارەكان  پاڵ هێزە  بچێتە  لەوەی  بێت و جگە  نابێت خاوەنی خۆی 
یان جیاوازەكان چارەیەكی نابێت و ڕەنگی ئەوان دەگرێت و بە دەنگی 
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ئەوان دەدوێت،  سەرەڕای ئەوەی خۆی نمایش دەكات و بانگەوازی 
تواناو دەستپێشكەری دەكات، بەاڵم هەستی نەتوانین و نەزانین یان 
ئیفلیج  كەسێكی  وەكو  ناچاریدەكات  و  زاڵدەبێت  بەسەریدا  ونبوون 
گوێڕایەڵیان  سەرسپاردەو  و  نزیكەكان  كارەساتە  بە  بێت  تەسلیم 

بێت.( )32( 
هەژموونی  و  دەسەاڵت  لە  بن  ئازاد  دەتوانن  چۆن  مرۆڤەكان   
دەرەوەی خۆیان، چۆن بخوازن چی بكەن و چۆن بیربكەنەوە، ئەگەر 
ئازاد نەبن لە ژیاندا، خاوەنی ئازادی، مافەكان نەبن، بە دەستور و یاساش 
لێیان بەهرەمەندنەبن و دەسەاڵتەكانی جێبەجێكردن، یاسایی، دادوەری 
و فەرهەنگی گشتیش داكۆكیان لێنەكەن. ناكرێت وێنای مرۆڤی ئازاد 
دوور لە ڕق، كاردانەوە، تۆڵە و سەرسپاردن وێنابكەین، ئەگەر ئازاد 
و خاوەن نەبن لە ژیانی ڕۆژانەدا و نیاز و پێداویستییەكانیان نەبێت. 
پرەنسیپەی  ئەو  بوونی  لە  نەبن  بەهرەمەند  ئازادو  مرۆڤەكان  ئەگەر 
ماف،  هەموو  لە  خاوەندارنەبن  واتە  پۆزەتیف(،  )ئازادی  پێیدەوترێت 
دەبەن،  نەگەتیف(  )ئازادی  بۆ  پەنا  ئازادییەكان  و  شایستەیی  ڕێز، 
و  دەبەن  نەزانین  نەتوانین،  نەبوونی،  لە  ڕزگاربوون  هەستوهەوڵی 
كاردانەوەبن.  تۆڵەو  یان  ڕق  تووشی  لەوانەیە  هەلومەرجەشدا  لەم 
هەمیشە پۆپۆلیزم و فاشیزم لەو زەمینەدا درووست دەبن و پێدەگەن 
دەبنە  كە  دەبەن  نائومێدەكان  ناكام،  مرۆڤە  بۆ  پەنا  ئەوانەی  واتە 
بە  زاراوانە  ئەم  دژایەتی.  نەیاری  كاردانەوەو  تۆڵە،  ماشینی  ئامڕاز، 
پلەی نایاب لە فەرهەنگی پۆپۆلیزم، فاشیزمدان، بەشێكی بەردەوامە لە 
بەهێزدەبن،  پەیدادەبن،  ئەوانەشەوە  هەربەهۆی  و سیاسەتیان  ڕێباز 
كاردانەوە و تۆڵە دەكەنەوە. هەموو ئەوانەی كە خەریكی پرس و كارە 
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گشتییەكانی كۆمەڵ، دەسەاڵت، فەرهەنگن دەبێت ئەو بزانن كاتێك بە 
پەلەو ڕووكەش تەماشای خەڵك دەكەن، وادیارن بە باشی دەژین و 
بەو  تەنها  كە  لێرەدایە  مەترسی  خۆیانن.  فرمانەكانی  كارو  خەریكی 
چاوە نیگایان بكەین و ئەو خەمە قووڵە نەبینن كەلە پشتی پەردەكانی 

