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 "ناسری ئێرانپوور" نەچووم پێشکەش بە خۆشەویستی لەبیر
 

و  دێموکراسکککییەکێکککە لەو چەمککککانەی بەردەوام لە ڕیکککانی ڕەڕانەدا دەبیسکککتر   وشکککەی 
ەاڵت و شێوەی فەرمانڕەواییان دەکەن  ئازادییە. تەنانەت دیکتاتۆرەکانیش کاتێە باسی دەس

دا لە بناسککێنن. بککۆ وێککنە لەکاتێککک دێموکراسککیمککوکرات و خککاوەنی دەدەن خۆیککان بە دێهەوڵ 
ئێککران چککوار دەیەیە ئیهنککی هەناسەکێشککانێکی ئککازاد بە هککیا تککاکێکی ئککازادی واز نککادر  و لە 

دا ئەم ٢٠١٨ دوایکککین بڕیکککاری ککککۆڕی خشکککتیی ڕێک کککراوی نەتەوە یەکڵرتووەککککان لە سکککا ی
خۆپێشکاندانی و پێشێلکەری مافی مرەڤ  ئازادیی دەربڕینی بیروڕا  کۆبوونەوە و ووەکدەو ەتە 

ی چکککاپەمەنی و ڕاخەیانکککدن  هەروەهکککا پێشکککێلکردنی مکککافی کەمیکککنە ئاشکککتی وازانە  سانسکککۆڕ
 و عەرەب  بەلووچ  کورد  ئکازەری  بەهکایی  تکازە مەسکیکییەکانوەکووەکان ینەتەوەیی وئایینی

یەت(  سکککوننە و یارسکککانەکان و هتکککد یەوانەی بە تکککازەیی هکککاتوونە سکککەر ئکککایینی مەسکککیک)ئ
ی سکککەبارەت بە ٢٠١٨ک کککراوەی نێکککونەتەوەیی لێ ۆشککک وون سکککا ی   ڕێو ١مەحککککووم ککککراوە
هەزار خۆپێشاندەر  خوێندکار  ڕەڕنامەوان  کرێکار  چاالککانی بکواری ڕیکنڵە  ٧خیرانی پتر لە 

پێکی   بەو ٢شەرم و سەرشۆڕی بۆ ئێکران لە مێکژوودا نکاو بکردوەو مافی ڕنان و هتد بە سا ی 
زیکاتر لە  ١٣٩٧پێشێلکردنی مافی مرەڤ لە ڕەڕهەاڵتی کوردستان لە ماوەی سکا ی  یڕاپۆرت
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تی کۆمکاری هکۆی دەزخکای سکەرکولکردنی مافی مرەڤ لە کوردسکتان بەحا ەتی پێشێ ١٣٠٠
کۆ  ەر و کاسک کاری ککورد ککوڕراو و  ٢4٢لە ماوەی ئەم سا ەدا   و ئیسالمییەوە ڕووی داوە
 4٩نککیکەم کەس بە تککۆمەتی چککاالکیی سیاسککی خیککراون و ال 64١برینککدار بککوون  النککیکەم 
. ٣ی سیاسکککی بکککوونیعکککدام ککککراون کە شککەش کەس لەوان زینکککدانزینککدانی لە کوردسکککتان ئێ
ن  ئا مککا 4"بێرتلیککهمەن"ی پێککی لێکۆ ینەوەکککانی بککنکەی سککەربەخۆیبە هەروەهککا لە کاتێکککدا کە
 ١٢٩یەوە لە نێو دێموکراسی  لە باری چۆنیەتیی ٢٠١٧هەتا  ٢٠١5ئێران لە نێوان سا ەکانی 
ینەوەکککانی خۆرککاری ئێکۆنۆمیسککێ لە نێککو   بەپێککی لێکۆ و 5ی هەیە١١٨واڵتککی هینانککدا پککلەی 

ی" لە سککا ی ئککابوور یاپککۆرتی "کککۆڕی هینککانیڕپێککی یککان بە 6ی هەیە ١5٠واڵتککدا پککلەی  ١6٧
ڕوا ەتێکککی  ٨دایە ١4٢واڵتککدا لە پککلەی  ١4٩لە نێککوان  ٧ێنککی ڕەخەزیککداەللە بککواری ک ٢٠١٨

مانی بەڕێوە دەبا! بەاڵم سەرەک کۆماری و پارلموکراتیە بە خۆیەوە دەخر   هە  ژاردنی دێ
ی تۆتکککالیتێر و زەریکککنەی خە کککە یەخسکککیری کەمینەیەکککک هە  کککژاردن لە کۆمە ڵەیەککککدا کە

ن بۆ بەربژێر بکوون و هە  ژاردنکی کەسکێە  بکێ ڵە سەرەڕەن و  مافی بڕیاردانی ڕاستەقینەیا
. بەو حکککا ەش دێموکراسکککیە  خکککا تەکردنە بە ینیککک دەستنیشکککانکراوەکانی ویالیەتکککی فەقینککککلە 

ی ڕاسکتەقینە واتە دێموکراسکینمکوونەیەک لە  وەککووبەڕێوەبەرانی ڕێژیمکی ئەو واڵتە خۆیکان 
وپککایی لە الیەن کاربەدەسککتانی وورواڵتککانی ئتەنککانەت   ڕادەنککێن و ی ئیسککالمی"!دێموکراسککی"

و مکککافی مکککرەڤ تاوان کککار  دێموکراسکککیحککککوومەتی ئیسکککالمیی ئێکککرانەوە بە خەوشکککدارکردنی 
 دەکرێن!  
ناتوانێ مانای هەبکێ  بێێکی  دێموکراسیبێ بەچییە و بۆچی کۆمە ڵەیەکی ئازاد   دێموکراسی

ناسکاند  لە  دێموکراسکیموکرات و هەر سیسکتمێە خکۆی بە خکاوەنی ێهەر کەس خۆی بە د
اڵمککدەری هەمککوو بتککوانێ و دێموکراسککیبککاری نێوەرەکیشککەوە شککایانی ئەم ئاو نککاوە بککێ  بێێککی 

و مسککککۆخەرکردنی  کێشککککەکانی کککککۆمە ڵە بککککۆ وێککککنە نککککابەرام ەریی کککککۆمەاڵیەتی  ئککککابووری
کردنەوەی کەلێنی چینایەتی بێ  هەروەها کێشەی نەتەوەیی بۆ چارەسکەر دادپەروەری و کەم
 دێموکراسکیێمەی کورد و بە خشتی بۆ کۆمە ڵەیەکی ڕەڕهەاڵتی هەبوونی بکر   بێێی بۆ ئ
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  یکان تەنیکا هەبکوونی ێکی خرینک  و پێویسکێ بکێخا بردنی خەباتی نەتەوەیی  پێشبۆ بەرەو
و هاوسککەنڵیی هێککهە دڕبەرەکککان بککۆ چارەسککەرکردنی کێشککەکان لە ڕەوتککی  هێککهی چەکککدار

بێێککککی کەسککککێە یککککان حیککککهب و ەکردن لەخەڵ ناوەنککککددا قسککککەی ئککککاخر دەکککککات   مککککامە
وخکککۆییە  بتکککوانێ ئکککااڵهە ڵری ی نێدێموکراسکککیڕێک کککراوەیەک کاتێکککە بۆخکککۆی پێشکککێلکەری 

و  هێهێکککککی دێمککککوکرات وەکککککووڕزخککککاری وازانە بککککێ و  _ڕاسککککتەقینەی خەبککککاتی نەتەوەیککککی
ککورتی تیشکە ب کاتە سکەر بە واز پێناسە بکر   و هتد. ئەم بابەتە  تێدەکۆشکێ دێموکراسی

استەقینە بۆ پێکنێنانی ککۆمە ڵەیەکی یەکی ڕدێموکراسیو  چەشن و پێداویستیی پێناسە  مێژو
 ئازاد و ئەمڕەیی.

 
 

  دێموکراسیپێناسەی 
بە مانککای خە ککە یککان خەل و   ٩مککوس"دێتککێکەاڵوێکە لە دوو وشککەی یوونککانیی " دێموکراسککی
ەوایی کردنککی خە ککە. مەبەسککێ لە خە ککە ڕبە مانککای حکککوومەت یککان فەرمککان ١٠"کراتککۆس"

لە ڕەڕی سکەرهە دانی ئەم چەمککەوە هەتکا  دێموکراسیمەندانە. بە خشتی  ەەرتر کۆی شارز
ئێسکککتا مانکککا و پێناسکککەیەکی هاوبەشکککی نەبکککووە و زەربەی فیلسکککووف و سیاسکککەتوانەکان لە 

پێناسکەی  ٢٠٠هیە بە ییان پێناسە کردوە و لەوە دەچێ ندێموکراسیڕوانڵەی هۆراوهۆرەوە 
 سکاڵ لەمەو ٢4٠٠سکاالری یکان بە وتەیەککی دیککە خە کە  دێموکراسیهۆراوهۆری هەبێ. 

حککوومەتی خەل  وەککوو دێموکراسیپێش لە یوونانی کۆنەوە دەستی پێکرد. زەربەی خە ە  
خە کککە بکککۆ یکککان خە کککە پێناسکککە دەکەن و لەم نێکککوەدا سکککەرەکیترین مەبەسکککێ و ئامکککان ی 

ف"  "بەرڕوەنککدی" و مککوکرات واتە پارێهخککاری و پاراسککتنی "مککادروسککتکردنی حکککوومەتێکی دێ
 بژیوی" لەبیر دەچێتەوە."خۆش

سکەروبەرە و ڕەنڵاوڕەنک  ڕفێن  بێفۆڕمێە لە حکوومەتێکی"د  وەکوو دێموکراسیئەفالتوون  
  ئەوانەی نککابەرام ەرن دابککین دەکککا کە یەکسککانی هەم لە نێککوان ئەوانەی بەرامکک ەرن و هەم

هەمککووان لەسککەر هەر کەس و     دەسککەاڵتیدێموکراسککیدەناسککێنێ. لە ڕوانککڵەی ئەرەسککتۆوە 
یەکەمککین  وەکککووهەر کەسککیش بە چەشککنێکی بڵککۆڕ لە سککەر هەمککوو کەسککە. "ئەسککپینۆزا"ش 

باشکککترین شککککێی  دێموکراسکککیی ئکککازادی وازانە )لی کککڕاڵ(  پێکککی وایە دێموکراسکککیبیرمەنکککدی 
 ڕاستەقینەیە. ١١ههر  فەلسەفە  چاکی و باشییی بیروپێش ردنی ئازادیحکوومەت بۆ بەرەو
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و بە بککاوەڕی  ێمککای ئیککرادەی زەریککنە پێناسککە دەکککاه وەکککوو دێموکراسککیڕاک ڕەسککۆ   ڕان 
. لە ڕوانڵەی  ""دەسەاڵتی خە ە بۆ خە ە و بە دەستی خە کە دێموکراسیئابراهام لێنکۆ ن  

دەو ەتکی پکاش شۆڕشکی   فۆڕمێکە لە دەو ەت ولە ە بکێ ڵە یشتێە نیک دێموکراسیلێنینەوە 
 دێموکراسکیلە ڕوانکڵەی "ئیهایکا بێکرلین"یش  !یەدێموکراسکی سۆسیالیستی  ککامێترین چەشکنی

دەچکێ  . لەوەهۆراوهۆرەککان بە خە کە دەداسیستمێکە دەرفەتکی هە  کژاردن لە نێکو بەدیکلە 
مێکی حکوومەتی پێناسکە بککر  کە بکۆ ڕێک سکتنی پێوەنکدیی نێکوان سیست وەکوو دێموکراسی

 دەستەاڵتداران و خە ە پێە هاتووە. 
موکراتیکە بە حکوومەتێکە دەزانکێ کە تەواوی االر یان دێس تی خە ەهین شارپ حکوومە

ڕای )لە ڕێڵای نوێنەرە هە  ژێردراوەکانی خۆیان( وێ مەندان  ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆەشار
دا لەم رەکانی دەو ەت دەکەن و لە ڕاستیی کایدێری لە چۆنیەتەاڵت  چاولە دەس ییبەشدار

حکککوومەت بەسککەر یاسککادانەر و دەو ەتککدا دەکەن.  چەشککنە حکوومەتککانەدا ئەوە خە کککن کە
یە  بەرخکری لە تکۆدانە)پرەنسکی(( و مێ ش کۆی ئەو بنەواشەدێموکراسیساالری یان  خە ە

ساالری هێڵیرکردنی ئازادی لەسەر بنەمای حکوومەتی زەرینە  . خە ەئازادیی مرەڤ دەکا
ویسککککتی زەریککککنە   ای ڕێهخککککرتن لەڕو پاراسککککتنی مککککافی تککککاک و کەمیککککنەیە  هەروەهککککا وێکککک

  دێموکراسکی. انی تاک و خرووپە کەمینەکان دەککاسەرسەختانە بەرخری لە مافە بنەڕەتییەک
پکککێش ئەوەی چەشکککنە شکککێوەیەکی حککککوومەت بکککێ  چەشکککنە شکککێوەیەکی ڕیکککانە. واتە مانکککای 

ڕیشەی لە باوەڕ و بۆچوونی خە کی کۆمە ڵەدا هەیە و لە کۆمە ڵەیەککدا شکک   دێموکراسی
ی یەکێککی "ق کوو کردنی بکوون دا خکاوەنی فەرهەنڵکیی کۆمەاڵیەتیکلە بکوار دەخر  کە خە کە

بۆچککوونی هۆراوهککۆر بککن. بنەمککای ڕا و دیکککە" و لە بککواری سیاسککیدا ئامککادەی ق ککوو ی بیککرو
قیککی ئەم کککۆمە ڵەیە لەسککەر بنەمککای مسککۆخەرکردنی ئککازادیی تککاک و پێشککڵیری لە ئەخال

ری یە بەخکتەوەئەم چەشکنە ککۆمەلڵەخە کی پێشێلکردنی ئازادی و مافی کەسانی دیکەدایە. 
 لەخەڵ پێشکەوتن و چاکسازیی کۆمەلڵەدا دەبینن. و پێشکەوتنی خۆیان لە پێوەندی

 
 لە ڕەوتی مێژوودا دێموکراسی

هەوە کین لە یوونکانی کەونکاردا دیتکراوە. سکەرهە دانی  دێموکراسکیی ناسکراوی یەکەمین شککێ
 5٠٧-5٠٨یوونان دەخەڕێکتەوە بکۆ سکا ەکانی  شارەکانی-موکراتیکەکانی دەو ەتڕێک راوە دێ

بەهێهتکرین هەرە خەورەی یوونکانی  خکاوەنی  شاری-دەو ەت پێش زایین. ئاتێن  ی٣٣٨هەتا 
مێە بکووە کە خەلێکە کتێک  و و تەنیا سیسکتموکراتیکی سەردەمی خۆی بووە حکوومەتی دێ

اوهۆر  هەروەها ڕای هۆرروەاڵتداری و بیلەمەڕ شێوەی دەسنووسراوەی باشی لە دوای خۆی 
 کراسکیی خکاوەنئکاتێن لە ئاریستۆ ە. خۆڕانککاریی سیاسکییهێ هێشکتوبە دێموکراسیلە بارەی 



لەخەڵ  لە پێوەنککدی  لە سککەرەتاکانی سککەدەی شەشککی پککێش زایککین دێموکراسککیزەویککیەوە بککۆ 
ی پکێش زایکین دەسکتی 5٩4چاکسازییەکانی سۆلۆن ڕێک ەری هە  ژێکردراوی ئکاتێن لە سکا ی 

 پێکردوە. 
 ان دەخکوتکراتەکان  بە دانیشتووانی ئازادی نکاوچەی "ئاتیکا"شکیە یوونان بێ ڵە لە ئاریستۆل
 موسکککەکان لە هووتیکککار  کاسککک کار  دەریکککاوان و کرێککککارە مهبەرەککککان. زەربەی دێمکککوس"دێ"

اوەن بازرخانککان  خکک وەکککووپێکنککات وون  بەاڵم  لە نێککو ئەوانککدا هەمککاعەتێکی دەو ەمەنککدیش 
ەوە موسکەکان بە هەڕار و دەو ەمەنکدبکوون. تەواوی دێەن کۆیلەکانیش هەکەشتییەکان و خاو

  هادەککانلە کار و باری حکوومەتی ئاتێنیان نەبوو و ئەم مافە تەنیکا بکۆ نەهی یمافی بەشدار
 و کێشکەی خوێنکاوی لە نێکوان پارێهراو بوو. لە سەرەتای سەدەی شەشکی پکێش زایکین  شکەڕ

لە دایک ککووی  پککێش زایککین سککۆلۆن 5٩4لە سککالی مککوس و نەهی هادەکککان سککەری هە ککدا. دێ
 ەاڵتداری ئاتێن. بوو بە دەس موس دێ –بنەما ەیەکی ئاریستۆکرات 

 هککۆیئەو کەسککانەی کە بەای ئککازادکردنی وێککڕ  و ن تەواوی قەرزەکککانی هە وەشککاندەوەسککۆلۆ
قەرزداربوونیککان تووشککی کککۆیلەتی ب ککوون  ئەم کککارەی بککۆ هەمیشککە قەدە ە کککرد  هە کک ەت 

ازیی سکککۆلۆن خکککۆڕانێکی لە وەزعکککی ئەو ککککۆیالنەی لە واڵتەککککانی دیککککەوە بکککۆ ئکککاتێن چاکسککک
ەی ەتییبنەڕ پێی ئەو یاساەر بە کۆیلەیی مانەوە[  پاشان بەو ئەوان ه هێنابوویان  پیە نەهێنا

ین چککپێککی پانتککایی زەوی یککا داهاتیککان  بە چککوار کە پەسککەند کککرا  شککارەمەندەکانی ئککاتێن بە
  مەرهککی ئەنککدام وون لە نێککو چینککی بککژاردە  نەک نەهی ککهادە بککوون دابەش دەکککران و ئیتککر

 4٠٠بە کککوو هەبککوونی مێککە و سککەروەت بککوو. لە کککاتی سککۆلۆندا شککووڕایەکی هە  ککژاردە لە 
 ا. ڕباری دەو ەتدا دەخێڕە ێکی تای ەتی لە کارو کەس  بە ناوی "ئەن ومەنی خەل"

ە ککی ووانی ئکاتێن بە دوو دەسکتەخ خچاکسازییەکانی سۆلۆن بوو بە هۆی دابەشک وونی دانیشکت
ەت و ئاتێن و کۆیلەکان. خە ککی ئکاتێن  خە کێککی ئکازاد بکوون  مکافی ڕاخرتنکی ککۆیلە  سکەرو

ەبکوون ددەکرد و هەرە دەو ەمەندەکانیان  ان لە ئەن ومەنی خەلسامانیان هەبوو و بەشداریی
ەشکێە ب بەان نەبکوو و بە خاوەنی پلە و پایەی بەرزی دەو ەتی  بەاڵم کۆیلەکان هیا مافێکیک

