دێموکراسی و چەشنەکانی
پێناسە و دێموکراسی لە ڕەوتی مێژوودا

د .کامران ئەمینئاوە
پێشکەش بە خۆشەویستی لەبیر نەچووم "ناسری ئێرانپوور"
یەکێکککە لەو چەمککککانەی بەردەوام لە ڕیکککانی ڕەڕانەدا دەبیسکککتر وشکککەی دێموکراسکککی و
ئازادییە .تەنانەت دیکتاتۆرەکانیش کاتێە باسی دەسەاڵت و شێوەی فەرمانڕەواییان دەکەن
هەوڵ دەدەن خۆیککان بە دێمککوکرات و خککاوەنی دێموکراسککی بناسککێنن .بککۆ وێککنە لەکاتێک کدا لە
ئێککران چککوار دەیەیە ئیهنککی هەناسەکێشککانێکی ئککازاد بە هککیا تککاکێکی ئککازادی واز نککادر و لە
دوایکککین بڕیکککاری ککککۆڕی خشکککتیی ڕێک کککراوی نەتەوە یەکڵرتووەککککان لە سکککا ی ٢٠١٨دا ئەم
دەو ەتە وەکوو پێشێلکەری مافی مرەڤ ئازادیی دەربڕینی بیروڕا کۆبوونەوە و خۆپێشکاندانی
ئاشکککتی وازانە سانسکککۆڕی چکککاپەمەنی و ڕاخەیانکککدن هەروەهکککا پێشکککێلکردنی مکککافی کەمیکککنە
نەتەوەیی وئایینییەکان وەکووو عەرەب بەلووچ کورد ئکازەری بەهکایی تکازە مەسکیکییەکان
(ئەوانەی بە تکککازەیی هکککاتوونە سکککەر ئکککایینی مەسکککیکییەت) سکککوننە و یارسکککانەکان و هتکککد
مەحککککووم ککککراوە ١و ڕێک کککراوەی نێکککونەتەوەیی لێ ۆشککک وون سکککا ی ٢٠١٨ی سکککەبارەت بە
خیرانی پتر لە  ٧هەزار خۆپێشاندەر خوێندکار ڕەڕنامەوان کرێکار چاالککانی بکواری ڕیکنڵە
و مافی ڕنان و هتد بە سا ی شەرم و سەرشۆڕی بۆ ئێکران لە مێکژوودا نکاو بکردوە ٢و بەپێکی
ڕاپۆرتی پێشێلکردنی مافی مرەڤ لە ڕەڕهەاڵتی کوردستان لە ماوەی سکا ی  ١٣٩٧زیکاتر لە
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 ١٣٠٠حا ەتی پێشێلکردنی مافی مرەڤ لە کوردسکتان بەهکۆی دەزخکای سکەرکوتی کۆمکاری
ئیسالمییەوە ڕووی داوە و لە ماوەی ئەم سا ەدا  ٢4٢کۆ ەر و کاسک کاری ککورد ککوڕراو و
برینککدار بککوون النککیکەم  64١کەس بە تککۆمەتی چککاالکیی سیاسککی خیککراون و النککیکەم 4٩
زینککدانی لە کوردسکککتان ئێعکککدام ککککراون کە شککەش کەس لەوان زینکککدانیی سیاسکککی بکککوون.٣
هەروەهککا لە کاتێکککدا کە بەپێککی لێکۆ ینەوەکککانی بککنکەی سککەربەخۆی "بێرتلیککهمەن"ی 4ئا مککان
ئێران لە نێوان سا ەکانی  ٢٠١5هەتا  ٢٠١٧لە باری چۆنیەتیی دێموکراسییەوە لە نێو ١٢٩
واڵتککی هینانککدا پککلەی ١١٨ی هەیە 5و بەپێککی لێکۆ ینەوەکککانی خۆرککاری ئێکۆنۆمیسککێ لە نێککو