ئارامی و دڵنیایی پەنهانن.
 كاتێك مانای ژیان لە دەست بچێت، مرۆڤ خاوەن ماف، ئازادی، 
ڕێز و دادپەروەری نەبێت، مرۆڤ بە هەموو تواناو هەوڵەكانی دەڕۆست 
نایەت، هەرچۆن مەرگ لە ئەنجامی برسێتی فریای جەستەی كەسەكان 
دەكەوێت، بەاڵم ئەو مەرگەی لەئەنجامی برسێتی ڕۆحیەوە پەیدا دەبێت 
باش  كۆمەڵی  و  یاخیبوون. دەسەاڵت  لەگەڵ  دەبێت  هاوكار  و  ئاوێتە 
و بەهرەمەند ئەوانەن كە ناهێڵن مرۆڤ یاخی بێت. ئەمەش بە واتای 
ئاڕاستەیە  بەو  بەڵكو  نابێت،  نەیارییەكان  و  جیاوازی  سەركوتكردنی 
نیازە  بوونی  لە  نییە  بریتی  تەنها  پێداویستییەكان  و  نیاز  كە  دەبێت 
ئابووریەكانی خەڵك و ڕەنجی ناهۆشیاری ئەوان نەبینین كە بوونەتە 
لە بەرامبەر ئەو  نابینابین  ئامڕاز و ماشین،  لە ڕاستیدا كراونەتە  یان 
دەهەژێنێت  كۆمەاڵیەتیمان  فەرهەنگی  مرۆیی  بناغەی  كە  مەترسییەی 
فاشیزم  و  پۆپۆلیزم  هەڕەشە.  بەردەمی  دەخاتە  بوونیادەكەی  و 
هەمیشە لەم هەلومەجانەدا باسكیان بەهێز دەبێت و كۆمەڵ دەهەژێنن 
و هەڕەشەی نەمان و تێكدان لەم شتانە دەكەن كە تا ئێستا هەبوون. 
ئەم مەترسیە ئامادەیی خەڵك بۆ پەسەندكردنی هەر ئایدیۆلۆژیاو هەر 
پێشەوایەك ڕۆشن دەكاتەوە كە دەیانەوێت  و دەتوانن ڕق و توانای 
تۆڵە كردنەوەی ناو دڵەكان بەرجەستە بكەن و بوونیادی گشتی كۆمەڵ 
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و دەسەاڵت بكەنە نیشانە و تێكومەكانی بدەن. ڕابەر، پێشەوا ستەمكار 
و ئەوباشەكان هەمیشە لەم هەلومەرجانەدا دەردەكەون و ئەوان لەو 
خاكانەدا تۆوی دەسەاڵت و ستەم و هەژموونی ئایندەی خۆیان لەناو 
دڵ و دەروونی ئەوانەدا دەچێنن كە ناچارن یان ناچاركراون بە رق و 
تۆڵەو كاردانەوە بەرامبەر دەسەاڵتداران و خوداپێداوان و ئەم خاكەش 
پۆپۆلیزمی  ڕێبازی  سیاسەت،  گەشەكردنی  ڕووان،  خاكی  پیترین  بە 

جەماوەری، فاشیزمی ستەمكار و دەستوپێوەندە ئەوباشەكانە.

نۆڤامبەری 2013
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28- ترنس بال ، ریچارد تاگر ، ه . س . پ . 277 .
29- ه . س . پ . ل 282 – 283 .

30- دایرە المعارف دموكراسی ، زیرنظر سیمور مارتین لیپست ، كتابخانەی 
وزارت امور خارجەی ایران ، تهران زمستان 1383 ، ل 982 .

31- ه . س . پ . ل 983 .
32- اریك فروم ، ه . س . پ . ل 260 .
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33
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2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

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 – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا
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2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی

108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125
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126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی
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159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی

162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

183
مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز

4 بەرگ
2017ئەكرەم عەنەبی

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191
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2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210

2017ئەسعەد جەباریداعشیزم خەالفەت و تیرۆر211

2017موعتەسەم نەجمەدینشارە زەردەواڵە212

2017وەهاب حەسیبلەبارەی خوو رەفتاری مرۆڤەوە213

2017نەوزاد عەلیکۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان214

2017چنور فەتحی - وریا غەفوریشارنشینی رۆژهەاڵتی ناوین215

2017بیل کلینتۆنبەخشین رێگایەک بۆ گۆڕینی جیهان216

2017ڤاتسالڤ هاڤڵهێزی بێهێزەکان217

2017د. موسڵیح خزر جبوریرۆڵی سیاسی کەمینەکان218

2017پێشەوا  فەتاحئەدەبیات ئەمەیە219

2017عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵجوانییەکانی وەرگر220
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221
كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی 

سۆسیال دیموكرات
2017كۆمەڵێك نوسەر

2017ژیل دۆلۆز ، كله یر پارنێتئەلف بێ222

2017ئێرنست مەندڵبزووتنەوەی خوێندکارانی شۆڕشگێڕ223

2017جۆن جەی میرشەمیربۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟224

2017فوئاد سدیقخوێندنەوەیەكی نوێرت بۆ ئیسالمناسی225

2017ئالوین تافلەر و هایدی تافلەرجه نگ و دژە  جه نگ226

227
داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و 

شكستی بەهاری عەرەبیدا
2017هاوكار عەبدوڵاڵ

2017مایکڵ بوراوۆیمارکسیزمی سۆسیۆلۆژییانه228
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