 دادەنران.لە دارایی خاوەندارەکانیان 
دا  ەمەندی ئاتێنیککهەزار شککار ٩٠پێککی لێکۆ ینەوەکککانی لککویی هێنککری مۆڕخککان "لەبەرامکک ەر بە

  ١٢هەزار کۆیلە دانیشتووی ئەم شارە بوون. ٣65
 ەومکوکراتیکی خشکتی و پکاش ئێککی دێچاکسازییەکانی سۆلۆن  دەو ەتکی ئکاتێنی ککردە دەو ەت

 بکوو بە ای درێکژە پێکدان بە چاکسکازییەکانی سکۆلۆن ڕپێش زایین( وێک 5٠٩ -5١٠کلیستن )
 بوونی دەو ەتی ئاتێن. موکراتیەهۆی هەرچی زەرتر دێ
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پێککککی ڕێککککتەوە کککککاتی دەسککککەاڵتداریی پککککریکلێی. بەی ئککککاتێن دەخەدێموکراسککککیلککککووتکەی 
 ١٣ە  ژاردنکی قکورعەییدا زەرتر ککرا و هنچاکسازییەکانی پریکلێی مافی خە ە لە هە  ژارد

لە ککککرا بە بکککاو. پێکککدانی پکککارە بە هەڕاران لەم سکککەردەمەدا دەرفەتکککی بکککۆ بەشکککداریی ئەوان 
بەرزتکککرین شکککوێنی بڕیکککاردان لە  وەککککووپێکنێنکککا. ئەن کککومەنی خەل  داوبکککاری ککککۆمە ڵەکار
بەسکککەر تەواوی کارەککککانی دەو ەتکککدا دەککککرد. ئەم  یاسکککەتی نێوخکککۆیی و بیکککانی  چکککاودێریس

ڕەڕ هارێککە کۆبککوونەوەی هەبککوو و هەر شککارومەندێکی ئککاتێنی خککاوەن  ١٠ە هەر ئەن ککومەن
بکککوو. چاکسکککازییەکانی هەو پێشکککنیاردەربڕین یکککان خەاڵ ەکردنکککی یاسکککای  مکککافی قسکککەکردن

 بکێ ڵە لە  پریکلێی سەرچاوەی ئازادیی مافی دەنڵدانی خشتی و بەشداریی تەواوی خە ک 
بکاری دەو ەتکدا [ لە تەواوی کاروڕێکر سکی سکاڵ بکوو ڕنان  بێڵانە  کۆیلە و ئەوانەی تەمەنیان

 بوو. 
 "سککککەرچاوەی بنەمککککا ە و دەو ەت" بەپێککککی ی لە کتێ ککککیفرێککککدریش ئەنڵێککککتوێژینەوەکککککانی 

ناسکککی ئەمریککککایی لە کتێ کککی   خە کنکککاس و دێرینلێکۆ ینەوەککککانی لکککویی هێنکککری مۆڕخکککان
نی بکاکووری ئەمریککا رپێسکتەکاڕایەکی سکەرەتایی لە نێکوان سووۆ"کۆمە ڵەی دێرین" باسی ش

پێناسکە بککر . شکووڕای ڕیکش سکپییەکان و  ی خکانەدانیدێموکراسکی وەککووکە دەکر   دەکا
ێوەبەری خێ  یاخود یەکیەتیکی خێێەککان بکوون. نمکوونەی ئەم حکا ەتە ڕسەردارەکانی سپا بە

پی سککیسیلە نێککوان تیککرەی ئێیرەکککی سوورپێسککتەکانی ئەمریکککایی لە ڕەڕئککاوای چککۆمی می
ە. تەواوی ئەندامەکانی ئەم تایفەیە ئازاد بکوون و دەبکوو بەرخکری لە ئکازادیی یەکتکری دیتراو

و  ١4بکەن. لە ڕوانڵەی ئیمتیاز و مافە کەسییەکان یەکسان بووە و سەرەکەکانی کاتی ئاشتی
ئەنکدامانی ئەم ککۆمە ڵەیە  ١5سەرەکەکانی دیکەی ئەم تایفەیە سەرتر لەوانی دیکە نەبکوون.

ە و پکایەی سکەرەکی ککاتی ئاشکتی و  شکەڕیان هەبکووە و کۆبوونەوەککانی مافی زەوتکردنکی پکل
چککووە. هەر ئەنککدامێکی کککۆمە ڵە خککاوەن مککافی  ێککوەڕڕا لە نێککو کککۆی خشککتیی خە  ککدا بەۆشکک

ڵای نۆێنەرانی خۆیان بیکروڕای خۆیکان   تەنانەت ڕنانیش لە ڕێو باس بووە بەشداری و قسە
 ١6نی خشتی بووە.پێی دەنڵدابە ڕاخەیاندوە و بڕیاری کۆتایی 

می سکککەرمایەداری هاوککککاتە لەخەڵ یکککۆدالی و سکککەرهە دانی سیسکککتمی فتێکچکککوونی سیسکککت"
وپکککا لە حکککا ەتی وورلە ئ ی بکککۆرڕوازییدێموکراسکککیی بکککۆرڕوازیی. "دێموکراسکککیسکککەرهە دانی 
ییەکان ڕای شکارەدارو شکۆ می هاوپیشکەییا لە نێو شکارە ئازادەککان کە سیسکتسەرەتایی خۆید
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وانی بۆۆرژوایی تۆۆدا ەکانیان بەرتەسە کردبکوو سکەری هە کدا. ستەاڵتی فیهەتا ڕادەیەک دە
امدا و ئەوان بە شوێن خۆیەوە ڕابکێشێ، هەتا لە ئاک هێز بکاپێوەندیی خۆی لەگەڵ خەڵک بە

 1٧داڵەکان دەربێنێ".بتوانێ دەسەاڵت لە دەستی فیۆ
ەری و مۆۆافی ابدالی، ئۆۆااڵهەڵیری دروشۆۆمی ئۆۆایادی، بەریۆۆۆمی فەکانی دژ بە سیسۆۆتشۆڕشۆۆ 

بە  خەبۆۆاتی دژ یپێۆۆی پێداویسۆۆتیئەم شۆڕشۆۆانە بە ەتییەکۆۆانیڕیاسۆۆا بنە خاوەنۆۆداریەتی بۆۆوون.
رۆکێکی وەەنیی لە کۆۆۆۆار و خەبۆۆۆاتی تەواوی شۆۆۆۆارۆمەندان، نێۆۆۆۆدالی و هاوئۆۆۆاهسیسۆۆۆتمی فیۆۆۆۆۆ

دا تیڕاسۆۆ لە ،و دەچۆۆوونێۆۆوە ڕموکراتیکیۆۆان هەبۆۆوو. بەاڵم ئەو یاسۆۆایانەی لە کۆۆردەوەدا بەدێ
 یان لۆێوەی کۆمەڵیە و ژنان مۆافی دەنیۆدانیاوای بوون و چین و توێژەکانی خوارەتەواوی جبە

، سیاسۆۆی یدێموکراسۆۆییەوت کرابۆۆوو. بەم پێۆۆیە لە درێژایۆۆی سۆۆەدەی نۆۆۆیدەدا وەدەسۆۆت ێنانی 
ردەوامی ئامانج و بەرنامەی سیاسیی چینەکانی خوارەوەی کۆمەڵیە بوو. بەرە بەرە خەباتی بە

ێنێ و ی سیاسی بەسەر بۆرژواییۆدا بسۆەپدێموکراسیکۆمەڵیە توانی هێزە پێشکەوتنخوایەکانی 
مۆۆۆافی کۆۆۆۆمەاڵیەتی وەدەسۆۆۆب بێنۆۆۆێ و بەێۆۆۆتە هۆۆۆۆی پەسۆۆۆەندکرانی مۆۆۆافی دەنیۆۆۆدانی تەواوی 

 اتیمۆۆان و هتۆۆد. لە سۆۆەدەی بیسۆۆتەمدا خەبۆۆمەڵیە و بەربژێۆۆر بوونیۆۆان بۆۆۆ پارلئەنۆۆدامانی کۆۆۆ
 وی سۆەرمایەداری بە هۆۆی پاشەکشۆە وپۆا بۆوووورەکۆان لە ئوچانی هێزە چەپ و کرێکارییبێ

مۆۆافی  وەکۆۆووو توێژەکۆۆانی کۆۆۆمەڵیە  ێۆۆک مۆۆافی بەرچۆۆاو بۆۆۆ تەواوی چۆۆینکردنی گەلمسۆۆۆگەر
ڕنککانی دووخیککان   یپیشککەیی  سکک مەتی یبەرخککری لە ڕیککنڵە  ئاسککایش و سکک مەتیبێکۆۆاری، 

ی وایی بۆۆۆرژدێموکراسۆۆیبەکککارهێنەر  پێکنککاتنی یەکیەتیککی پیشککەیی و هتککد.  پاراسککتنی مککافی
ر" و ئۆۆۆۆایادیی مۆۆۆۆافی بەرامۆۆۆۆەە" دەسۆۆۆۆتکەوتێکی گەورە لە مێۆۆۆۆژووی مرۆ ۆۆۆۆایەتییە کە تۆۆۆۆوانی

مۆافی " بێنۆێ، بە واتۆایە  )یەکسۆانی  پێۆک ، بەاڵم نەیتوانی بەرامۆەەریتاکەکەسی دابین بکا
 بێ یەکسانی.  بە "یەکسان

بەشککێکی  ی بککۆرڕوایی لەدێموکراسککیلە دەیەکککانی کۆتککایی سککەدەی ڕابککردووەوە هەتککا ئێسککتا 
لە چوارچێککوەی پێوەنککدییەکانی سیسککتمی ی و اڵتککانی هینککان  لە قککا  ی نیککولی ڕالبەرچککاو لە و

ی یان لەسەر بنەمای بیروههری نیولی ڕال دێموکراسیە و تیۆریهە کراوە. سەرمایەداریدا خەاڵ 
سکەرچاوەی  ١٩و فرێکدریە رکۆن هایکە ١٨ڕاستی نکو   لە ڕێ کازی سیاسکیی ڕابێکرت نۆزیکە

سەر بنەمکای ئکازادی یکان ڕیانی ئابووری لە وەکوووانڵەی ئەوانەوە ڕیانی سیاسی خرتوە. لە ڕ
بیکرەکەیەک لە  وەککوو دێموکراسکیتوانایی تاک بۆ داهێنانی شتی نو  دابکین ککراوە. هایکە 
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کە دەبکێ قکانوونی بکن و لەم  تانەی پێناسکە دەککاپێوەندی لەخەڵ شێوەی دیکاریکردنی ئەو شک
ئکککامرازێکی  دێموکراسکککیمکککانا نکککابینێ. بە بکککاوەڕی هایکککە ئا وەککککوو دێموکراسکککیڕەوتەدا 
 وازانە بکککۆ یاریکککدەدان بە مسکککۆخەرکردنی هەرە بەرزتکککرین ئامکککان ی سیاسکککی  واتە قکککازان 

خکۆی و یاسکادانەران نکابێ  ی ککاریقانوونی دەبێ ئکازادی بککاتە تەوەری دێموکراسیئازادییە. 
 وەککککککووی هەمکککککاوەری دێموکراسکککککیەاڵتداریی قکککککانوون وەردەن. هایکککککە دەسکککککێ لە دەسککککک

ەاڵتی زەریککنە بککۆ دەسککەاڵتی ردن لە سککەرەڕەیی و ڕاخککوێهتنی دەسککمەترسککییەک بککۆ ڕووتێککک
یەکی ڕوا ەتی و لەسەر دێموکراسی  ی نیولی ڕالدێموکراسی. کارخێڕانی دەو ەت لە قە ەم دەدا

ی بەرتەسکە و فەرمکی لە ئەزمکوونی بنەمای نوێنەرایەتی و هە  ژاردنکی دەورەیکیە و مانکایەک
بکاری ئەوان . بکازاڕی ئکازاد و دەسکتێوەرنەدانی دەو ەت لە کاروشککەش دەککاموکراتیە پێدێ

لە الیەن نیولی ڕالەککانەوەیە. بە  دێموکراسکی"پاڕنەی ئاشیل" و پێوەری هە سەنڵاندنی  وەکوو
لە کتێ کککی ئابوورینکککاس  ئامکککارزان و نووسکککەری ئەمریککککایی  ٢٠بکککاوەڕی میلتکککۆن فریکککدمەن

یە  کاتێککە دێموکراسککیەکی ر وازی  نێککوەدی"دا  بەو پێککیە کە قککازان "سککەرمایەداری و ئککازا
انیی خە کککی ئاخککاش لەو موکراتیکە و پشککتیوڕ بککێ  نککادێدەو ەتێککە سیاسککەتەکەی دڕ بە بککازا

  ای ە.دەو ەتە بێ
ن ەککککاسکککەرتر لە هەمکککوو شکککتێکە و نیولی ڕال ڕی  بکککازای نیکککولی ڕالدێموکراسکککیلە ڕوانکککڵەی  

ودەخی ی لێککدانەوەی بکاری ئازاد پێناسە دەکەن و لە کاتی بازاڕ  وەک هاوتەرازدێموکراسی
رە یککا و خەنڵێسککتەەاڵتی مافووپککای ڕەڕهەاڵت و ڕووسککیە وێککڕای زا  ککوونی دەسککورواڵتککانی ئ

موکراتیککە کککۆمە ڵەیەکی دێ وەکککووسککەر ڕیککانی خە ککە  ئەو کۆمە ڵەیککانە ئابوورییەکککان بە
یەک ڕاڵ پینۆشکەش لە سکالوادەر ئالێنکدەڕێنک وەککووپێناسە دەکەن و تەنکانەت دیکتکاتۆرێکی 

یەن پێکککی ڕێفرانکککدەمیکی ئکککازاد هە  ژێردرابکککوو و لە الدەزانکککن کە بەمکککوکراتیکتر ێزەر بە د
 کوودەتاچییە پاشکەوتووخوازەکان کوڕرا و واڵتی شیلی کرا بە خۆمی خوێن.

کەن و دا پێناسکککە دەتەنیکککا لە پێوەنکککدی لەخەڵ بکککازاڕ دێموکراسکککیەککککان  ئکککازادی و نیولی ڕال
ی ئکازاددا  هەر پێی ئکازادیی بەککارهێنەر لە بکازاڕ ێ دەدەن. بە باوەڕی فریدمەن"بەپخی ەبای

کەس دەتوانێ دەنک  بەو شکتە بکدات کە دەیەو   بە کێ! دەککر  ئکاوا بێکژی  تکاک دەتکوانێ 
یە لە ککردەوەدا دێموکراسکیئەم چەشکنە  کە خەرەکیەتکی." راواتەی بداەو کدەن  بە ڕەنڵی ئ

ئابووریناسکککککی ئەمریککککککایی   ٢١بەککککککارهێنەرە و بە وتەی دەیویکککککد ککککککۆرتێن یدێموکراسکککککی
لە ڕەوا ککککی ئاسککککایی بککککازاڕدا ئێککککوە بە دەالری خۆتککککانەوە " ی بەکککککارهێنەر یککککانیدێموکراسککککی

ێە بە فیککر و بە "بازاڕ بدەن" و لەخەڵ "برسی ڕاخرتنی ئابووریی سەرمایەداری" بتوانندەن 
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ر  یەک دەن " زا ە و یەدا لۆڕیکی "یەک دەالموکراسیدێ. لەم چەشنە "ئاوەز پەروەردە بکەن
و پکا نەرێکی کەمتریکان بکۆ  زەرتکرین سکەرمایەی ئکابوورین  مەیکل ئەو کەسانەی کە خکاوەنی
ی می ئککابوورییە هەیە کە کککارەکەی لە بەرڕوەنککدیڕانکککاریی لەو سیسککتچاکسککازیی یککاخود خۆ
انە بە سککەرچاوە و هککۆی تەواوی ەکککان پەرەسککەندنی بیککرو هککهری دادخککوازئەوانککدایە  نیولی ڕال

 ٢٢چاڕەڕەشی و شەرمەزاییەکانی کۆمە ڵە لەقە ەم دەدەن.
ینککی ئەم سککااڵنە بە تەواوی بککاوەڕی خککۆی بە داهککاتووی بەاڵم ئەمککڕە فۆکایامککا پککاش تێپەڕ 

 ٢٠١٨ی ئۆکتکۆبری ١٧لە  ٢٣نەمیێەسەرمایەداری لەدەسکێ داوە و لە بابەتێکە لە نیوسکت
  گۆۆۆوتئ، ئەوەبۆۆۆوو کە یەکێۆۆۆک لە کێشۆۆۆەکانی 1992کۆۆۆات ) "ئەو شۆۆۆتەی مۆۆۆن ئەودەبێکککژ خ 
دابۆین دەکۆا بەاڵم خەڵۆک شۆتێکی لەمە  ەرانین ئەوەیە کە ئاشۆتی و کۆامڕدێوی مدێموکراسی

ییەکۆۆان تەنۆۆانەت هەوڵ نۆۆادەن پێناسۆۆەیە  بۆۆۆ ژیۆۆانێکی لیە لیەڕادێموکراسۆۆیییاتریۆۆان دەوێ. 
کەسۆۆۆانێک کە هەسۆۆۆب بە وو. قورسۆۆۆایی ئەم ئەرکە کەوتۆۆۆۆتە سۆۆۆەر شۆۆۆانی ڕبۆۆۆاب  بۆۆۆخەنە 

نۆۆامۆبوون لە گەڵ خۆیۆۆان و بێنامۆۆانەی دەکەن و هەر لەبەر ئەوەشۆۆە کە پەیوەسۆۆتەوونیان بە 
 ناسخوایەکان، هەستی کۆمەڵ بوونیان دەداتێ." وگرووپە ش

  ەرە ڕاسککتەکان )سککەر بەدەسککێابککردوو تەنککانەت لە نێککو لێکککۆڕڕووداوەکککانی چەنککد دەیەی 
 بەشککێکی کراسککیی وومدێ_وەی هەتاهەتککایی بککوونی لی ڕالکککردنەیەکان( بککۆتە هککۆی ڕەتڕاسککتی

 ایە.د چکککوونسکککەروبەندی هەرەسکککنێنان و لەنێو کراسکککی لەدێمو_زەریکککان پێیکککان وایە لی ڕال
خەر یکهم دەبێکتە هکۆی مسکۆسکەرکەوتنی لی ڕالدەککرد    ینییانالیەنڵرانی سکەرمایەداری پێشک

 دەکرد و ن باسیان لە قازان ی ئاشتییناسەکاکردنی ئاشتی و سەرکەوتن لە داهاتوودا. ئابوور
  دەو ەتە ەتییشککککەڕی سککککارد لەخەڵ یەکیەتیککککی سککککۆریپێیککککان وابککککوو پککککاش تەواوبککککوونی 