 ١6٧واڵتککدا پککلەی ١5٠ی هەیە  6یککان بەپێککی ڕاپککۆرتی "کککۆڕی هینککانیی ئککابووری" لە سککا ی
 ٢٠١٨لە بککواری کەلێنککی ڕەخەزیککدا ٧لە نێککوان  ١4٩واڵتککدا لە پککلەی ١4٢دایە  ٨ڕوا ەتێکککی
دێموکراتیە بە خۆیەوە دەخر هە ژاردنی سەرەک کۆماری و پارلمانی بەڕێوە دەبا! بەاڵم
هە کککژاردن لە کۆمە ڵەیەککککدا کە زەریکککنەی خە کککە یەخسکککیری کەمینەیەککککی تۆتکککالیتێر و
سەرەڕەن و مافی بڕیاردانی ڕاستەقینەیان بۆ بەربژێر بکوون و هە ژاردنکی کەسکێە بکێ ڵە
لە دەستنیشکککانکراوەکانی ویالیەتکککی فەقینکککک نیکککیە خکککا تەکردنە بە دێموکراسکککی .بەو حکککا ەش
بەڕێوەبەرانی ڕێژیمکی ئەو واڵتە خۆیکان وەککوو نمکوونەیەک لە دێموکراسکیی ڕاسکتەقینە واتە
"دێموکراسککیی ئیسککالمی"! ڕادەنککێن و تەنککانەت واڵتککانی ئورووپککایی لە الیەن کاربەدەسککتانی
حککککوومەتی ئیسکککالمیی ئێکککرانەوە بە خەوشکککدارکردنی دێموکراسکککی و مکککافی مکککرەڤ تاوان کککار
دەکرێن!
دێموکراسی چییە و بۆچی کۆمە ڵەیەکی ئازاد بەبێ دێموکراسی ناتوانێ مانای هەبکێ بێێکی
هەر کەس خۆی بە دێموکرات و هەر سیسکتمێە خکۆی بە خکاوەنی دێموکراسکی ناسکاند لە
بککاری نێوەرەکیشککەوە شککایانی ئەم ئاو نککاوە بککێ بێێککی دێموکراسککی بتککوانێ واڵمککدەری هەمککوو
کێشککککەکانی کککککۆمە ڵە بککککۆ وێککککنە نککککابەرام ەریی کککککۆمەاڵیەتی ئککککابووری و مسککککۆخەرکردنی
دادپەروەری و کەمکردنەوەی کەلێنی چینایەتی بێ هەروەها کێشەی نەتەوەیی بۆ چارەسکەر
بکر بێێی بۆ ئێمەی کورد و بە خشتی بۆ کۆمە ڵەیەکی ڕەڕهەاڵتی هەبوونی دێموکراسکی
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بۆ بەرەوپێش بردنی خەباتی نەتەوەیی خا ێکی خرینک و پێویسکێ بکێ یکان تەنیکا هەبکوونی
هێککهی چەکککدار و هاوسککەنڵیی هێککهە دڕبەرەکککان بککۆ چارەسککەرکردنی کێشککەکان لە ڕەوتککی
مککککامە ەکردن لەخەڵ ناوەنککککددا قسککککەی ئککککاخر دەکککککات بێێککککی کەسککککێە یککککان حیککککهب و
ڕێک کککراوەیەک کاتێکککە بۆخکککۆی پێشکککێلکەری دێموکراسکککیی نێوخکککۆییە بتکککوانێ ئکککااڵهە ڵری
ڕاسککککتەقینەی خەبککککاتی نەتەوەیککککی_ ڕزخککککاری وازانە بککککێ و وەکککککوو هێهێکککککی دێمککککوکرات و
دێموکراسی واز پێناسە بکر و هتد .ئەم بابەتە تێدەکۆشکێ بەککورتی تیشکە ب کاتە سکەر
پێناسە مێژوو چەشن و پێداویستیی دێموکراسییەکی ڕاستەقینە بۆ پێکنێنانی ککۆمە ڵەیەکی
ئازاد و ئەمڕەیی.