اڵ و خۆشک انە  مککردنی قوتاب کانە  نەتوسکان دەتوانن بودهەیەکی زەر بۆ درسەرمایەدارییە
یە زەویکک یەکانی دیکککەی ڕیککانێکی ئەمڕەیککی تەرخککان بکککەن و  لەم ڕەوتەداتەواوی پێداویسککتی

ەتککا کان دەڕێککنەوە  ڕادەی بەرهەمنێنککان بەرز دەبێککتەوە و مککرەڤ لێککرە بەدواوە هشککۆرەکاتە
یەکی مکاوە سکاڵ لە ڕیکانی پیکاو یکان ڕنێککدا ٢6نکد کۆتایی ڕیانی  بەختەوەرانە دەڕی. هەرچە

ورتەی کککە. وەک دەبینککین لەم مککاوە ڕزەرە  بەاڵم لە پێککوەری مێککژوودا تەنیککا کککاتێکی تیککژتێپە
وە کردبوو  هەموو شکتێە بکو ییوو شتێە خۆڕاوە و بەو چەشنەی هێڵ  پێش یندا  هەممێژوو

سکەر ەلەککان داریکان ئەو ککاتی نیولی ڕال ە خەنیوەککانیی ینیبە دڕی خۆی و  ئەمڕە ئیتکر پێشک
 بەردیان نەماوە.
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نو  بووڕانەوەی چەپی سۆسیالیستی لە ئەمریککا لەمەڕ سەرلەفۆکۆیاما لە واڵمی پرسیارێکدا 
بەوە هەیە کە مەبەسکتی ئێکوە لە سۆسکیالیهم چ  خ "هەموو شکتێە پێوەنکدیینڵلستان دە ێو ئ

 وەککککووە خاوەنکککداریەتی ئکککامرازی بەرهەمنێنکککان بکککێ ڵە لە بکککوارخەلێکی یبکککێ  پکککێ  وانیککک
دا  بمێنکککککێ  بەاڵم ئەخەر مەبەسکککککتتان بەرنامەککککککانی سکککککەرلەنو  زاریی خشکککککتیخهمەتڵکککککو

بککێ   داسککەنڵیی خەورە لە داهککات و سککەروەتەوەی الکککردن بککووەدابەشکککردنەوە لە پێنککاوی قەر
بە ێ  پێ  وایە سوسیا یهم نەک تەنیا دەتوانێ  بە کوو دەبێ بڵەڕێکتەوە." بە بکاوەڕی فۆکۆیامکا 

ەخەڵ دەسککتی پێکککرد لئاکککامی ئەو سککەردەمە درێژخککایەنەی لەخەڵ هککاتنی ڕیڵککان و تککاچێر 
کراو سکەریان ی ڕێکوپێکە ەکانی بکازاڕنەی سەبارەت بە قازانیاسەرهەمی ئەو ئایدیا تای ەتی

 ٢4خو قێن بووە". هە دا  لە زەربەی بوارەکاندا کارەسات
 شۆڕشکیپاب سەرهەڵدانی بزووتنەوەی کرێکاری لە سۆەدەی هەژدەی یایینۆی و بە تۆایەەتی 

لە  191٧دوای سەرکەوتنی شۆڕشۆی ئۆکتۆۆبری  ، هەروەها18٧1نی پاریس لە مارسی کۆمۆ
ی سۆسیالیسۆتی دێموکراسۆیگەیشتنی باڵشۆویکەکان، چەمکۆی ەاڵتەساری و بە دڕووسیەی تز

ی بۆرژوایی بۆ ماوەیەکی درێژخۆایەن خۆۆی دەنوانۆد. دێموکراسیبەدیلێک بەرامەەر بە  وەکوو
ی سۆسیالیستی بکریتییە لە دیکتکاتۆریی پرەلتاریکا  واتە دێموکراسیوانیەی کۆمۆنیستەکان ڕلە 

مەتی ردنی بکککارودەخی پێویسکککێ بکککۆ حککککووبکککۆ زەریکککنەی خە کککە و ئامکککادەک دێموکراسکککی
بە چەشکنێکی بەرفکراوان لە  دێموکراسکیێکوەبردنی ڕدا و بەڕاستەقینەی خە ە بەسەر خە کک

مکوکراتیکترین شککێی کۆمکاری بکۆرڕوازی شکتێە بەم پێکیە دێ خە ککدا. یقازانا و بەرڕوەنکدی
. داڕارە هککڵە لە دیکتککاتۆریی کەمیککنەی چەوسککێنەر بەسککەر زەریککنەی زەحمەتکککێش و هەینیکک

دەو ەتککی "مککوکراتیکیش بککێ  دیسککان شککایانی ڕووخانککدنە و دەو ەتککی بککۆرڕوازی هەرچەنککد دێ
  ٢5یە".دێموکراسیسۆسیالیستی  چەشنی هەرەکامێی 

پێی نووسراوەکانی مارکی لە بارەی کۆمکۆنی پکاریی ستی بەی سۆسیالیدێموکراسینێوەرەکی 
ەکراتیککە و سککەرکوتکەر  ڕێک ککراوە بککریتییە لە لەنێککوبردنی دەو ەتککی بککۆرڕوازی  دەزخککای بۆر

ەاڵتێکی نککککو  کە روەهککککا خککککۆڕانی ئەوان  بە چەشککککنە دەسککککسککککەرەڕە و سککککتەمڵەرەکان  هە
اسکککتەوخۆی ویسکککتی خە ککککی زەحمەتککککێش و نکککوێنەری ڕەوتە هۆراوهکککۆرە ڕڕەنڵکککدانەوەی 
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سیاسککککییەکان واتە ڕاکوبێنەکککککان  بالنکیسککککتەکان  پرەدەنیسککککتەکان و خککککرووپە هۆراوهککککۆرە 
 ٢6ن بێ.سیاسییەکا

 مکارکی" لە پێوەنکدی لەخەڵ -انسکە ڕی لە پێشەکی بکۆ کتێ ی"شکەڕی نێوخکۆیی لە فەئەنڵێ
ی  هە  ژاردنکی تەواوی کاربەدەسکتانی دەزخکا ئیکدار" داڕەڕەی کۆمۆنی پاریسک ٧٢حکوومەتی 

و وەرخرتنەوەی ئەم بەرپرسایەتیانە لە هەر  کان بەپێی دەنڵی خشتیدادوەری و پەروەردەییە
وازدا  بە یەکێە لە دوو ئامرازی کارامەی دەو ەتی کۆمۆن پاریی بۆ پێشڵیری کاتێکی د  

سۆۆۆۆۆۆەر خوداکۆۆۆۆۆۆانی یاڵ بەلە خککککککۆڕانی دەو ەت و ئەنککککککدامەکانی لە خهمەتڵککککککوزارییەوە بە 
کراتکککانەی کە بە بیسکککتنی وشکککەی و ڕوو بەو سۆسکککیال دێمو پێناسکککە دەککککا  ٢٧"کۆۆۆۆمەڵیەدا
"ئەخەر بەڕێکهان پێیکان خۆشکە خ دەبکن دە کێ ککێڕاوپرەلتاریکا تووشکی تکرس و د ە یدیکتاتۆری

بهانن ئەم دیکتاتۆرییە چییە  باشترە سەیرێکی کۆمۆنی پاریی بکەن  ئەو ککات دەبیکنن کە 
پرەلتاریکککا لە ڕوانکککڵەی مکککارکی و  دیکتکککاتۆریی ٢٨ئەمە هەمکککان دیکتکککاتۆریی پرەلتاریکککایە".

ە. کراسکیی ڕاسکتەقینەیداریی سیاسکیی چینکی کرێککار واتە دێموسەوە بە مانای دەستەاڵتئەنڵێ
ڕاسککتەقینە واتە ئککازادی و کراسککیی بە خشککتیی بە بککاوەڕی مککارکی و ئەنڵێککی و لێنککین دێمو

کراسکیی ۆڕا یکان دێموەاڵتی دەو ەتکی و لە ڕێڵکای شکبردنکی دەسک و  تەنیا پاش لەنێیبەرابەر
 تێکشککاندنی خکۆڕاخریی دەو ەتی کرێککاری  ێ. لەم ڕەوتەدا ئەرکیبکرێکارییەوە مسۆخەر دە

سەرمایەدارەکان و خاوەن زەوییەکان  هەروەهکا پیالنکی دوڕمکنە دەرەککی و نێوخۆییەککانە. بە 
چینکی نکو  دڕ بە پرەلتاریکا لێ ڕاوتکرین و ککۆ نەدەرترین خەبکاتی  یباوەڕی لێنکین "دیکتکاتۆری

ێژی  خککوێنڕ   خوێنککاوی و بککێخەبککاتێکی سککەخێ " ٢٩و هێهتککر واتە بککۆرڕوازیدوڕمنێکککی بە
و اهێککککنەرانە ڕو ئککککابووری  هەروەهککککا  دوتیژی یککککان ئاشککککتی وازانە  نیهامککککیتککککێکەڵ بە تونکککک

مکککارکی خکککوتەنی ئەم ٣٠ی ککککۆنە."ککککانی ککککۆمە ڵەو نەریتە بەڕێکککوەبەرانە دڕ بە هێکککه و داب
 ٣١.چین کۆمە ڵەیەکی بێخەیشتن بە ینێکە بۆ لەنێوچوونی چینەکان وڕیە تێپەریدیکتاتۆ

پتکر لە  ەتی وییسکۆر دەیە لە یەکیەتیی ٧ماوەی پتر لە پرەلتاریا بۆ  یێوەبردنی دیکتاتۆریڕبە
رالیهمی سیاسکککی و میکانیهمێکککە بکککۆ نەبکککوونی پلکککۆوپکککا  بە هکککۆی وورڕەڕهەاڵتکککی ئدەیە لە  4
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هککهری دەنڵککی ئککازاد و بیرو و خنکانککدنی دێموکراسککیپاراسککتنی مککافی کەمیککنە  پێشککێلکردنی 
 ە.استیی ئارایی لێ کەوتەو  ڕووخانی سۆسیالیهمی بەڕهیاواز

ابککین دپرەلتاریککا  ی"زەربەی ئەم واڵتککانە تێکۆشککاون تککا لە ڕوانککڵەی هۆراوهککۆرەوە دیکتککاتۆری
 یوانینکککی ڕێ ەرانکککی کۆمۆنیسکککێ لە دیکتکککاتۆریڕبککککەن. ئەم ڕەوتە بە تکککای ەت بە هکککۆی تێ
ەبکووە نو خرتنکی نەیکارانی سۆسکیالیهم بە دوور  پرەلتاریا  نەک هەر لە توندوتیژی و کوشکتن

ی رەری سکوور لە سکەردەمی لێنکین  کوشکتارێکۆمۆنیستەکانیشکی نەبکواردوە. تبە کوو خکودی ک
بەککککۆمەڵ لە سکککەردەمی سکککتالین  سکککەرکوتکردنی بیرهیکککاوازن و تەنکککانەت کۆمۆنیسکککتان لە 

پککککۆت و هتککککد  شۆڕشککککی فەرهەنڵیککککی چککککین  کۆمە کککککوڕی لە کام ۆچیککککا بە ڕێ ەریککککی پۆل
ڕاسکککتییە  بکککوون و ئەمکککانە ئەو وەی دابینکردنکککی دەسکککەاڵتی کرێککککارینموونەخەلێکککە لە شکککێ

بێ بەاز  بێ ئازادیی بیروڕای هیاوبەی ڕاستەقینە  دێموکراسیبێ بەمێنن کە سۆسیالیهم دەسەل
نەوە اکاڕڵای یەکیەتکی و شکۆڕێەاڵتداران لە خوارەوە و لە ڕە ی دەسهاوبەشیی خە ە و کۆنت
 ئاکامێکی باشتری نابێ.

مکککککوکراتیکی ی دێەشکککککنی ئکککککابووریلە الیەککککککی دیکەشکککککەوە کاتێکککککە بەرنامەدانکککککان لە چ 
)دابەشککردن( و  بەشداریکەرانە نەبێ و ڕیانی ئابووریی ئینسان واتە بەرهەمنێنان  بەشکینەوە

انەوە ڕێکوپێککە نەکککر   ئەم بەکارهێنککان و هتککد لە ڕێڵککای ئیککرادەی سککەربەخۆی مرەرەککک
لە ئابووریی پێی وتەکانی مارکی  باشتر لە سۆریەتی ڕابردووی نابێ. بە یە ئاکامێکیکۆمە ڵە

مرەرەکان و سۆسیالیستیدا بەرنامە دانان دەبێ لە ڕێڵای بەشدارکردن و ئاوەزمەندیی کۆیی 
اتێککە مانککای دەبککێ کە . سۆسککیالیهم کڕەوتککی بەرهەمنێنککان لەڕێککر کککۆنتڕە ی هاوبەشککدا بککێ

و بتکوانن بە شکێوەیەکی ئاخایکانە بڕیکار لەسکەر  خە کی کۆنتڕە یان لەسەر ڕیانی خۆیان هەبکێ
 ٣٢بدەن." ڕێوەبەرایەتیی کۆمە ڵەی ڕیان و بەشێوە

 
 موکراسی لە ڕوانڵەی فیلسووف و سیاسەتوانەکانەوەێد
 

ێککوەبەر و ڕو ڕێک راوەیەکککی بەوموکراسککی وەکککێوون لە کتێ ککی هەشککتەمی کۆمککاردا  دئەفالتکک
ارەکککان  . ئەو پێککی وابککوو "پککاش سککەرکەوتنی هەڕتککی پێناسککە دەکککاچەشککنێە لە یاسککای بنەڕە

 موکراسککی پێککەێڵککدان هە ککدەبژێردرێن و حکککوومەتی دپێککی دەن ەتییەکککان بەبەرپرسککە دەو
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دەسکتەاڵتدارانی  ێکردنکیپ دێنن  هار و بار ئەم کارە بە زەری چەک یان بە هۆی پاشەکشکە
 ٣٣هۆی ترسەوەیە.پێشوو بە

بە بکککاوەڕی ئەفالتکککوون  ئکککازاد بکککوونی هەمکککوو کەس تای ەتمەنکککدیی دێموکراسکککییە. دەو ەت  
مافی هەیە هەر چی پێکی  و هەر کەس ئاخاوتن بۆ هەموو کەس دابین دەکاو  ئازادیی ئاکار
ە مەیل ڵومان هەر کەس ڕیانی خۆیی بکرابێ  بێئازادیی تەواو دابین . لە واڵتێکداخۆشە بیکا

واتە لەوێدا سەلیقە هۆراوهۆرەکان خۆیان دەنکوێنن. بەم پێکیە  ؛و سەلیقەی خۆی سامان دەدا
ەنک  و ڕو هلکوبەرخێکی ڕەنڵاووترین حکوومەتەکانە  چکونکە وەککیەکێە لە هوان دێموکراسی

پڕ نەخش و نیڵار وایە کە تەواوی نیشانە و تای ەتمەندییەکانی ئینسکانی تێکدا دەبینکر . بەم 
و منککدااڵن بە خککوێرەی ئاسککتی تێڵەیشککتنیان چێککژ لەم  ڕنککان پێککیە  زەربەی خە ککە بککۆ وێککنە
و هکککوانترین وموکراسکککی وەککککێلە ڕاسکککتیدا د فێنە وەردەخکککرن و ڕدیکککمەنە ڕەنڵاورەنککک  و د ککک
موکراسکککی  دیتکککنەوەی ێن. دووهەمکککین نیشکککانەی تکککای ەت بە دحکوومەتەککککان پێناسکککە دەکە

سککەروبەرەیی ڕەهککایە  موکراسککی بێێلەودایە. سککێنەمین تای ەتمەنککدیی دحکککوومەتی د  ککواز 
انەت ر   تەنککسیاسککی وەئەسککتۆ بڵکک چککونکە لە الیەکەوە هککیا کەس ناچککار نککاکر  ئەرکێکککی

دا لە هەموو کەسکیش شکارەزاتر بکێ. لە الیەککی دیککەوە هکیا کەسکێە ئەخەر لە ئەن امدانی
ە. واتە نە کەسێە بە ئەرکی خکۆی یە مل بۆ حوکمێە بدا کە بە مەیلی ئەو نییر نیومەه و

بەسترا   پێی  خە کی دیکە بۆ مەیدانی شەڕ بچێ یان ئەخەر خرێ ەستی ئاشتی ودەزانێ وەکو
موکراسی  ئازادڕەوشتی لە ڕاهێنان و پەروەردەکردنی ێ.[ دوایین تای ەتمەندیی دپابەند بێ.  ..

دایە. لەم حا ەتەدا بکایە  بەوەی نکادا کە ەانینی بنەما سەرەکییەکانی کۆمە ڵالوان و بەکەمه
کی هەبککووە  هەر ئەوەنککدە بەربژێککری حکککوومەت چککۆن پەروەردە کککراوە و چ کککار و پیشککەیە

 موکراسی شکێێ  لە حکوومەتێکیێنەتەوەکەی بکا. بەم پێیە د بەسە ئیدیعای خۆشەویستیی
 سەروبەرە و ڕەنڵاوڕەنڵە  کە یەکسانی هەم لە نێکوان ئەوانەی بەرامک ەرن و هەمفێن  بێڕ"د 

   ٣4".ئەوانەی نابەرام ەرن دابین دەکا
 ٣5.واڕیی لە ئککازادی بەرەو توونککابوون دەهککۆی زێککدەڕەموکراسککی بەێاوەڕی ئەفالتککوون  دبە بکک
بە  دێموکراسکککی و پێداویسکککتیروەهکککا زێکککدەڕەیی لە ئکککازادی دەبێکککتە هکککۆی خۆڕانککککاریی هە

 ٣6.دەستەاڵتدارێکی سەرەڕە
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ی ئککککککاتێنی هەیە  ئەو دێموکراسککککککیتککککککوون دڕایەتییەکککککککی تونککککککدی لەخەڵ البەخشککککککتی "ئەف
پ. ز. بڕیککککاری کوشککککتنی مامۆسککککتاکەی واتە سککککوقراتی دا.  ٣٩٩یەی لە سککککا یدێموکراسککککی

ری بکاوەڕی بڵکۆڕی هەمکاوەتوون زەرتر سیستمێکە  لەسەر بنەمکای بیرودێموکراسی بۆ ئەفال
مکاردا ڕێداچوونی الوانە. ئەفالتکوون لە کتێ کی کۆالە  نەک تێڵەیشتن  هەروەها هۆی بەخە 

 و یەکێکە لەووەکک دێموکراسکیلە قا  ی وتووێژی خۆی و سکوقرات  بە زمکانی مامۆسکتاکەی 
 ون هەروەهکککا لە نکککامیلکەی پیکککاوی دەو ەت. ئەفالتکککوخراپتکککرین ڕێژیمەککککان پێناسکککە دەککککا

ە کقککانوون پێناسککە دەکککا ژیمێکککی بێێو باشککترین نمککوونەی ڕووەککک دێموکراسککی)دولتمککرد(دا  
 ە." یهێنانی هیا کارێکی خەورەی بە باش و خراپەوە نی توانای بەهێ

 ێککیپێککە دەبێنککێ و و کێشککە و عەی ومانککدا  وەکککون بەشککداریی خە کککی هەڕار لە پارلئەفالتککو 
 ەبکککن. هێکککرەدەتپێکککی هەڕاریکککی فەرهەنڵکککی  لە بڕیاردانکککدا تووشکککی هە ە دوایە هەڕاران بە

ەس دا هەمکوو کدێموکراسکی"ئەخەرچکی لە  ش لەم پێوەنکدییەدا پێکی وایەمێژوونووسی یوونانی
ێککککتە   بەاڵم خککککرفتەکە لەوەدایە کە بە ئاسککککانی دەتککککوانێ ب اسککککادا  یەکسککککاننلە بەرامکککک ەر ی
و کەسکە  بە د نیکاییەوە حککوومەتی زانکا  و ی نەزان و نالێناتووەکانحکوومەت مۆبوکراسی یان
 "  باشترە لە حکوومەتی نەزانەکان.لێناتووەکان
دەسکککتەاڵتی هەمکککووان لەسکککەر هەر کەس و هەر کەسکککیش بە "بە  دێموکراسکککیئەرەسکککتوو  

ژێمێکە کە زەربەی ێکک  چەشککنە ڕدێموکراسککیچەشککنێکی بڵککۆڕ لە سککەر هەمککووان" دەزانککێ. 
ی خۆیککان حکککوومەت دەکەن. لە الیەکککی دیکەشککەوە چککونکە یەوێککدا بککۆ بەرڕوەنککدخە ککە ل

زەریککنەی خە ککە فەقیککر و هەڕارن و تەنیککا چەنککد کەسککێە خککاوەنی مککاڵ و سککامانن  ئەم 
 یە  حکوومەتی هەڕارانە. دێموکراسی

کراسکی و کۆمکاری ۆحکوومەتی پاشایەتی  ئاریست ٣لە  ئەرەستوو لە کتێ ی "سیاسەت"دا باس
خشککتی لەبەرچککاو بڵککر  و لەڕێککر  یحکککوومەتی پاشککایەتی  حکککوومەتێکە بەرڕوەنککدی. دەکککا

کراسکی حککوومەتی خرووپێکە لە باشکترین کەسکەکانە و ۆ. ئاریستێبک دافەرمانی تاکە کەسێک
ئامان ی مسۆخەرکردنی باشترین شتەکان بکۆ واڵت و دانیشکتوانیەتی. بەاڵم حکوومەتێکە کە 

ێککوە بچککێ  هەر دەبککێ ڕبککدا و بە دەسککتی زەریککنە بەڵککی بە خێککر و قککازان ی هەمککووان خرین
حکوومەتەککککانە  ئەویکککش  سکککەر هەمکککوونکککاوە بکککێ کە بە شکککێوەیەکی خشکککتی لە هە ڵکککری ئەو

ە حککوومەتە هاروبکار بە الڕێککدا بە بککاوەڕی ئەرەسکتوو ئەم سکێ چەشککن ٣٧ کۆمکارە[." یە"پکۆلیتی
کراسکککی دەبێکککتە ۆبێکککتە حککککوومەتێکی سکککتەمکار. ئاریستەن و  حککککوومەتی پاشکککایەتی دەڕدە

ی دەو ەمەنککدەکان و ی. ئۆلیڵارشککی تەنیککا بەرڕوەنککددێموکراسککیی دەبێککتە  کۆمککارئۆلیڵارشککی و
چاو دەخکر  و هکیا ککام لەم حکوومەتکانە بکۆ هەڕاران لەبەر ییش تەنیا بەرڕوەندیدێموکراس
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حککککوومەتێکە کە بە  دێموکراسکککیبە بکککاوەڕی ئەرەسکککتوو  ٣٨ناکۆشکککن.ێخشکککتی ت یبەرڕوەنکککدی
 ان بەڕێوە دەچێ.دەستی هەڕار

ی یەکەمککخ چەشککنی دێموکراسککی دەکککاچەشککنی  5ئەرەسککتوو لە کتێ ککی سیاسککەتدا بککاس لە 
ان هیکتککرە و یاسککا  هەڕاریلە هەمککوو چەشککنەکانی دیکککە لە بنەمککای یەکسککانی ن دێموکراسککی

  بە ککوو هەموویکان هکیا کامیکان بەسکەر یەککدا زاڵ ناککاو  ێسەرتر لە دەو ەمەندەکان نکابین
دا هەبکککوونی ڕادەیەککککی دێموکراسکککیوسکککەن  دەبینکککێ. لە چەشکککنی دووهەمکککی یەکسکککان و ها

ت و سامان هەرچەند کەمیش بێ  شەرتی وەدەسێ هێنانی پلە و پکایەی ەدیاریکراوی سەرو
دا نەبکککێ  دەو ەتیکککیە. لە چەشکککنی سکککێنەمدا هەر شکککارەمەندێە کە عەی ێکککە لە ڕەچە ەکیککک

مککدا هەر کەس ەەرە. لە چەشککنی چوار  بەاڵم یاسککا بککااڵترین داودەتککوانێ بە حکککوومەت بڵککا
سکککەر تەواوی پکککایەی هەیە  بەاڵم دیسکککان یاسکککا بە شکککارەمەند بکککێ  مکککافی وەرخرتنکککی پکککلە و

هکێڵەی  ە چەشکنی چکوارەم[ ل دا هەر ئەو ڕێسکایانەیبارەکاندا زا ە. لە چەشنی پێن ەمککارو
سکتەوەیە و  ی یاسکا  ککۆمەاڵنی خە ککی ئاسکایی دەسکتەاڵتیان بەدەە  بەاڵم لە هکێڵدانخۆیان 

ەڕی ئەرەسککتوو زەربەی بە بککاو ٣٩یاسککا بە بڕیارەکککانی ئەن ککومەنی نککوێنەران هە دەوەشککێتەوە.
لیڵارشککین و هەر کککام لەوان سککنوورێکی تەسکککی تککای ەت ۆموکراتیککە یککان ئێڕێژیمەکککان د

بەخۆیان هەیە  بەم پێیە باشترین ڕێکژی  دەککر  خکاوەنی تێکەاڵوێکە لە تای ەتمەنکدییەکانی 
لە  دێموکراسیبە ئەزموونی  لە ڕاستیدا پێناسەی ئەرەستوو پێوەندی 4٠ژیمە بێ. ئەم دوو ڕێ
ی ئاتێنیکدا دەبکوو شکارەمەندان بە دێموکراسکیسکاڵ پکێش زاییکنەوە هەیە. لە  4٠٠ئاتێن  واتە 

یککان حکککوومەتی  دێموکراسککیمککانی خەل یککان خە ککە بککن. مەبەسککێ لە پارل ینککۆبە بەشککداری
ەیە. لە یوونکان ەک لە دەرەوە  بە کوو لە خودی خە ککەودەسەاڵت" ن "سەرچاوەخرتنی خە ە

ڕنککان و کۆیلەکککانی تێککدا  -هەزار یوونککانی پێککە هککات وون ٣مککانی خە ککە لە ئەنککدامەکانی پارل
دێموکراسککیی ئککاتێنی نەک   کە هەر سککێ مانکک  هارێککە دەخککۆڕدران. نێککوەرەکی -نەبککوون

لە ڕێڵککای کککوومەتی خە ککە ال لە حالوک  بە کککوو بەرخریککی بککێ ئەمهککهری تککائککازادیی بیرو
مان بکوو. هەر لەبەر ئەوەش بکوو کە سکوقرات بە هکۆی ڕەخنەخکرتن بریاردانی خە ە لە پارل

  4١  ناچار بە خواردنی ڕەهر کرا.دێموکراسیلە 
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ای هیککاکردنەوەی دەسککتەاڵتی ڕریدا  مۆنتسککیکۆ هەوەڵ بیرمەنککدە وێککنڵەدەمی ڕەشککلە سککەر
  دێموکراسکککیبنەمکککای سکککەرەکیی  ودوەری وەککککویاسکککادانان  ڕاپەڕانکککدن )بەرێکککوەبردن( و دا

نێ کۆ پێکی وابکوو کۆمکار دەتککوایچەشکنە شککێێە لە کۆمکار دەکککا. مۆنتسک دڕایەتکی لەخەڵ هەر
 .دێموکراسیالی تی بێ ئەمالوهۆیەک بێ بۆ زیان خەیاندن بە دەسەاڵ

لە  دێموکراسککیوە دەسککتەاڵتی کککۆی مککیللەت  شککێوەی حکککوومەتی لە ڕوانککڵەی مۆنتسککیکۆ 
دا مککیللەت لە الیەکەوە دەسککتەاڵتدار و لە الیەکککی دیکککەوە دێموکراسککییەتککدایە  لە روهمنو

فەرمان ەرە. میللەت ناتوانێ دەستەاڵتدار بێ  مەخەر لە ڕێڵای دەنڵی خۆیەوە کە بکریتییە لە 
ئیککککرادەی مککککیللەت. بەم پێککککیە ئیککککرادەی مککککیللەت هەر خککککودی مککککیللەتە و لەم چەشککککنە 

دا یاسا بین دەکەن بنەمای کار و لە ڕاستیی دەنڵدان دافکە ماوومەتانەدا  ئەو یاسایانەی حک
)مانەوە بەپکاکی( بە مەرهکی سکەرەکی بکۆ حککوومەتێکی  "تەقوا" مۆنتسیکۆ 4٢بنەڕەتیی ئەوانن.

زایینکی  ی١٧هەو ی ئەوانەی کە دەیانویسێ لە سکەدەی  و 4٣دەزانێ دێموکراسیکۆماری و 
قە ەم  نەبکوونی تەقکوا  بە ککارێکی بێنکوودە لەهکۆی دێموکراسی لە بریتانیادا دابین بککەن  بە

و هککۆخری بە  45لە "تەقککوا" واڵتپککارێهی  هککۆخری بە یەکسککانی مەبەسککتی مۆنتسککیکۆ 44.دەدا
یە و دێموکراسکککیدا  هەر ئەو خۆشەویسکککتییەی دێموکراسکککیهکککۆخری بە کۆمکککار لە  46کۆمکککارە.

ڕوانککڵەی  لە 4٧ ەری و یەکسککانیە.مککهەمککان خۆشەویسککتیی بەرا دێموکراسککی یخۆشەویسککتی
چوونی بنەماککانیەوە ی هەر حکوومەتێکە زەربەی ککات لەخەڵ بەاڵڕیکدایوە خەنکدە مۆنتسیکۆ

دەچن. یەکەم  کاتێە کە ڕێدا الدێموکراسی لە دوو حا ەتدا بە و بنەماکانی  دەسێ  پێدەکا
حی بەرابەری تووشی زێدەڕەیی بێ و ەێو بچێ و   دووهەم  ئەو کاتەی ڕحی بەرابەری لەنەڕ

بککیەو  لەخەڵ بەرپرسککان و پیککاوانی سککەرەوەی دەو ەت و خەورە خەورەکککان کە  هەر کەس
حککککا ەتی یەکەم  حکککککوومەت بەرەو  4٨)یەکسککککان( بککککن. ێککککوەبەری واڵتککککن  وەک یەکڕبە

کراتی و دەسکککتەاڵتێکی سکککەرەڕە  پەلککککێش دەککککا و  ئەوەکەی دیککککە ۆئاریسکککتحککککوومەتێکی 
رەڕەییە لەنێککو نککاچێ مەخەر بە و ئەم سککە ەرەو سککەرەڕەییەکی تونککدتر دەکێشککر دیسککان ب

 4٩ەکان.یسەرکەوتنی دوڕمنە بیانی
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بە مانکککای  دێموکراسکککیڕان ڕاک ڕەسکککۆ پێکککی وایە لە هینانکککدا هکککیا کاتێکککە حککککوومەتی 
ڕاستەقینەی خۆی نەبکووە و ناشک ێ  لەبەر ئەوەی ئەمە بە پکێچەوانەی سیسکتمی ئاسکاییە کە 

خە ککی   هەروەهکا نکاکر  5٠ن ەر بێ.و کەمینە فەرما رینەی خە کی میللەتێە فەرمان بدازە
یککاردان پککێکەوە کککۆ ب ککنەوە و ئەخەر بیککانەو  بەم مەبەسککتەش ڕڕەڕانە بککۆ ڕاوێژکککردن و ب

ڕەسکو بکۆ  5١ .دربارەککان دەخکۆڕڕێکوەبردنی کاروکۆمیسیۆنەکان هە  ژێرن  ئیدی شکێوەی بە
 ئەم هەلومەرهانە بە پێویسێ دەزانێخ دێموکراسیهەبوونی 
ەوە لەوێدا خە کی بە هاسانی کۆکاتچکۆلە کە حکوومەت بتوانێ  هەبوونی واڵتێکی .١

  و هەموو یەکتری بە باشی بناسن
عکککادەت  داب و نەریتکککی زەر سکککادە بکککۆ پێشکککڵری لە سکککەرهە دانی ئەو مەسکککەلە  .٢

 س و لێکدانەوەی دوور و درێژ هەیەئا ۆزانەی کە پێویستیان بە با
و پککایە و داراییککدا هەبککێ  چککونکە  هەتککا ئەو هێڵککایەی دەکککر  یەکسککانی لە پککلە .٣

  دەستەاڵتدا دەوامێکی وەهای نابێ بەرابەری لە ماف و
و نکیعمەت یکان  چکونکە نکاز 5٢و نیعمەتکی ڕیکان. نەبوون یان هەبوونی کەمێە ناز .4

ئاککککامی سکککەروەتە  یکککان ورووڕێکککنەری ککککۆکرکردنەوەی سکککەروەت. نکککازو نکککیعمەت 
و  دەو ەمەنککد لەبەر هەبککوونی ئەو نککاز  مەنککد و فەقیککر تووشککی خەنککدە ی دەکککادەو ە

و نکیعمەت  هۆی حەسرەتی نەبوونی ئەو ناز و نکێعمەتە. نکازنیعمەتە و  فەقیریش بە
دەبێتە هۆی ئەوەی کە مرەڤ نیشکتمانی خکۆی بکۆ خەیشکتن بە ئاسکوودەیی خکۆی و 

مککل ڕاکێشککانی خە ککە لە دەو ەت  بە و نککیعمەت پککێش خۆپەرسککتی بفرەشککێ. نککاز
کککاتە خککوێڕایە ی کککۆیلەی کەسککانی دیکککە و دەیان ن دەکککاتەدەخککر  و بەشککێە لەوا

 وشوێنی سەردەم.بیروڕای باو و ڕێ
بێ هێنکانی نکاوی مۆنتسکیکۆ ڕەخکنەی لکێ دەخکر  و دە کی "بەم هکۆیەوە یەکێکە لە بەڕەسۆ  

هکیا  دەزانکێ. لەبەر ئەوەی  ەقکوا" بە بنەمکای حککوومەتی کۆمکارینووسەرە بەناوبانڵەککان  "ت
م نووسککەرە خەورەیە بیرێکککی تەقککوا وەدی نککایەن. بەاڵم ئەسککەرەوە بێیەک لە مەرهەکککانی 

ە. ئەو لەوە نەخەیشکتووە  کە دەسکتەاڵتی حاکمکانی سکەرەوەی حککوومەت لە یوونی نیکڕتەواو 
هەموو هێیەک هاوچەشنە. هەر واڵتێە لەسەر بنەمایەکی دروسێ پێکنات ێ  بنکا ەکەی لە 

 5٣.و زەر دەسککێ لەم پرەنسککیپە وەردەدام سککەر تەقککوا دانککراوە. بەاڵم شکککێی حکککوومەت کە
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یە و وتەی یەکێککە لە پیککاوانی یککن دێموکراسککی لەسککەر بەخشککتی ڕەسککۆ بۆچککوونێکی ئەرێنککی
ێتەوە ڕڕای واڵت دەخێکۆ)پۆلۆنیا( بەرام ەر بە پارلمکانی شک پایەبەرز و پەرێهخاوێنی لەهێستان

ە ککۆیلەتییەکی تکێکەڵ پێ خۆشکترە ل بە تەواوی مەترسییەکانیەوە خەلێەئازادی  " کە دە ێخ
ان دروسکێ بکوایە  مکن ". ئەخەر لە هیناندا میللەتێکە لە خوداککان و فریشکتەکبە ئاسوودەیی
ککی ئکادەمیهاد لومەتێە بەم کامێی و باشکییە بە کەکراسی  هە دەبژارد. حکووحکوومەتی دێم

 54نایە.
نککککدا واتە مکککارکی و ئینڵکککێلی لە بابەتەککککانی خۆیا ١٩دوو بیرمەنکککدی خەورەی سکککەدەی 

دێموکراسککییەوە یان کککردوە. بیروبککاوەڕی مککارکی لە بککارەی دێموکراسککیکەمتاکورتێککە باسککی 
مارکی لە سەرەتادا لەڕێر کاریڵەریی  خوێرەی نووسراوەکانی خۆڕانی زەر بە سەردا هاتوە.بە

پێکداخری " نکوێنەرایەتی"ەتککردنەوەی خکا ی ڕدێموکراسیی ڕاسکتەوخۆ  هەروەهکا سەر ڕەسۆ لە
پکاریی و هە  ژاردنکی نکوێنەران  ڕێر کارتێکەریی کۆمکۆنیسیستمی کۆمۆنی لەکردوە. پاشان 

مککانی بە بەرزتککر نرخانککدوە. بەاڵم پککاش نڵنێشککتن و خککۆڕین  لە سیسککتمی پارلپێککی مککافی بابە
 55."دێموکراسیی پارلمان دەکاستیی ۆمۆنی پاریی زەر هار پێداخری لەسەر پێویشکانی ک

خەیشکتنی  .ز١٨4٧انیفێسکتی کۆمۆنیسکێ لە سکا ی  پێی ڕوانڵەی مارکی و ئینڵێلی لە مبە
 ککین هەنڵککاوی ە  هەودێموکراسککیهێنککانی  پرەلتاریککا بە پککلەی چینککی دەسککتەاڵتدار و وەدەسککێ

تە چینکی ئەوان پێیان وابوو کاتێە پرەلتاریا لە ڕێڵکای شۆڕشکەوە دەبێک 56شۆڕشی کرێکارییە.
ڕوازی بکووە  خەشەسکەندنی ی کۆنی بکۆرەیەی کە هێڵری کۆمە ڵەدەستەاڵتدار  لەو کۆمە ڵ