پێناسەی دێموکراسی
دێموکراسککی تککێکەاڵوێکە لە دوو وشککەی یوونککانیی "دێمککوس" ٩بە مانککای خە ککە یککان خەل و
"کراتککۆس" ١٠بە مانککای حکککوومەت یککان فەرمککانڕەوایی کردنککی خە ککە .مەبەسککێ لە خە ککە
زەرتر کۆی شارەمەندانە .بە خشتی دێموکراسی لە ڕەڕی سکەرهە دانی ئەم چەمککەوە هەتکا
ئێسکککتا مانکککا و پێناسکککەیەکی هاوبەشکککی نەبکککووە و زەربەی فیلسکککووف و سیاسکککەتوانەکان لە
ڕوانڵەی هۆراوهۆرەوە دێموکراسییان پێناسە کردوە و لەوە دەچێ نیهیە بە  ٢٠٠پێناسکەی
هۆراوهۆری هەبێ .دێموکراسی یکان بە وتەیەککی دیککە خە کە سکاالری  ٢4٠٠سکاڵ لەمەو
پێش لە یوونانی کۆنەوە دەستی پێکرد .زەربەی خە ە دێموکراسی وەککوو حککوومەتی خەل
یکککان خە کککە پێناسکککە دەکەن و لەم نێکککوەدا سکککەرەکیترین مەبەسکککێ و ئامکککان ی خە کککە بکککۆ
دروسککتکردنی حکککوومەتێکی دێمککوکرات واتە پارێهخککاری و پاراسککتنی "مککاف" "بەرڕوەنککدی" و
"خۆشبژیوی" لەبیر دەچێتەوە.
ئەفالتوون دێموکراسی وەکوو فۆڕمێە لە حکوومەتێکی"د ڕفێن بێسکەروبەرە و ڕەنڵاوڕەنک
کە یەکسککانی هەم لە نێککوان ئەوانەی بەرام ک ەرن و هەم ئەوانەی نککابەرام ەرن دابککین دەکککا
دەناسککێنێ .لە ڕوانککڵەی ئەرەسککتۆوە دێموکراسککی دەسککەاڵتی هەمککووان لەسککەر هەر کەس و
هەر کەسککیش بە چەشککنێکی بڵککۆڕ لە سککەر هەمککوو کەسککە" .ئەسککپینۆزا"ش وەکککوو یەکەمککین
بیرمەنکککدی دێموکراسکککیی ئکککازادی وازانە (لی کککڕاڵ) پێکککی وایە دێموکراسکککی باشکککترین شککککێی
حکوومەت بۆ بەرەوپێش ردنی ئازادیی بیروههر فەلسەفە چاکی و باشیی ١١ڕاستەقینەیە.
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ڕان ڕاک ڕەسککۆ دێموکراسککی وەکککوو هێمککای ئیککرادەی زەریککنە پێناسککە دەکککا و بە بککاوەڕی
ئابراهام لێنکۆ ن دێموکراسی "دەسەاڵتی خە ە بۆ خە ە و بە دەستی خە کە" .لە ڕوانڵەی
لێنینەوە دێموکراسی شتێە نیکیە بکێ ڵە لە فۆڕمێکە لە دەو ەت و دەو ەتکی پکاش شۆڕشکی
سۆسیالیستی ککامێترین چەشکنی دێموکراسکییە! لە ڕوانکڵەی "ئیهایکا بێکرلین"یش دێموکراسکی
سیستمێکە دەرفەتکی هە کژاردن لە نێکو بەدیکلە هۆراوهۆرەککان بە خە کە دەدا .لەوە دەچکێ
دێموکراسی وەکوو سیستمێکی حکوومەتی پێناسکە بککر کە بکۆ ڕێک سکتنی پێوەنکدیی نێکوان
دەستەاڵتداران و خە ە پێە هاتووە.
هین شارپ حکوومەتی خە ە ساالر یان دێموکراتیکە بە حکوومەتێکە دەزانکێ کە تەواوی
شارەمەندان ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ (لە ڕێڵای نوێنەرە هە ژێردراوەکانی خۆیان) وێڕای
بەشداریی لە دەسەاڵت چاودێری لە چۆنیەتیی کارەکانی دەو ەت دەکەن و لە ڕاستیدا لەم
چەشککنە حکوومەتککانەدا ئەوە خە کککن کە حکککوومەت بەسککەر یاسککادانەر و دەو ەتککدا دەکەن.