  5٧ئازادیی هەر کەسێە شەرتی خەشەسەندنی ئازادیی هەمووانە.
تۆریی اسکتەقینە ککاتێکە  دیکتکاڕی دێموکراسکیبە باوەڕی دامەزرێنەرانی مارکسکیهم   بەخشتی
 بەسکککەر کەمیکککنەدا زاڵ بکککێ و تێکشککککاندنی ەا واتە دەسکککتەاڵتی زەریکککنەی ککککۆمە ڵپرەلتاریککک

ەتای ئەم ڕەوتەیە. مککککارکی و ئینڵککککێلی لە مانیفێسککککێ و زەر دەو ەتککککی بککککۆرڕوازی  سککککەر
و ەتکی ووخانکدنی دەهێنانی زەبکر و زەر بکۆ ڕدان بە بەکار وسراوەی دیکەدا  وێڕای خرینڵینو

هکککککۆی بە مکککککوکراتیکیشێشکککککتی وازانەی دەو ەت لە واڵتێککککککی د  ئکککککا وخۆڕی ئابکککککۆڕڕوازی
 ی بۆرڕوازییەوە بە دوور لە ڕاستی نازانن. دێموکراسی

خەیشکککتنی ئاشکککتی وازانەی کرێککککاران بە  "پکککاش ککککۆنڵرەی الهە ١٨٧٢ی لە سکککا ی مکککارک"
 ١٨٧٨مکککارکی لە سکککا ی  ".ڕەت ناککککاتەوەئامان ەکانیکککان لە بریتانیکککا  ئەمریککککا و هۆلەنکککد 
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ترهمە مکمد پورهرمهان  انتشارات حهب تودە  45یش انڵلی  مانیفسێ حهب کمونیسێ  ص رکارل مارکی و فرد 56
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کرێکککککار لە ئەخەر بککککۆ وێککککنە لە ئینڵلککککیی  یککککان واڵتە یەکڵرتووەکانککککدا  چینککککی خ "دەبێککککژ 
مکان و ککۆنڵەرەدا بێنێکتەوە  دەتکوانێ لە ڕێڵکای رینە لە پارلدەنڵی زە ێبارودەخێکدا بێ  بتوان

ێشکککەوتنیانە  ڕزخککار ەوە  خککۆی لە بەربەسککتی یاسککا و ئەو دەزخایکانەی کە پێشککڵری پیقکانوونی
 . بکا

لەڕێککر کککاریڵەریی  ١٨٨٠انسککە کە لە سککا ی ڕکیی بەرنککامەی حیهبککی کرێکککارانی فەلە پێشککە
تەواوی ئامرازەکان و یەک لەوان ڕاپرسکیی خشکتی کارهێنانی مارکسدا نووسرابوو  باس لە بە

لە الیەن پرەلتاریاوە دەکر   واتە ئامرازێە کە پێشتر بکۆ فریوککاری بەککار دەهکات بککرێتە 
نیفێسککێ  سککەرکەوتن لە ئامرازێککە بککۆ ڕزخککاری. ئینڵککێلی چەنککد سککاڵ پککاش نووسککرانی ما

ەبککاتی پرەلتاریککا نی خبایەخەکککاڕو یەکێککە لە ئەرکە پووەککک دێموکراسککیو  ڕاپرسککی خشککتی
موکراتیکە لە ێد-سکیالۆ"ڕەخکنە لە خەاڵلەی بەرنکامەی س هەروەها لە بابەتی 5٨".پێناسە دەکا

تییەکانی یەانسە  ئەمریکا و ڕێژیمە پاشاڕموکراتیکەکانی فەێ  لە کۆمارە دزایینی ١٨٩١سا ی 
یوانیی ی کککۆن بککۆ نککو   کاتێککە دەسککتەاڵتی تەواو بە پشککتەو بریتانیککا  خککۆڕانی کککۆمە ڵووەککک
 5٩دا بێ  بە دوور لە ڕاستی نازانێ.نەی خەل لە دەستی نۆێنەرانی خە کزەری
و ووەک دێموکراسیای هەبوونی ڕیۆنالی دووهەم  وێئەنتێرناستێسکی یەکێە لە ڕێ ەرانی ۆکائ

 خ ئەخەرشنی خەباتی هەماوەری ئاماڕە دەککامەرهێە بۆ خەباتی چینایەتیی پرەلتێری لە چە
ی ڕەسکککەنیش نەبکککێ  النکککی دێموکراسکککیشکککەرت و مەر  و ی بێیکراسکککدێمو لە ککککۆمە ڵەدا[ 

تێسککی  ۆکائ 6٠نێو هەماوەردا پێویستە.ک ستن و ڕەشنڵەری لەێدێموکراسی بۆ ڕکەمێە لە 
ە کە کەمینە یو هاوکات ئەمەی ق ووڵ نی و سەروەریی زەرینە پێناسە دەکاووەک دێموکراسی

ە  بەاڵم تداریی زەریکنەیاڵێموکراسی  دەستەدتێسکی ۆبە باوەڕی کائ 6١پارێهخار دەمێنێتەوە.بێ
حکککوومەتێکی  ێزەریککنە تووشککی خۆڕانکککاری د  و هککیا ڕێژیمێککە لە دێموکراسککیدا نککاتوان

نانەت هاوسەنڵیی هێهی چینەکان بەتای ەتی لە سەردەمی سەرمایەداریدا هەتاهەتایی بێ. تە
ان تووشکی ئکا وخۆڕ هێکهی چینەککیە. هێهی حیهبەکانیش خەلێە خێراتکر لە ین ڕشتێکی نەخۆ

 6٢دا بکککۆ خەیشکککتن بە دەسکککەاڵت  ملمالنکککێ دەکەن.دێموکراسکککید  و  ئەمە حیهبەککککانن لە 
شککێە ر بێ  بەاڵم ناتوانێ حکوومەت بکا  چونکە چین هەمکاوەرێکی بێچینێە دەتوانێ سەروە

دا ئەمە حیهبەکککککانن دێموکراسکککی. لە ڕێک کککراوەیە دەتکککوانێ حککککوومەت بککککا و ئەمە تەنیکککا
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لە  6٣چکاو بڵیکر .و هاوسکەنڵی چینێکە لەبەرووومەت دەکەن. بەاڵم حێهبێە ناکر  وەکحک
پێوەندی لەخەڵ دیکتاتۆریی پرەلتاریا کائۆتێسکی پێی وایە مەبەسکتی مکارکی لە دیکتکاتۆری 

نێکدا پرەلتاریکا دەسکتەالتی نەک شکێی حکوومەتی  بە کوو وەزعێکە کە دەکر  لە هەر شکوێ
  کاتێکە مەبەسکێ لە دیکتکاتۆری  نەک وەزعێککی سکەروەری و 64بەدەسکتەوە بڵکر  سیاسی

بە کوو چەشنە شکێێکی حکوومەتی بێ  ئەو کاتە دەکر  بکاس لە دیکتکاتۆریی کەسکێە یکان 
ڕێک ککککراوەیەک بکککککڕ   واتە نەک دیکتککککاتۆریی پرەلتاریککککا بە کککککوو دیکتککککاتۆریی حیهبککککی 

ێ تەنیککا دەسککتەاڵتداریی تێسکککی  دیکتککاتۆریی پرەلتاریککا دەتککوانۆبە بککاوەڕی کائ 65پرەلتێککری.
تێسکککی لە دیکتککاتۆریی پرەلتاریککا ۆبۆچککوونی کائ 66بککێ. دێموکراسککیپرەلتاریککا لەسککەر بنککا ەی 

هیاوازییەکی زەری لەخەڵ لێنین هەبوو و ڕەخنەی توندی لە شکێوەی دامەزرانکدنی کۆمکاری 
 ەت دەخرت.ڕایی سۆریۆش

تکای ەتی لە پێوەنکدی ی و بەتێسکی بە چەواشەکاری لە بیروڕای مارکی و ئینڵێلۆلێنین کائ
ۆر لە . بە باوەڕی لێنین "هەتا کاتێە چینکی هۆراوهکتاتۆریی پرەلتاریا تاوان ار دەکالەخەڵ دیک
ی چینایەتی بکر   نەک ڕەسکەن. ئەوەی دێموکراسیدا هەبێ  تەنیا دەکر  باس لە ەکۆمە ڵ

  و دالیهمیککککۆی بکککۆرڕوازییە کە هێڵککککرەوەی فیدێموکراسککککلە مێکککژوودا پێشککککینەی هەیە ئەوە 
ی بکۆرڕوازی یدێموکراسک 6٧بکۆرڕوازییە. ییدێموکراسکرییە کە هێڵیرەوەی ێتلی پرەیدێموکراس

ای ئەوەی بە بەراوەرد لەخەڵ سیستمەکانی سەدەکانی نێوەڕاسێ دەستکەوتێکی خەورەی ڕوێ
یەکی تەسککە  کلککە و خککوێکراو  سککاختەکار و خە ککە دێموکراسککیمێککژووییە  بەاڵم هەمیشککە 

ەوە. بککۆ دەو ەمەنککدەکان حککوکمی بەهەشککتی بەرینککی هەیە و بککۆ هەڕاران خە ەتککێن دەمێنێککت
ری  وەهکا ێکی پرەلتدێموکراسکیو چەشکنێە لە وڕایی وەکۆحکوومەتی ش 6٨حوکمی داو و فریو.

زەریکککنەی بەرچکککاوی خە کککە واتە  ییدێموکراسکککبکککۆتە هکککۆی خەشکککەکردن و پەرەسکککەندنی 
لێنکین  فکۆڕمی  6٩نانکدا نەدیتکراوە.چەوساوە و زەحمەتکێشان  کە هەتکا ئێسکتا نمکوونەی لە هی

 دێموکراسکیو کامێترین چەشکنی و"دەو ەت" ئەویش پاش شۆڕشی سۆسیالیستی وەک سیاسیی
و دەچککێ  نێککتە و بەم پێککیە کاتێککە دەو ەت لەش دەو ەدێموکراسککی" خو دە ککێ کککاپێناسککە دە
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شان ەشککککانی یەک دێککککن و  دێموکراسککککیواتە دەو ەت و  ٧٠ش د .دێموکراسککککیکۆتککککایی بە 
 و دەچن.نێلە وەشپێکە

بکۆ  یەکەم هکار  ئەویکش بکۆ دێموکراسکیی پرەلتاریا لەخەڵ پەرەسەندنی بەرچکاوی یدیکتاتۆر
  نەک بۆ دەو ەمەندەکان دەبێتە هکۆی زەوتکردنکی یەک زەن یکرە ئکازادی هەڕاران و خە کی

ئەوان سککەرکوت بکەیککن هەتککا  دەبککێ ئککێمە ".و سککەرمایەدارەکان و چەوسککێنەر لە سککتەمکار
ی مرەرککایەتی لە بەنککدی کککۆیلەتی و بەکرێڵیراویککی ئککازاد بکککر . دەبککێ خککۆڕاخریی ەکککۆمە ڵ

هێیەی سکەرکوت و بەکارهێنکانی زەر  ان لەوڵومبێ  و بشکێندر  ئەوان بە زەبر و زەر تێە
"هەتا کاتێە  نڵێلی دەکاێلێنین ئاماڕە بە وتەیەکی ئ ٧١یە.یلێ ن دێموکراسیو  هەیە  ئازادی

ەو ەت هەیە  داواککارییەکەی نەک بکۆ ئکازادی بە ککوو بکۆ سکەرکوتی پرەلتاریا پێویسکتی بە د
دوڕمنەکککککانیەتی و  کککککاتێکیش بکککککر  بککککاس لە ئککککازادی بکککککر   ئیتککککر دەو ەت بە مانککککای 

بۆ زەرینەی خە ە لە الیەک و سەرکوتی بە زەبکر  دێموکراسی ٧٢ڕاستەقینەی خۆی نەماوە.
 ەشکککردنی ئەوان لە   یککانی بێکە سککتەم لە خە کککی دەکەنو زەری چەوسککێنەران و ئەوانەی 

ین لە ڕدێموکراسکی لە سکەردەمی تێکپەئەوەیە خۆڕانککاریی  –لە الیەکی دیکەوە  دێموکراسی
اتە دا چینێکە نکامێنێ وی کۆمۆنیسکتیەکاتێکیش لە کۆمە ڵ ٧٣سەرمایەدارییەوە بۆ کۆمۆنیهم.
وازییەکی هیککالەخەڵ ئککامرازی کککۆمەاڵیەتیی بەرهەمنێنککان  ەپێوەنککدیی ئەنککدامەکانی کککۆمە ڵ

و دەچێ و دەککر  بکاس لە ئکازادی بککر . تەنیکا لەم سکەردەمەدایە کە نێنامێنێ" دەو ەت لە
 دێموکراسکیبێ هیا ئکاوارتەیەک مسکۆخەر دەککر  و بەو  تەواویدا بەدێموکراسی لە ڕاستی

 ٧4ڕێڵای توونابوون دەخرێتە بەر.
 
 
 

 تای ەتمەندییەکانی دیموکراسی
مێژوویکککی  زەربەی  –اسکککی وەککککو دیکککارەیەکی سیاسکککی لە چەنکککد دەیەی ڕابکککردوودا دیموکر

ی تەنیککککوەتەوە و سککککەرەڕای هەوراز و نەشککککێو لە ڕەوتککککی پەرەئەسککککتاندن و هینککککانواڵتککککانی 
ئاکککاری دەو ەت و هێککهە سیاسککییەکانی خەشککەکردنیدا  بککۆتە پێوەرێککە بککۆ هە سککەنڵاندنی 
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لە نێوەڕاسککتەکانی  ڵ  سککپانیا و یوونککانچککوونی حکککوومەتە سککەرەڕەکانی پورتۆ ککاهینککان. "ال
و  دروست وونی شکەپۆلی دیککەی دیموکراسکی لە سکەرەتا و نێوەڕاسکتەکانی  دا ١٩٧٠دەیەی 
دا لە واڵتانی ئەمریکای التین  هەروەها ئاسیا وەکو کوریکای بکاکوور  تایلەنکد و ١٩٨٠دەیەی 

  و فیلیپککین  هەروەهککا رووخککانی یەکیەتیککی سککۆریەتی و دەو ەتککانی بەرەی ڕەڕهەاڵتککی ئەوروپککا
 ١٩٩٠و سکککەرەتای  ١٩٨٠خۆڕانککککاریی لە بەشکککێە لە واڵتکککانی بیابکککانی ئەفریقکککا لە دەیەی 

زایینککی  زەریککنەی واڵتککانی  ١٩٧٠سککیمای هینککانی تووشککی خککۆڕانێکی بەرچککاو کککرد.  سککا ی 
هینککان لە ڕێککر حککوکمی حکککوومەتە سککەرەڕەکاندا بککوون  بەاڵم بە پێککی ئامارێککە  هەتککا سککا ی 

یککان خککاوەنی سککێ شککەرت و تای ەتمەنککدیی دیموکراسککی  ١١4  واڵتککی هینککان ١٩١لە  ١٩٩5
واتەخ هەبوونی ڕکەبەری و ڕێفراندەمی بە ئینساف بۆ وەدەسێ هێنانی پلە و پکایەی  ٧5بوون"

دەو ەتیی بێ بەکارهێنانی زەبر و زەر یان قرتاندن  هەروەهکا بکێ بەشککردنی هکیا خرووپێکە 
ۆ زەمککانتکردنی سکک مەتیی ڕکەبەری لە کۆمە ڵککا و هەبککوونی ئککازادی مەدەنککی و سیاسککیی بکک

. لەم چەشنە دیموکراسییەدا دەستەاڵتدارانی واڵت واڵمدەر و بەرپرسیارن بەرامک ەر سیاسیی
بە شکککارەمەندان و خە کککە بە چەشکککنێکی ناڕاسکککتەوخۆ لە ڕێڵکککای نکککوێنەرانی هە  کککژاردەی 

 خۆیانەوە حکوومەت دەکەن.
یمەکککانی دیکککە لە شککێوەی ڕاخککوێهتنی لێککرەدا هیککاوازیی حکککوومەتێکی دیموکراتیککە لە ڕێژ 

دەسکککتەاڵت  بەرپرسکککیاریەتی و واڵمکککدانەوەی ڕێ ەرانکککی واڵت بە پێکککی قکککانوونی بنەڕەتیکککی 
واڵتەکەیە  کە لە الیەن زەرینەی خە کەوە پەسەندکراوە. یاسکای بنەڕەتکی لێکرەدا ئکامرازێکە 

ومەت کە چوارچێککوەی دەسککتەاڵتی حکککوومەت دیککاریی دەکککات و پککێش بە سککەرەڕەیی حکککو
دەخر . واتە حکوومەتێە کە لەسەر بنەمای قانوونی بنەڕەتی پێکنات ێ  حککوومەتێکە کە لە 
ڕێڵای قانوونەوە هەم لە بواری دەستەاڵتی خۆی و هەم لە شێوەی بەڕێکوەبردنی قانوونەککان 

 -سااڵردادا  مەیدانی لێ سنووردار دەکر .  لە ڕەڕخاری ئەمڕەدا لە هەر سیستمێکی خە ە
قکانوونی بنەڕەتکی وەک بە ڵەیەککی دارێکژراو  -بریتانیا  ئیسکرائیل و زەالنکدی نکو  بێ ڵە لە

هەیە. لە سیستمە سیاسکییەکانی واڵتکانی وەککو ئا مکان و ئامریککا  دەسکتەاڵتی دادوەری مکافی 
هەیە و بە پێککی ئەو دەسککتەاڵتەی کە هەیەتککی دەتککوانێ ئەو  ٧6پێککداچووونەوەی دادخەریککانەی

تەاڵتی یاسککادانانەوە)مقننە( پەسککەندکراوە بەاڵم لە دڕایەتککی لەخەڵ یاسککایانەی لە الیەن دەسکک
 قانوونی بنەڕەتیی واڵتەکەدایە  هە وەشێنێتەوە.
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هاوکات لە حککوومەتێکی دیموکراتکدا شکارەمەندانیش خۆیکان پابەنکد بە ڕەعکایەتی قکانوون و 
 اسککییەکانداقاعیککدە دابینکراوەکککانی واڵتەکەیککان دەزانککن. بە خشککتیی شککارەمەندان لە دیموکر

ن. هەر چەنکد تەواوی ڕێژیمەککان لە دەسکتەاڵتداران و خە کە پێکە اریکو د ن یخر یک ێخا
دا مکافی شکارەمەندان لەبەر چکاو دەخیکر  و بەرابەریکی دێن  بەاڵم تەنیا لە دیموکراسییەکان

 سیاسیی تەواوی شارەمەندان وەکو خا ێکی خرین  لە ڕیانی کۆمە ڵادا مسۆخەر دەکر .
سیاسککی  حقککووقی و ئاکککاری)ئەخ قی(ی تەواویککی شککارەمەندان یەکێککە لە خککا ە بەرابەریککی 

خرینڵەکککانی دیموکراسککییە. واتە لە کۆمە ڵککایەکی دیموکراتیکککدا شککارەمەندی پککلەی یەک و 
دوو نیە و  هەر کەس بە یەک کەس دەڕمێکردر   نەک زەرتکر. بەرابەریکی سیاسکی لێکرەدا 

بژێر بوون و دەنڵکدان. واتە کەس مکافی زەرتکر لە بریتییە لە مافی هەر شارەمەندێە بۆ بەر
دەنڵێکی نیە و ڕێکژەی دانیشکتووانی ناوەنکدەکانی هە  کژاردنیش بەالنکیکەم دەبکێ وەککو یەک 

 بن هەتا قورسایی هەر دەنڵێە لە هەر کامیاندا کەم و زەر بەرام ەر بمێنێتەوە.
الیەن قکانوونەوە  هەروەهکا بەرابەریی حقووقی بریتیە لە هەبکوونی مکافی پشکتیوانی لێککران لە 

زەوتنەکرانی مافی هیا کەس بە هۆکاری ڕەخەزی  قەومی  هنسی و یکان هکۆری ڕەچە ەک 
   بیر و باوەڕ و ئەندامەتیی خرووپێە یان هەبوونی کار و پیشەیەک.

بەرابەریکککی ئەخ قکککیش بەو مانکککایەیە هەر شکککارەمەندێە )لە زەربەی بوارەکانکککدا تەنکککانەت 
ویسککتە مککافی لککۆمەکردن و ڕێهخیرانککی بەرابەریککان لە الیەن قککانوون و ناشککارەمەندانیش( پێ

سیاسککەتەکانی حکککوومەتەوە هەبککێ. هەروەهککا دەرفەتککی بەرابەریککان بککۆ کککار و پیشککە  دەرس 
خوێندن  نیشتەهێ وون  حقووقی سیاسی و کە کوەرخرتن لە سکوود و قکازان ی ککۆمەاڵیەتی و 

  بەشداری لە ڕکابەرییان بۆ مسۆخەر بکر .
اکۆکیی سکککەلیقەکان لەسکککەر شکککێوە و سکککنووردارکردنی ڕکەبەری  سکککەرچاوەی زەرتکککرین نککک

هیککککاوازی لە نێککککو چەشککککنە هۆراوهۆرەکککککانی دیموکراسککککییەکاندایە. لەوەدەچککککێ چککککۆنیەتیی 
بەرێوەبردنی ڕێفراندەم وەکو پێوەرێکی خرین  بۆ س مەتیی دیموکراسی پێناسە بککر . واتە 

شککککێوەیەکی سککککال  و دادپەروەرانە بککککێ و  بژاردنککککی پێویسککککتە بەڕێککککوەبردنی خشتپرسککککی بە 
الیەنککککانە و دروسککککێ بککککێ. ڕێفرانککککدەم تەوەرەی سککککەرەکیی دەنڵەکککککان بە چەشککککنێکی بێ

دیموکراسییە و بە چەشنێکی نۆرەیی بەرێکوە دەچکێ و  شکارەمەندان ڕێیکان پکێ دەدر  تەنیکا 
 ەتە لە  قۆنکاخە بەو بەربژێرانە دەن  بکدەن کە حیهبەککان دەستنیشکانیان ککردوون. ئەم حکا

سەرەتاییەکانی ڕەوتی تێپەرین بۆ دیموکراسی دەبێکتە هکۆی سەرلێشکێوایی لە نێکو کۆمەلڵکادا. 
بککۆ چارەسککەرکردنی ئەم کێشککەیە  لە نێککوان دوو خککولی هە  ژاردنککدا شککارەمەندان لە ڕێڵککای 

ککککان  هەروەهکککا کۆبکککوونەوەی یەکیەتکککی  ککککۆمە ە و بکککهووتنەوە مەدەنکککی و خکککرووپە خۆهێییە
 دا بکەن.کەلەکان و هتد پێویستە بەشداری لە سیاسەتە خشتییەکانی واڵتمووە



افی مکیەکێکی دیکە لە تای ەتمەنکدییەکانی دیموکراسکی دەسکتەاڵتی زەریکنە وێکرای پاراسکتنی 
ە سااڵر بۆی نکیە هەر کارێکە بە د کی خکۆیەتی بیککات و بکەمینەیە. واتە حکوومەتی خەلە
  ێشکێل ککات. ئەخەر ئەم خکا ە خکرینڵە هێ ەهکێ نەککرپێی قانوون نکاتوانێ مکافی کەمیکنە پ

حکککککوومەتی دیمۆکراتیککککە دەبێککککتە چەشککککنێە لە حکککککوومەتی سککککەرەڕە و دیکتککککاتۆر. لە 
 حکوومەتێکی دیموکراتیکدا دەستەاڵتی زەرینە کاتێە ڕ  پێدراوەخ

  تەواوی شارەمەندان مافی بەرابەریان هەبێ 
 اڵتی ر مکافی بە دەسکتەوەخرتنی دەسکەزەرینە تەنیا بۆ ماوەیەکی دیکاریکراو و سکنووردا

 حکوومەتیی هەبێ 
  هەروەهککا بککۆ کەمیککنەش لە خککولی دادێککی هە  ژاردنککدا شککانی و دەرفەتەی بککوون بە

 بدر .  زەرینە
ێوازێە لەوەدەچێ زەوتکردنی بوارخەلێە لە مافی زەرینە بە پیی قانوونی بنەڕەتیی واڵت  شک

 تنیکییەکاندا. بۆ وێنە لە ڕێڵایخبێ بۆ پاراستنی مافی کەمینە لە واڵتە فرە ئە
 بککۆ پابەنککدبوونی زەریککنەی حککاک  بەو قانوونککانەی لە  ٧٧هاڕنککامەی مککافی شککارەمەندان

 پارلەمانە ناوچەییەکاندا)کۆنفێدرالیهم( پەسەندکراون 
  مسکککۆخەرکردنی مکککافی خودموختکککاری بکککۆ دەو ەتە خکککۆهێیی یکککان ناوچەییەککککان لە

 )فیدرا یهم( بەرام ەر ویستەکانی دەو ەتی ناوەندیدا
   )پێکناتنی بەرەی بەرفراوانی تەوای حیهبەکان لە دەو ەتدا)مەشروتیەت 

 یان
  وتککووێژ بکککۆ خرێ ەسککتی دووالیەنە لە نێکککوان خکککرووپە سککەرەکییەکانی کۆمە ڵکککا وەککککو

 خاوەنکاران و کرێکاران )نئوکۆرپۆراتیهم(.
ی ەوام و ڕەڕانەوادێکککتە بەرچکککاو باشکککترین شکککێوەی پاراسکککتنی مکککافی کەمیکککنە  چکککاالکیی بەرد

دوەری  یەتییەکان بێ. سەربەخۆیی دەزخکای داو بهووتنەوە کۆمەاڵبەرڕوەند یەکیەتییە خاوەن
پاراسککککتنی مککککافی مککککرەڤ  مسککککۆخەرکردنی ئککککازادیی بیککککروڕا  ئککککایین  چککککاپەمەنی  ڕاخەیەنە 
 خشکککتییەکان  پاراسکککتنی مکککافی ڕنکککان و منکککدااڵن  مکککافی خوێنکککدن بە بەالش  پارێهخکککاری لە

ۆیی  مککافی پێکنێنککانی حیککهب  یەکیەتککی و ئەن ککومەنە سیاسککی  کککۆمەاڵیەتی و هەرێمککی خکک
ن و فەرهەنڵییەکککان  مککافی پێکنێنککانی متینکک  و خۆپیشککاندان  مککافی هە  ژاردنککی شککوێنی ڕیککا

 سەفەرکردن بۆ دەرەوەی واڵت و هتد لە تای ەتمەندییەکانی دیکەی دیموکراسین.
یموکراسی سەرەڕای مسکۆخەرکردنی بەرابەری لە لیرەدا پێویستە ئاماڕە بەم خا ە بکر   د  

 .ب کات نێکو و هیکاوازیی چینکایەتی لە ێی بکیی ئکابووریک  ناتوانێ پێکنێکنەری دادپەروەردائازادی
                                                            
٧٧ Bill of rights 



ڕێک راوە و بکهووتنەوە  تێکۆشانی کناتن وبۆ پێ  بێ ڕێ ۆشکەر بە هۆی یاساوە بەاڵم دەتوانێ
ی کۆمە ڵکا بکۆ ەککانو تکوێژە هۆراوهۆر   هەروەها خەباتی چکینەکانمەدەنی  سیاسی و پیشەیی

واڵت و خۆڕانککاری لە  یلە یاسای بنەڕەتیک یانچەسپاندنی ئاشتی وازانەی ویسێ و ئاواتەکان
بە مانای چارەسکەرکردنی  دابوونی دیموکراسی لە واڵتێکهەخشتی . بەداسیستمی دەستەاڵت 

یە و ئەم خکا ە نکاتوانێ ی خە کە نکیکێشەی چینایەتی و باشتر بوونی وەزعییەتی ڕیانی ئابوور
 .پێناسە بکر ی دیموکراسی یوەکو پێوەر یان تای ەتمەند

 
 

 دێموکراسیچەشنەکانی 
کۆمەاڵیەتی  فەرهەنڵکی و  یوەندیی هەیە بە بارودەخێلە هەر واڵتێە پ دێموکراسیچەشنی 

پێکی و واڵتە. بەبردنی سیاسکەتەکانی ئەەبەرێکوشکێوەی ئابووری  هەروەها پێکناتەی سیاسی و 
  ناڕاسکتەوخۆ ڕاسکتەوخۆ یدێموکراسکیوەکو  دێموکراسی چەشنەکانی  ێوەر و پێوانەی هیاوازپ

شەسککازیی و یئەتنیکککی  لی ککڕاڵ  کککۆمەاڵیەتی  سککەنعەتی  پفرە یموکراسککیێیککان نککوێنەرایەتی  د
ڕاسکتەوخۆ   یدێموکراسیچەشنی  سێە سەر ەینهتد دیاریی دەکر . لێرەدا ئێمە تیشە دەخ

کە کوردستان لە  ەپێی وئەتنیکی. بەی فرەدێموکراسیو بە تای ەتیی  ایەتینوێنەرموکراسیی دێ
 یخاکی کوردسکتانیش نەتەوە و خرووپکی ئکایینی سەر کراوە و لە وان چوار دەو ەتدا دابەشێن

لە قۆناخێە لە ڕەوتی خەباتی نەتەوەیی بکۆ خەیشکتن بە کیکان دەچی  لەوە  هۆراوهۆر دەڕین
و ئەزمککوونی شککێوەی بەرێککوەبردنی ئەم چەشککنە  ئەتنیکککیفرەی دێموکراسککیو دەو ەتککی کککورد  

 بێ. هەتری یابۆ ئێمە خرینڵییەکی زلە کوردستانی سەربەخۆدا یە دێموکراسی
 

 ڕاستەوخۆ دێموکراسی
ۆ شککێوەی بەڕێککوەبردنی ئەو سیسککتمە سیاسککیانەیە کە خڕاسککتەو یدێموکراسککیمەبەسککێ لە 
لە ڕەوتککی بەشککداری نککی نوێنەرێککە و بککێ هە  ژاردڕاسککتەوخۆ بە چەشککنێکی شککارەمەندان 

یە لە یوونانی دێموکراسیی ئەم چەشنە ینموونەی مێژوودا دەکەن. ردنی یاساکانی واڵتکدیاری
پککێش زایککین دیتککراوە. لە ئککاتێن  ٣٢٢ی پککێش زایککین هەتککا  5٠٧سککا ەکانی نێککوان کککۆن لە 
یکککاری و ڕە یکککان لە د دا اسکککتەوخۆ لە ڕێڵکککای بەشکککداری لە ئەن کککومەنی ئەو واڵتەڕ  خە کککە
  دادوەری  شککەڕ و ئاشککتی لەخەڵ کککانەیو بیانی کردنی یاسککاکان  سیاسککەتە نێوخککۆییپەسککەند

ڕەخنەخکککری سەرسکککەختی ئەم چەشکککنە  وواڵتکککانی دیککککە و هتکککد دەککککرد. ئەفالتکککوون وەککککو
کەسانێە سەبارەت بە ڕیانی سیاسی و   انی سیاسیریە پێی وابوو بە هێڵای پسپۆدێموکراسی

پشت ەستن  ە و بە هێڵاییکە هیا تێڵەیشتنێکیان لەم بوارانەدا نی واڵت بڕیار دەدەن یهتد



کە کیککان لککێ  تێککنەرهەمککاعەتی فریککودەر و هە  ە ە  لە ڕێککر کککاریڵەریی هەسککتدا  عەقکک  بە
ککی ێیە تەنیکا لە واڵتدێموکراسکیوەردەخرن. بەشێکش لە توێژەران پێیکان وابکووە ئەم چەشکنە 

 ۆبچکککێ. لە سکککەدەی هەڕدەدا ڕان ڕاک ڕەسکککێکککوە ڕدەتکککوانێ بە داکەم حەشکککیمەتە و  چککککۆ
ئکاتێن و دەنڵکدانی تەواوی  ئەوەی ی خە کە لە چەشکنیەتیالیەنڵری پێکنێنکانی دەسکتەاڵتدار

ی ئەوان لە یلە دیککاریکردنی یاسککاکان لە پارلەمککان  بەاڵم بککێ بەشککدار کککاننێرینە ەشککارەمەند
مە ەئەم چەشنە سیسکتکە  باوەڕەش بوو  لە سەر ئەم بوو. ئەو دابواری بەرێوەبردنی کارەکان

 د .وەدی  داتەنیا لە دەو ەت _ شارێکی زەر چکۆ ە
 

 تی یان ناڕاستەوخۆیەی نوێنەرادێموکراسی
لە هینکککانی  دێموکراسکککیی نکککوێنەرایەتی یکککان ناڕاسکککتەوخۆ بکککاوترین چەشکککنی دێموکراسکککی

ناڕاسکککتەوخۆ بەشکککداری لە شکککێوەی   ئەمکککڕەدایە. خە کککە لە ڕێڵکککای هە  ژاردنکککی نکککوێنەر
حیهبەککانن کە نکوێنەرانی خۆیکان  دایانەەدەکەن. لە زەربەی ئەم کۆمە ڵ داوەبردنی واڵتبەڕێ

خرتنی دەستەاڵتی سیاسکی بەربژێکر دەکەن و خە کە بە دەستەوەەمان و لبۆ بەشداری لە پار
ی خۆیککان هە ککدەبژێرن. لەم چەشککنە واڵتککانەدا خە ککە لە ڕێڵکککای اننککوێنەر  و ئەوانککداێککلە ن

و ڕێک راوە سیاسییەکان بەشداری لە ڕیانی یەکان پیشەیی یەیەکیەتی  یەکانمەدەنیڕێک راوە 
 پێویسکککتەردراوەککککانی خە کککە ێهە  ژ  یەدێموکراسکککیدەکەن. بە پێکککی ئەم  داخۆیانککک یسیاسکککی

بەربژێککری کە  ەپێککی وپککارێهەری بەرڕوەنککدی  ئککاوات و ویسککتی شککارەمەندە ئازادەکککان بککن. بە
 ەککانیڕاخەیشکتن بە ککارو باربکۆ پێ شکیاوئکازاد و ویسکتی بە پکارە  ککاتی ێڕەوتی هە  کژاردن پ

کردەوە تەنیکا کەسکێە ئەو دەرفەتەی بکۆ دەرەخسکێ کە ئەنکدامی حیهبێککی خکاوەن بەهەیە  
ئەنکدام و ککارخێری مکهبەر و ککارا  ئۆرخکانی بە هێکهی  بکێ کە ڕێک راوەیەکی بە هێکه و پارە

و ئەو بەربژێکرانەی ێکۆیکان لە نشارەمەندان نکوێنەرانی خ  بێ. بەم پێیەهە یڕاخەیاندن و هتد
 ەکانیپێویسکت  ە. یەکێکە لە خکاکراوندیکارییهە دەبژێرن کە پێشکتر لە الیەن حیهبەککانەوە 

باشکی بکۆ ئەم ی سکیمایەکی شکیاو و توانکایە کە بەیەدا هەبووندێموکراسیبەربژێر لەم چەشنە 
بوونی چکین و  هۆی ەدا برمایەداریلە واڵتێکی سە .و ئامادە کرابێ چەشنە کاروبارە پەروەردە

یەتی و ئابووری هەر کەسکێە توانکای خەیشکتنی بەم اڵکۆمە هاوسەنڵیتوێژی هۆراوهۆر و نا
کککککردەوە لە دەسککککێ خرووپێکککککی بککککاش پەروەردەکککککراو و  بەە و ئەم دەرفەتە ینیکککک یپککککلەیە

خومککان ئەخەر تککاکێکی سککەربەخۆی نککاحیهبی بەربژێککری قەتککیی دەمێنێککتەوە. بێ داڕەشککن یر
نەبوونی دەرفەتی ما ی و ئینسانی بۆ بانڵەشەکردن و  هۆیبێ  بە  کۆمارییرەکو سەمان ارلپ

 .دایەلە نهمترین ئاسێ   فریس ەب ەینهئەخەر نە ێین  سەرکەوتنی ئەخەریهتد 
 



  ٧٨ئەتنیکیفرە دێموکراسی
کەمتکر واڵتێکە دەبینکدر  کە پێکنکاتەیەکی یەک ئەتنیککی هەبکێ. لە لە ڕەڕخاری ئەمڕەدا  

واڵتککن  واتە  ٣6دانیشککتووی خەل  ٩٠پێککی پێککوەری ئەتنیکککی نهیککە بە پککا بەووروئ کیشککوەری
واڵتەککککانە. بەم پێکککیە  ەیوروپاییەککککان نهیکککە بە دوو هکککار زەرتکککر لە ڕمکککارخەلە ئ ڕمکککارەی

ئەم حا ەتە لە  ٧٩.یەکاننئەتنیکی ەزەربەی ئەم واڵتانە بە چەشنێە تووشی کێشە هۆراوهۆر
ریشککە. لە نێوەڕاسککتەکانی سککەدەی نککۆزدە زەربەی ڕەڕهەاڵتککی نهیککە و دوور خەلێککە ئا ۆزت

بە خککرووپە  ەەم بککاوەڕە بککوون دابەشکک وونی کککۆمە ڵلە سککەر ئزانسککتی کککۆمەاڵیەتی  یزانایککان
یەکی دێموکراسکیکردنکی  ەهێێبەربەستێکی خەورە بکۆ خەیشکتن و ه راوهۆرە ئەتنیکییەکانۆه

لە " . پێککی وابککووز١٨6١سککەقامڵرتوویە. هککان سککتوارت میککل بیرمەنککدی سیاسککی لە سککا ی 
پێکنێنانی ڕێک راوە ئازادەککان تکا ڕادەیەک کەمە  بە تکای ەتی  ئەخەریواڵتێکی فرەنەتەوەدا 

 ....[ ڕووداو  ککردەوە و .هەبکێ ییشکیانی زمانیکاتێە ئەم خکرووپە ئەتنیکییکانە پکێکەوە هیکاواز
و  هەر  سیاسەتی وەکیەک)هاوشێوە( بە چەشنی هۆراوهۆر کاریڵەرییکان لەسکەر ئەوان هەیە

لە زیکککان پێڵەیشکککتن بە هکککۆی نەتەوەیەککککی دیککککەوە هەیە هەتکککا  نەتەوەیەک زەرتکککر ترسکککی
موکراتیکە ێبیکرەکەی سکتوارت میکل بڕیکاردانی د بە پێکی ٨٠"حوکمڕانی خشتی  واتە دەو ەت.