خە ە ساالری یان دێموکراسیش کۆی ئەو بنەواشە (پرەنسکی)) و مێتکۆدانەیە بەرخکری لە
ئازادیی مرەڤ دەکا .خە ە ساالری هێڵیرکردنی ئازادی لەسەر بنەمای حکوومەتی زەرینە
و پاراسککککتنی مککککافی تککککاک و کەمیککککنەیە هەروەهککککا وێککککڕای ڕێهخککککرتن لە ویسککککتی زەریککککنە
سەرسەختانە بەرخری لە مافە بنەڕەتییەکانی تاک و خرووپە کەمینەکان دەککا .دێموکراسکی
پکککێش ئەوەی چەشکککنە شکککێوەیەکی حککککوومەت بکککێ چەشکککنە شکککێوەیەکی ڕیکککانە .واتە مانکککای
دێموکراسی ڕیشەی لە باوەڕ و بۆچوونی خە کی کۆمە ڵەدا هەیە و لە کۆمە ڵەیەککدا شکک
دەخر کە خە کە لە بکواری کۆمەاڵیەتیکدا خکاوەنی فەرهەنڵکی "ق کوو کردنی بکوونی یەکێککی
دیکککە" و لە بککواری سیاسککیدا ئامککادەی ق ککوو ی بیککروڕا و بۆچککوونی هۆراوهککۆر بککن .بنەمککای
ئەخالقیککی ئەم کککۆمە ڵەیە لەسککەر بنەمککای مسککۆخەرکردنی ئککازادیی تککاک و پێشککڵیری لە
پێشێلکردنی ئازادی و مافی کەسانی دیکەدایە .خە کی ئەم چەشکنە ککۆمەلڵەیە بەخکتەوەری
و پێشکەوتنی خۆیان لە پێوەندی لەخەڵ پێشکەوتن و چاکسازیی کۆمەلڵەدا دەبینن.
دێموکراسی لە ڕەوتی مێژوودا
یەکەمین شککێی ناسکراوی دێموکراسکی لە یوونکانی کەونکاردا دیتکراوە .سکەرهە دانی هەوە کین
ڕێک راوە دێموکراتیکەکانی دەو ەت-شارەکانی یوونان دەخەڕێکتەوە بکۆ سکا ەکانی 5٠٧-5٠٨
هەتا ٣٣٨ی پێش زایین .ئاتێن دەو ەت-شاری هەرە خەورەی یوونکانی خکاوەنی بەهێهتکرین
حکوومەتی دێموکراتیکی سەردەمی خۆی بووە و تەنیا سیسکتمێە بکووە کە خەلێکە کتێک و
نووسراوەی باشی لە دوای خۆی لەمەڕ شێوەی دەسەاڵتداری و بیروڕای هۆراوهۆر هەروەها
لە بارەی دێموکراسی بەهێ هێشکتوە .خۆڕانککاریی سیاسکیی ئکاتێن لە ئاریستۆکراسکیی خکاوەن

زەویککیەوە بککۆ دێموکراسککی لە سککەرەتاکانی سککەدەی شەشککی پککێش زایککین لە پێوەنککدی لەخەڵ
چاکسازییەکانی سۆلۆن ڕێک ەری هە ژێکردراوی ئکاتێن لە سکا ی 5٩4ی پکێش زایکین دەسکتی
پێکردوە.
لە یوونان بێ ڵە لە ئاریستۆکراتەکان بە دانیشتووانی ئازادی نکاوچەی "ئاتیکا"شکیان دەخکوت
"دێمکککوس" .زەربەی دێموسکککەکان لە هووتیکککار کاسککک کار دەریکککاوان و کرێککککارە مهبەرەککککان
پێکنککات وون بەاڵم لە نێککو ئەوانککدا هەمککاعەتێکی دەو ەمەنککدیش وەکککوو بازرخانککان خککاوەن
کەشتییەکان و خاوەن کۆیلەکانیش هەبکوون .تەواوی دێموسکەکان بە هەڕار و دەو ەمەنکدەوە
مافی بەشداری لە کار و باری حکوومەتی ئاتێنیان نەبوو و ئەم مافە تەنیکا بکۆ نەهی هادەککان
پارێهراو بوو .لە سەرەتای سەدەی شەشکی پکێش زایکین شکەڕ و کێشکەی خوێنکاوی لە نێکوان
دێمککوس و نەهی هادەکککان سککەری هە ککدا .لە سککالی  5٩4پککێش زایککین سککۆلۆن لە دایک ککووی
بنەما ەیەکی ئاریستۆکرات – دێموس بوو بە دەسەاڵتداری ئاتێن.