ییکانەی قەرارە لە نکاو بچکن  زەر نەبکن. ازکە ئەو هیاو  تەنیا لە حالەتێکدا دەتوانێ کارامە بکێ
زەر پێویسێ نەبێ  بەاڵم  نیشی تەواو هاوچەشکیەەکۆمەلڵ  دێموکراسیەخەر بۆ بەم پێیە ئ

 .پێویستەکەمێە لە یەکیەتی و تەبایی کۆمەاڵیەتی و سیاسی النی
شکتاری کودیتکراوەخ ی قەومی یوبردنی هیاوازێوار شێواز بۆ چارەسەرکردن و لەنچ هەتا ئێستا
 وی واڵت وەککوردنپکارچەکپارچەیەک  دەرکردن واتە سکڕینەوەی قەوم یکان نەتەوە و قەومی

ێە لە هۆربە ن ئەنتڵراسیۆن. ئەم حا ەتانە دەتوان یان هەو دان بۆ ئاکامی شەڕ و خشتپرسی
ەنکد ی واڵتێککی چەوەکەمینەکان  یان هە وەشان تواندنەوەیهۆی کۆمە کوڕی   هۆرەکان ب نە
ۆ بککارودەخێکی شککیاو و شککێوازێکە بککۆ پێکنێنککانی بکک هەوڵ ئەتنیکککیفرە دێموکراسککیئەتنیکککی. 

هە وەشکککانەوەی  بکککێ  پێکەوەڕیکککانی خکککرووپە هۆراوهکککۆرە ئەتنیککککی  فەرهەنڵکککی و ئایینیەککککان
 .انەی ئەو واڵتیئەرز یەکپارچەییرافیای سیاسی و تێکچوونی  ستروکتوری هو

                                                            
٧8 multi-ethnic democracy  

ها  دمکراسی و انتڵراسیون  ص ها یا صیانێ از اقلیێپروفسور دکتر هانی پترنوینولد  حق تعیین سرنوشێ خلق   ٧9
 صتیە  شرط مشارکێ دمکراشیمثابە پهای ملی بەتر کریستیان پان  سازمانیابی سیاسی اقلیێ  پروفسور دک١٣٨
ن مالری  آسیاسی  هلد اول  نشر روشنفڵسفەی لترهمە ناصر ایرانپور  بازاندیشی در برخی مفاهی  کلیدی ف ١٩4
١٣٩5 

 ١٣٩6الکترونیکی امین     ترهمە علی رامین  کتاب انە٣١4میل  حکومێ انت ابی  ص  تهان استوار   80
 



  هەروەهککا ئککایینی یککان فەرهەنڵککی ئەتنیکککیلەم چەشککنە سیسککتمە سیاسککییەدا چەنککد خرووپککی 
دەکەن. تای ەتمەنکککدییەکانی ئەم  دااڵت و بڕیکککارە سیاسکککییەکانی واڵتکککبەشکککداری لە دەسکککتە

 خلە نیە بریتیدێموکراسیچەشنە 
   ی نوێنەرانی سەرەکی ئەتنیکەکان لە ڕەوتی بڕیاردانیبەشدار* 
 ،هەبوونی ڕادەیەکی زەر لە مافی خودموختاریی نێوخۆیی* 
 ،ی گرووپەکانیدابەشکردنی دەستەاڵت بە پێی گرینی* 
 ها مافی  ێتۆکردن لە الیەن کەمینەکانەوە. هەروە* 

ێوەبردنۆدا شۆک ی ڕدان بە تۆایەەتی لە بۆواری بەڕیۆارب ییەدا، لەوەدەچۆێ شۆێوەدێموکراسیلەم 
مۆان ەیجۆراوجۆری ڕێکخراوەیی هەبێ. باوترین چەشن، پێک ێنانی دەوڵەتێکی بەرفراوانی هاوپ

ەوت کەسۆی لە حێۆوەبردنی ڕبە تیلژیک، مالێزی و دەستەاڵێمانی وەکو بپارل یدێموکراسیلە 
، کۆۆۆانەییمانی و کەسۆۆۆە نۆۆۆوێنەری تەواوی گۆۆۆرووپە ئۆۆۆایینی ٧. لە سۆۆۆویس ئەم دایە سۆۆۆویس

 نۆرە لێیان هەڵ دەبژێۆردرێئەو واڵتەن. سەرۆ  کۆمار بە  یهەروەها چوار حیزبی سەرەکی
ەوە و ورێتوەوت ئەنۆدامی شۆووڕای فیدراڵیۆدا دەسۆحلە نێۆو ەرییەکە بەێۆوڕبە و سەرۆکایەتیی

بەریی و ڕێەەریۆۆی کاریزماتیۆۆک. ەی دەسۆۆتەاڵتی بەرێۆۆویدەبێۆۆتە هۆۆۆی کەمکۆۆردنەوەی گرنیۆۆایەت
لەوەدچۆۆۆێ یۆر جۆۆۆار سویسۆۆۆییەکان تەنۆۆۆانەت یانیۆۆۆارییەکی وردیۆۆۆان سۆۆۆەبارەت بە سۆۆۆەرۆ  

ی سۆویس لە چەشۆنی کۆنفیۆدراڵ و نۆاکۆجێیە و یکۆماری واڵتەکەیۆان نەبۆێ. سیسۆتمی سیاسۆ
دا لە حکوومەتی ناوەندی یۆان ۆمۆن، پاشان کانتۆن و لە کۆتاییکشارۆمەندی لە سەرەتادا لە 

یە، ێواتە کاتێک لە سویسییە  پرسیار بکرێ خەڵکۆی کۆۆ .فیدراڵ لە بێرن سەرچاوە دەگرێ
خەڵکۆی کۆانتۆنی بێۆرن و لە  کۆاپلێن، پاشۆانلە سەرەتادا بۆ وێنە دەڵێ خەڵکی کۆمۆنی فراوئن

رالیسۆتییە و چۆوار یمۆانی ئاڵمۆانی، فەرانسۆەیی، دا خەڵکی سویسۆە. سۆویس واڵتێکۆی پلوکۆتایی
ی قۆۆۆانوونی ٧0ۆمانیۆۆۆایی یمۆۆۆانە فەرمییەکۆۆۆانی ئەم واڵتەن و بە پێۆۆۆی مۆۆۆاددەی ڕئیتالیۆۆۆایی و 

ئاڵمانی، فەرانسەیی و ئیتالیایی هاوکات یمانی فەرمی و ئیداریی دەوڵەتۆی فیۆدراڵن  - فیدراڵ
 بنەوە.ڕێساکان بەم یمانانە چاپ و باڵو دە و تەواوی یاسا و

هەرچەنۆۆد تۆۆا ڕادەیە  لە سیسۆۆتمی  دامۆۆانی لە سیسۆۆتمی سۆۆەرۆ  کۆماریۆۆەیپێک ێنۆۆانی هاوپ
دابینکردنۆۆی هەیە. بۆۆۆ وێۆۆنە لە لوبنۆۆان پۆۆلە و پایەکۆۆانی  ئەگەریبەاڵم  ،ەتۆۆوونترەچ پارلەمۆۆانی

سۆۆەرۆ  کۆمۆۆار بۆۆۆ . کۆۆراوە دەسۆۆتەاڵت لە نێۆۆوان گۆۆرووپە نەتەوەیۆۆی و ئایینیەکۆۆان دابەب
کۆۆان، سۆۆەرۆ  وەییۆۆری بۆۆۆ موسۆۆ مانە سۆۆوننەکان و سۆۆەرۆکی پارلەمۆۆان بۆۆۆ مسۆۆیحییە مارۆنیە

 موس مانە شیعەکان لەبەرچاو گیراوە. 
دا، پەسەندکردنی بڕیارە گشۆتییەکان لە الیەن نۆوێنەرانی گۆرووپە ئەتنیکیفرە یدێموکراسیلە 

ێوخۆۆۆیی بۆۆاری نان لە کارو، بەاڵم بڕیۆۆاردی و ئایینیەکۆۆانەوە بە ئاکۆۆام دەگۆۆاراوجۆۆۆرە ئەتنیکۆۆۆج



هەر نۆاوچەیەکی ئەتنیکۆی لە دەسۆۆتەاڵتی نەتەوەکۆانی ئەو ناوچۆۆانەدایە. ئەگەر چۆڕ بۆۆوونەوەی 
دموختۆۆاریی ئەوان لە شۆۆێوەی گۆۆرووپە ئەتنیکییەکۆۆان بۆۆاری جوگرافیۆۆایی هەبۆۆێ، لەوانەیە خو

دا جێەەجێ بەێ، کە لەودا سۆنوورەکانی فیۆدراڵ لە گەڵ سۆنوورە ئەتنیکییەکۆان پۆێ بە یفیدراڵ
رن و لە ئاکامۆۆدا یەکەی ئەریی)بەشۆۆەخا  ی دیۆۆاریکراو بۆۆۆ هەر پێک ۆۆاتەیەکی پێۆۆی یەکتۆۆ

کە یۆربەی  ئیتنیکۆۆی، بە تەواوی وە  یە   یۆۆا یۆرهاوشۆۆێوەی یەکتۆۆر دەبۆۆن. وەکۆۆو سۆۆویس
ن، یۆۆۆۆان ئەیۆۆۆۆالەتی کوبێۆۆۆۆک لە کەنۆۆۆۆادا کە یۆربەی دانیشۆۆۆۆتووانی یکانتۆنەکۆۆۆۆانی یە  یمۆۆۆۆان

نیکەکۆۆان لە بۆۆاری جوگرافیۆۆاییەوە خودموختۆۆاری یمۆۆانن. لە کۆۆاتی تێکەڵەۆۆوونی ئەت ییفەرانسۆۆە
ی قێەۆرس، 1960سۆاڵی  یشک ی نائەریی بە خۆیەوە دەگرێ. بۆ وێنە بە پێی یاسای بنەڕەتیۆ

دوو پارلەمۆۆۆۆانی هاوبەشۆۆۆۆی جیۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆ یوونانیەکۆۆۆۆان و تورکەکۆۆۆۆانی ئەم واڵتە پێک ۆۆۆۆاتوون کە 
ەروەردەکۆۆۆردن هەیە. دەسۆۆۆتەاڵتی یاسۆۆۆادانانی تایەەتییۆۆۆان لە بۆۆۆواری ئۆۆۆایینی، فەرهەنیۆۆۆی و پ

 دەنیدەرانی یوونانی و تور  جیا لە یە ، دەنگ بە پارلەمانی خۆیان دەدەن. 
هۆۆۆاوڕێژەیی پێۆۆۆوەرێکی سۆۆۆەرەتایی بۆۆۆۆ نۆۆۆوێنەرایەتی سیاسۆۆۆی،  ئەتنیکۆۆۆیفرە یدێموکراسۆۆۆیلە 

ی پۆۆلە و پۆۆایەی فەرمۆۆی و دیۆۆاریکردنی سۆۆەرچاوە میللییەکۆۆانە و دابەشۆۆکردنی نوەدەسۆۆت ێنا
ان و دەوڵەت دەتۆۆۆۆوانێ بە پێۆۆۆۆی ڕێۆۆۆۆژەی دانیشۆۆۆۆتووان و گرینیۆۆۆۆی تۆۆۆۆاقمە پلەکۆۆۆۆانی پارلەمۆۆۆۆ

ترین و ژاردنی نوێنەرایەتی ڕێژەیی، گشتیئەتنیکییەکان بێ. کەڵک وەرگرتن لە سیستمی هەڵە
پارلەماندایە، ئەم حاڵەتە بۆ وێنە  وەی دیاریکردنی نوێنەرایەتی ئەم گرووپانە لەێش شیاوترین

 دا دەبیندرێ. بلژیکلە سویس و 
شێوەکانی نیوەهاوڕێژەیی دەتوانێ مافی نۆوێنەرایەتی کەمینەکۆان مسۆۆگەر کۆات )بۆۆ وێۆنە لە 

دا ە نۆۆۆاوچەیەکی تۆۆۆایەەتی جوگرافیۆۆۆاییلوبنۆۆۆان . لەو واڵتۆۆۆانەی کە گۆۆۆرووپە ئەتنیکییەکۆۆۆان ل
لەوەدەچێ هاوڕێژەییەکی شیاو  یەکەکانی هەڵەژاردنی نوێنەرنادا  سیستمی او کوجێییرن)وەک

کی دیۆۆاریکراو لە کورسۆۆییەکانی پارلەمۆۆان بۆۆۆ گۆۆرووپە ییەبەرچۆۆاوگرتنی ژمۆۆارپێۆۆک بێنۆۆێ. لە
ەوتنێکۆۆی نۆۆافەرمی )بۆۆۆ وێۆۆنە لە مۆۆالێزی  شۆۆێوەیەکی دیۆۆکە بۆۆۆ کئەتنیکییەکۆۆان بە پێۆۆی ڕێک

 دابینکردنی مافی کەمینەکانە.
مۆۆۆۆۆۆافی  ێتۆۆۆۆۆۆۆکردن لە الیەن  ،یەدێموکراسۆۆۆۆۆۆیئەم چەشۆۆۆۆۆۆنە  یتایەەتمەنۆۆۆۆۆۆدییەکی دیۆۆۆۆۆۆکە

ئەم حۆۆۆاڵەتە لە پێوەنۆۆۆدی لەگەڵ بۆۆۆابەتە گرینۆۆۆگ و بنەڕەتییەکۆۆۆان وەکۆۆۆو  و کەمینەکۆۆۆانەوەیە
بڕیۆۆۆاردان سۆۆۆەبارەت بە سیسۆۆۆتمی هەڵەۆۆۆژاردن، پەسۆۆۆەندکردنی قۆۆۆانوونی باجۆۆۆدان، سیسۆۆۆتمی 

 ەگرووپە ئەتنیکییەکان ییەوتنی نافەرمکڕێکبە پێی شارەدارییەکان و هتد دەبیندرێ و یۆرتر 
 اسای بنەڕەتی واڵت.ڕێسا فەرمی و قانوونیەکان یاخود ی نە 

کی  لەوەدەچکێ مەترسکی ئەتنیی فرەدێموکراسییانەی یوێرای لەبەر چاوخرتنی ئەم تای ەتمەند
دیکککەوە هەرچەنککد بە  تەواوی خەل و کەمینەکککانی دیکککە لە الیەن خەلێکککی سککەرکوتکردنی



  پێکە هکات ێکە لەسکەر بنەمکای قەومیکیەتەوە  ەبکێن شنەتەوەیکی یەک ەتێکی ئەندازەی دەو
نککاکرێتەوە و تەنککانەت ئەم مەترسککییە هەیە کە  ڕەت یشبە تەوایکک وەکککوو ئەخەرێککە مبەاڵ

ەوەی دبە چەوسکان ێ بککەنخرتنی دەسکتەاڵت دەسکبە دەسکتەوە چەند خروپی ئەتنیککی پکاش
ی ئەم چەشکککنە دەو ەتکککانە یخکککرووپە ئەتنیکییەککککانی دیککککە. سکککەرەڕای ئەوەش تای ەتمەنکککد

و  ەککککانخکککرووپە قەومکککی و نەتەوەیی یئەتنیکیککک یو بە فەرمکککی ناسکککینی هیکککاوازیکردن ق کککوو 
  دایە.ی ئەوان لە چارەنووسی سیاسی خۆیان و خشێ کۆمە ڵایبەشدار

ی فەرهەنڵی  ئایینی  قەومی  زمکانی  یو هیاواز ناتەباییلەوەدچێ لە واڵتە فرە ئەتنیکییەکاندا 
ن و دەنڵککدان کێشککە لە ڕەوتککی هە  ککژارد هەروەهککائایککدیۆلۆڕی یککان کککۆمەاڵیەتی و ئککابووری  

او  هەروەهککا ڕبەسککتێنێە بککۆ پێکنککاتنی زەرینەیەکککی سککەرکەوتوو و کەمینەیەکککی هەمیشککە دە
ڕێ ۆشکەری سکەرەڕەیی زەریکنە  لێککدابڕان و تەنکانەت شکەڕی نیوخکۆیی بکێ. لەم حکا ەتەدا 

ن و ەوتکککککوتکککووێژ هەتکککا خەیشکککتن بە رێ و چارەسکککەرکردنی کێشکککەکان لە ڕێڵکککای سکککازان
و بککۆ پێشککڵیری لە یادەتککوانێ شککێوازێکی شکک یە پێککی دەنڵککی زەریککنەن بەخۆپککارێهی لە بڕیککاردا
ای فیکدرا ی ئا مکانیش ڕبێ. تەنانەت لە پارلەمکان و شکوو ەکانناخوازیار ەسەرهە دانی ڕووداو

زەر هککار   ی ئەیالەتەکککان لە ئاسککتی فیدرا ککدا[ وەکککو واڵتێکککی یەک نەتەوەیککیی نککوێنەرایەت
زەریککنە لە ڕێڵککای سککازان و پێکنککاتنەوە چارەسککەر  وان دوو حیهبککی ئۆپۆزیسککیۆنیێکککێشککەی ن
  دەکر .

ی فرەئەتنیککککی  شکککێوازێکی مەدەنکککی بکککۆ چارەسکککەرکردنی دێموکراسکککیسکککەرەڕای ئەوە کە   
هەتککککا ئەسککککتەمە بککککۆ وێککککنە کێشککککەی کککککورد  ەییەکککککانە  بەاڵمکێشککککە نەتەوبەشککککێە لە 

لە  ەتەوەیکککیو پێکنێنکککانی کیکککان و دەو ەتکککی ن ارەی خۆنووسکککینچکککدەسکککتەبەرنەبوونی مکککافی 
. بەاڵم دابینکردنککی بە یەک ککاریی چارەسککەر بکککر یەدا دێموکراسککیچوارچێککوەی ئەم چەشککنە 

یەکی ڕاستەقینە دەتکوانی بکارودەخی پێویسکێ و یاسکایی بکۆ ککار و چکاالکیی هێکهە دێموکراسی
موکراتیکککە و ڕای هۆراوهکککۆرەوە  خشتپرسکککییەکی دێ سیاسکککی و کۆمەاڵیەتیییەککککان بە بیکککرو

انەی خە ە بۆ مکانەوە یکان نەمکانەوەی ئەوان لە چوارچێکوەی واڵتێککدا. پێکە دەنڵدانی ئازاد
بێنێ. واتە بڕیاری کۆتکایی بکدرێتە دەسکێ خە کە هەتکا ئەوان بە پێکی ئاخکایی و بەرڕوەنکدی 
نەتەوەیککی خۆیککان دەنکک  بە دادێککی ڕیککانی سیاسککی خۆیککان و واڵتەکەیککان بککدەن. بککۆ وێککنە لە 

کە بە پێککی ڕێککەوتنککی  ٢٠١4ی سککپتام ری ١٨ خشتپرسککی بککۆ سککەربەخۆیی سکککاتلەند لە 
ی خە کی سککاتلەند بە پکێچەوانەی ئەو 55و بریتانیا بەرێوەچوو  لە سەتا  دەو ەتی سکاتلەند

نەبوونەوە لە بریتانیکککا دا  و حیهبکککی نەتەوەیکککی اوەڕەوانی دەککککرا  دەنڵیکککان بە هیکککاشکککتەی چککک
االکیی خکۆی بکۆ خەیشکتن بە سکاتلەندیش وێرای ق وو ی ئاکامی ڕێفرانکدەمەکە درێکژە بە چک

پارلەمککانی سکککاتلەند دەنڵککی ئەرێنککی بە  ٢٠١٧مارسککی  ٢٨سککەربەخۆیی واڵتەکەی دەدا. لە 



پێوەنککدییەکی بە  دێموکراسککیهیککابوونەوە لە بریتانیککا داوەتەوە.  لێککرەدایە کە ناسککیۆنالیهم و 
پەروەردە  هێهیان بۆ چارەسەریی کێشەکان هەیە و بە پێی وتەی خیا نۆدیا وەزیری پێشووی

لە ڕاسکککتیدا بە  -دێموکراسکککی وەدی نکککایە لە خورهسکککتان" بیکککرو هکککهری ناسکککیۆنالیهم بکککێ 
هیا کاتێە ناتوانێ بکێ ناسکیۆنالیهم بکوونی هەبکێ. ئەم دووانە  دێموکراسیدا نایە  و خەیا یش

ئااڵون و ناتوانن بکێ یەکتکری بکژین  بەاڵم سکەرەڕای ئەوەش بە چەشنێکی خەلێە ئا ؤز لێە
   ٨١دایە."انیان تا ڕادەیەکی زەر لە خرڕییەکی هەمیشەیی پێکەوەڕی
نی بە تێکەاڵوبوونی نەتەوەکان لە بکواری هوخرافیکایی وەککو هکۆیەک بکۆ پکێکەوە ڕیکا زەر هار

 ناچککاری نەتەوە و خەلە هۆراوهۆرەکککان لەخەل یەک و پککارێهکردن لە هەوڵ و چککاالکی بککۆ
لە نێککککککو تاقمێککککککە لە حیککککککهب و پێکنێنککککککانی دەو ەتێکککککککی نەتەوەیککککککی لە قە ەم دەدر . 

انەت لە کەسکککایەتییەکانی ککککوردیش هەو کککدان بکککۆ چارەسکککەرکردنی کێشکککەی ککککورد تەنککک
 وی ککککورد وەککککویرافیکککایی و دیکککاریکردنی سکککنووری نیشکککتمانچوارچێکککوەی فیکککدرا یهمی هو 

ی ڕێ ۆشکەری شەڕی نیونەتەوەیی خەلە دراوسکییەکان پێناسکە دەککر  و بکاس لە تەواوبکوون
و چارەسککەریی کێشککەی کککورد و  ٢١زی و ناسککیۆنالیهمی کککورد لە سککەدەی سککاکککاتی دەو ەت

 خەالنی دیکە لە چوارچێوەی مافی شارەمەندیدا دەکر .
هان ستوارت میل لە کتێ ی "حکوومەتی هە  ژاردە" پێی وابوو خەلەککانی مەهارسکتان وەککو  

لە بککاری مەهککار  سککلۆواک  کککروات  سککێرب  ڕەمانیککایی و )لە ناوچەخەلێککە( ڕێرمەنەکککان 
خرێککدراون کە هککیا ئەخەرێککە بککۆ هیککاکردنەوەی نککاوچەیی ئەوان  هوخرافیککاییەوە وەهککا لێە

هەروەها هیا ڕێڵایەک بێ ڵە لە پێکەوەڕیانی ئاشتی وازانە و پەیکرەوی کردنیکان لە مکاف و 
بەاڵم ئەمکککڕەکە  هەرککککام لەم نەتەوانە سکککەرەڕای ئەوەی کە  ٨٢یە"یکککیاسکککاکانی بەرامککک ەر ن

دا دەڕیککن  دو ەت و کیککانی کەمیککنە لە چوارچێککوەی چەنککد واڵتیشککو ووەککک بەشککێکی کەمیککان
لە  ١٩٢٠نەتەوەیی خۆیان پێە هێناوە. مەهارستان بە پێی پەیمانی ئاشتی تریانۆن لە سا ی 

دا. مەهارسکککتان ئەمکککڕە لە  ێی دانیشکککتووانی خکککۆی لەدەسککک5٨ی زەوی و سکککەتا ٧١سکککەتا 
شککککککوروی ڕەڕهەاڵتەوە لەخەڵ ڕەمککککککانی  ڕەڕهەاڵت و با بککککککاکوورەوە لەخەڵ سککککککلۆواکی  لە

ربستان و کرواسی  لە باشوری ڕەڕئکاوا لەخەڵ سکلۆوانی و لە ڕەڕئکاواوە ێلەباشورەوە لەخەڵ س
 لەخەڵ ئوتریش  هەروەها لە باکوری ڕەڕهەاڵتەوە لەخەڵ ئۆکرائین هاوسنوورە. 
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واسککتی رافیککایی سیاسککی واڵتەکککان لە دوو سککەدەی ڕابککردوودا بە پککێچەوانەی ویسککێ و خهو 
هینکککانی و  نەتەوە بااڵدەسکککێ و حککککوومەتە سکککەرەڕەکان زەرتکککر بە پێکککی ئکککا وخۆڕە سیاسکککیی

  لە هەمۆوو جی انۆدا 1٧89لە ساڵی شۆڕشۆی فەڕانسۆە ) ناوچەییەکان بە تەواویی خۆڕدراوە. "
  ژمۆۆارەی دەوڵەتۆۆانی قۆۆارەی 191٤دەوڵەت هەبۆۆوو. لە پۆۆێش شۆۆەڕی یەکەمۆۆی جی ۆۆانی ) 23

ەیە موسۆۆتەعمەرەی ڕئەم قۆۆا یمۆۆارەی پەنەەکۆۆانی دەسۆۆتێک، هەمۆۆووئەفریقۆۆا نەدەگەیشۆۆتە ژ
 واڵتۆانی ژمۆارەی ئێسۆتا بۆوون؛ ... واڵتانی بەریتانیا، پورتەقاڵ، بلژیک، فەرانسۆە و و هولەنۆد و

 ساڵی لە یەکیرتووەکان نەتەوە ڕێکخراوی دروستەوونی کاتی لە. واڵتە 50 لە پتر ەیەقاڕ ئەم
 لە واڵت 60 نەدەگەیشۆۆۆتە ڕێکخۆۆۆراوە لەو ئەنۆۆۆدام بە بۆۆۆوون واڵتۆۆۆانەی ئەو ژمۆۆۆارەی 19٤5
رافیۆۆا، غواڵتۆۆی تۆۆایە هۆۆاتنە سۆۆەر نەخشۆۆەی جو پتۆۆر لە سۆۆەد یایینۆۆی ی٧0 و 60 ،50 دەیەی
داگیرکەرانۆۆی ئەو  .کخۆۆراوی نەتەوە یەکیرتووەکۆۆان خۆۆاوەنی کورسۆۆینێواڵت لە ڕ 19٧ئێسۆۆتا 

هەنیاو بە هەنیاو پاشەکشە ن لە ئاسب ئیرادەی نەتەوە سەربەخۆخوایەکان وواڵتانە ناچار بو
انسۆۆە، نە لە ئامریکۆۆا و نە یەکیەتۆۆی ڕریتانیۆۆا، نە لە فەن. داگیرکەرانۆۆی کوردسۆۆتان نە لە ببۆۆکە

سۆ ییەت بە هێزتر نین کە ناچار کران هیندوستان، ئەلەەیایر،  ێتنۆام و ئەفاانسۆتان بەجۆێ 
ە پکککێچەوانەی پچڕانکککدنی ئەو پەتە)بەنکککدە( سیاسکککییانەی کە خکککاکی نەتەوەیەک ب .٨٣".بۆۆۆێ ن

ویسککتی خککۆی بە نەتەوەیەکککی دیکککە دەلکێنککێ مککافێکی ڕەوا و ئینسککانیە. ئەم پێداویسککتیە بە 
ز خەاڵلە کراوە" کاتێکە ١٧٧6شێوەیەکی هوان لە بەیاننامەی سەربەخۆیی ئەمریکا لە سا ی 

نێنانی شککوێنی  هیککا و بەرابەری مرەرککایەتی  نەتەوەیەک بککۆ وەدەسککت لە ڕەوتککی ڕووداوەکککانی
ە نێکککوان هێهەککککانی خکککو  زەوی  کە بە پێکککی یاسکککاکانی سروشکککێ و سرشکککتی خکککودا خکککۆی ل
پێککدراوە ناچککار بە پچڕانککدنی ئەو پەتە سیاسککییانەی دەبککێ کە ئەوانککی بە نەتەوەیەکککی ڕێڵەی

دیکککە لکانککدوە  پێویسککتە ئەوان بە پێککی ڕێهلێنککانی شککیاو لە بیککڕو ڕای مرەرەکککان ئامککاڕە بەو 
یە مافی بە دەو ەت وون مکافێکی ڕەوا هیابوونەوە دەکا". بەم پێکە ناچاریان بە  هۆیانەی بکەن

رێتەوە و بڕیککاری کۆتککایی بە پێککی و ئینسککانیە  بەاڵم پێویسککتە هککۆی هیککابوونەوەکە  شککی بککک
 کراسی نەک بە ڕێک راوەیەکی تای ەتیی بە کوو بە خە ە بسپێردر .دێمو
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نی و مامۆسکتای دەو ەتیکی زانسکتڵای ڕاوێژککاری سیاسکەتی بیکاڵتۆن نساموێل هانتیپرەفسۆر 
 ١٩٩١لە سکا ی  ٨4"دێموکراسکیەکانی لاز و نشێوی شکەپۆرهەو"لە بابەتێە بە ناوی هاروارد 

ی لیەکەم بەرزەشککەپۆدەسککتپێکی . نککان دەکککایسککازی لە ه دێموکراسککیی لبککاس لە سککێ شککەپۆ
بەشکێکی  پەرەخرتنکی پانتکایی مکافی دەنڵکدان بکۆ بە پێیی ز ١٨٢٠لە سا ەکانی  دێموکراسی

نهیککە بە سککەدەیەکی  بککوو. ئەم شککەپۆلەبەرچککاو لە خە کککی واڵتە یەکڵرتووەکککانی ئەمریکککا 
. سککککاالر بککککووەحکککککوومەتی خەلک ٢٩ز  هککککۆی سککککەرهە دانی ١٩٢6خایانککککد و هەتککککا سککککا ی 

لە ئیتالیکا سکەرەتای دەسکتپێکی شکەپۆلێکی  ١٩٢٢بەدەستەاڵت خەیشتنی موسولینی لە سکا ی 
 ١٩4٢واڵت لە سککا ی  ١٢سککاالرەکان بە ری حکککوومەتە خە کو دابەزینککی ڕمککا ٨5پککێچەوانە

 .ەبوو
لی  متفقین[ لە شەڕی دووهەمی هینکانی دەسکتپێکەری شکەپۆهاوپەیمان سەرکەوتنی واڵتانی 

 ی ڕماری حکوومەتە خەلکساالرەکان لە سا کە دەچوو   شەپۆلێەەبوو دێموکراسیدووهەمی 
ا دەسکتی پێککرد و هەتک ١٩6٠ سکا ی لە پێچەوانە کە ێکیڕەوت. واڵت بڵەیەنێ ٣6بە  ١٩6٢
 ی واڵت بکوو. شکەپۆلی٣٠تە دیموکراتەککان بە ەدەوامی بکوو  هکۆی دابەزینکی حککووم ١٩٧5

ەککان کموکراتیێککاتە لەخەڵ دامەزرانکی حککوومەتە دهاو ١٩٧٠-١٩٨٠سێنەم لە سکا ەکانی 
د و   تایلەناشووربی ەر  واڵتەکانی ئەمریکای التین  هەروەها کۆڵاۆ رتولە یوونان  سپانیا و پ

ەاڵتکی بەرەی هاوپەیمکانی لە ڕەڕهییەتی و راسکیا و پاشکان ڕووخکانی یەکیەتکی سکۆفلیپین لە ئ
ند . هەرچەداتازە لە سەر نەخشەی هینان یوروپا و سەرهە دانی چەندین واڵتی سەربەخۆوئ

 کەم دوو خە کساالریی شکەپۆلی سکینەمی واتە سکوودان و نی ێکریەبەالنی ١٩٩٠پێش سا ی 
کەم لە نیکککوان بەالنکککیبەاڵم تەواو کردبکککووە   دیکتکککاتۆریتکککی پکککێچەوانەی خۆیکککان بەرەو ڕە

ی بە پێکان تێپەرانکد و دێموکراسکیواڵت ڕەوتی چکوونە نیکو  ٣٠ ١٩٩٠هەتا  ١٩٧4سا ەکانی 
 یککان خککاوەنی تای ەتمەنککدییەکانی١١4واڵتککی هینککان   ١٩١لە  ١٩٩5ئامارێککە  هەتککا سککا ی 

 بوون. دێموکراسی
ەککککانی هینکککانی سکککەردەم وێکککرای خەلێکککە بەربەسکککێ و کۆسککک( لە بەرامککک ەر بە خۆڕانکاریی

 وونی هەرچکککی زەرتکککری ئەم ڕەوتەیە و ئیتکککر نکککاکر  بکککێ پێشکککاندەری هینکککانی دێموکراسکککی
یەکی سکککەقامڵرتوو کێشکککە سکککەرەکییەکانی والتێکککە و یەک لەوان دێموکراسکککیدابینکردنکککی 

ە پێکی ئامارەککان  کێشکە و شکەڕی کێشەی ئەتنیکی بە چەشنێکی مەدەنی چارەسەر بکر . ب
نێوخککۆیی واڵتەکککان خەلێککە زەرتککر لە کێشککە و شککەڕی نێککوان دەو ەتەکککانە و تەنیککا لە سککا ی 
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ی لە پێوەنککککدی لەخەڵ کێشککککە و قەیرانککککی نێککککوان ٧٧کێشککککەی هینککککانی   4١4لە  ٢٠١٣
ی کێشکککە نێوخۆییەککککان بکککووە و ئەم کێشکککانە تەواوی خکککو  زەوی لە ٣٣٧دەو ەتەککککان و 

  ٨6ئاسیاوە هەتا قاڕڕەی ئەمریکا تەنیوەتەوە. ناوچەکانی
کێشەی کوردیش یەکێکە لە کێشکە سکەرەکییەکانی چکوار واڵتکی داخیکرکەری کوردسکتانە و 
هەتکککا چارەسکککەرنەبوونی یەک کککاریی ئەم کێشکککەیە و نەخەیشکککتنی ئەوان بە مکککافی چکککارەی 

ەکی تێکی سۆەریەکی ڕاسۆتەقینە بەربەسۆدێموکراسینەبوونی  خۆنووسین بەردەوام دەمێنێتەوە.
بۆۆۆ چارەسۆۆەریی ئاشۆۆتیخوایانەی مەسۆۆەلەی کۆۆوردە. لەسۆۆەر کۆۆاربوونی دەوڵەتە سۆۆەرەڕۆکان 

شتنی ئیزنی چاالکییەکەی یاسایی بە حیزبە کوردستانیەکان نەداوە و سەرکوت، گرتن و کوو
ەوتەدا ئایادیخوایانی کورد بەردەوام سیاسۆەتی سۆەرەکی دەوڵەتە داگیرکەرەکۆان بۆووە. لەم ڕ

 بێ لەبەرچۆاوگرتنی دروشۆمی کۆاتی یۆان درێژخۆایەن کانیشیەیڕێکخراوە کوردستانحیزب و 
ە و ڕێکخسۆۆتنیان لە نێۆۆو پێک ۆۆاتو کۆۆۆکردنەوەی خەڵۆۆکسۆۆەرەوەی ئاگۆۆایی نەتەوەیۆۆی بۆۆۆ بردنە

تۆا  مۆوکرات هەیەێویسۆتیان بە بۆارودۆخێکی ئۆایاد و دپێ ،و مەدەنیەکۆانجۆراوجۆرە سیاسیی 
 یانی ڕۆژانەی گەڵەکەیان هەبێ. کارییەریی ڕاستەوخۆیان لە ژ

ەی و میکۆانیزمی قۆانوونی بۆۆ چارەسۆەری ئاشۆتیخوایانەی کێشۆ دێموکراسۆینەبوونی ئۆایادی، 
هۆۆی  نەتەوەیی، هەروەها درێژەپێدانی سیاسەتی سۆەرکوتکەرانەی دەسۆەاڵتی ناوەنۆدی، تەنیۆا

ی نی هەر چۆۆۆئۆۆۆاڵۆیتربوونی بۆۆۆارودۆخی سیاسۆۆۆی و کۆۆۆۆمەاڵیەتی ئەم واڵتۆۆۆانە و ڕادیکۆۆۆاڵیزەبوو
بۆۆۆۆووە. گۆۆۆۆۆڕانی سیسۆۆۆۆتمی دەسۆۆۆۆتەاڵت لە واڵتە  یۆرتۆۆۆۆری بزا ۆۆۆۆی ڕیگۆۆۆۆاریخوایانەی کۆۆۆۆورد

نی نەتەوەیۆۆی بۆۆووداگیرکەرەکۆۆان و دامەیرانۆۆدنی حکۆۆوومەتێکی دیمۆۆوکرات کە بۆۆاوەڕی بە فرە
 یخوایانەواڵتەکان و هەبوونی کێشەی نەتەوەیی بێ، دەتوانێ بەستێنێکی شیاو بۆ خەباتی ئاشت

 بێنێ. انیەکان و چارەسەرکردنی مەسەلەی کورد پێکحیزبە کوردست
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