سککۆلۆن تەواوی قەرزەکککانی هە وەشککاندەوە و وێککڕای ئککازادکردنی ئەو کەسککانەی کە بەهککۆی
قەرزداربوونیککان تووشککی کککۆیلەتی ب ککوون ئەم کککارەی بککۆ هەمیشککە قەدە ە کککرد هە ک ەت
چاکسکککازیی سکککۆلۆن خکککۆڕانێکی لە وەزعکککی ئەو ککککۆیالنەی لە واڵتەککککانی دیککککەوە بکککۆ ئکککاتێن
هێنابوویان پیە نەهێنا و ئەوان هەر بە کۆیلەیی مانەوە] پاشان بەپێی ئەو یاسا بنەڕەتییەی
کە پەسککەند کککرا شککارەمەندەکانی ئککاتێن بەپێککی پانتککایی زەوی یککا داهاتیککان بە چککوار چ کین
دابەش دەکککران و ئیتککر مەرهککی ئەنککدام وون لە نێککو چینککی بککژاردە نەک نەهی ککهادە بککوون
بە کککوو هەبککوونی مێککە و سککەروەت بککوو .لە کککاتی سککۆلۆندا شککووڕایەکی هە ککژاردە لە 4٠٠
کەس بە ناوی "ئەن ومەنی خەل" ڕە ێکی تای ەتی لە کاروباری دەو ەتدا دەخێڕا.
چاکسازییەکانی سۆلۆن بوو بە هۆی دابەشک وونی دانیشکتووانی ئکاتێن بە دوو دەسکتەخ خە ککی
ئاتێن و کۆیلەکان .خە ککی ئکاتێن خە کێککی ئکازاد بکوون مکافی ڕاخرتنکی ککۆیلە سکەروەت و
سامانیان هەبوو و بەشدارییان لە ئەن ومەنی خەل دەکرد و هەرە دەو ەمەندەکانیان دەبکوون
بە خاوەنی پلە و پایەی بەرزی دەو ەتی بەاڵم کۆیلەکان هیا مافێکیکان نەبکوو و بە بەشکێە
لە دارایی خاوەندارەکانیان دادەنران.
بەپێککی لێکۆ ینەوەکککانی لککویی هێنککری مۆڕخککان "لەبەرامک ەر  ٩٠هەزار شککارەمەندی ئاتێنی کدا
١٢
 ٣65هەزار کۆیلە دانیشتووی ئەم شارە بوون.
چاکسازییەکانی سۆلۆن دەو ەتکی ئکاتێنی ککردە دەو ەتێککی دێمکوکراتیکی خشکتی و پکاش ئەو
کلیستن ( 5٠٩ -5١٠پێش زایین) وێکڕای درێکژە پێکدان بە چاکسکازییەکانی سکۆلۆن بکوو بە
هۆی هەرچی زەرتر دێموکراتیە بوونی دەو ەتی ئاتێن.
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لککککووتکەی دێموکراسککککیی ئککککاتێن دەخەڕێککککتەوە کککککاتی دەسککککەاڵتداریی پککککریکلێی .بەپێککککی
١٣
چاکسازییەکانی پریکلێی مافی خە ە لە هە ژاردندا زەرتر ککرا و هە ژاردنکی قکورعەیی
ککککرا بە بکککاو .پێکککدانی پکککارە بە هەڕاران لەم سکککەردەمەدا دەرفەتکککی بکککۆ بەشکککداریی ئەوان لە
کاروبکککاری ککککۆمە ڵەدا پێکنێنکککا .ئەن کککومەنی خەل وەککککوو بەرزتکککرین شکککوێنی بڕیکککاردان لە
سیاسکککەتی نێوخکککۆیی و بیکککانی چکککاودێری بەسکککەر تەواوی کارەککککانی دەو ەتکککدا دەککککرد .ئەم
ئەن ککومەنە هەر  ١٠ڕەڕ هارێککە کۆبککوونەوەی هەبککوو و هەر شککارومەندێکی ئککاتێنی خککاوەن
مکککافی قسکککەکردن و پێشکککنیاردەربڕین یکککان خەاڵ ەکردنکککی یاسکککای هەبکککوو .چاکسکککازییەکانی
بکێ ڵە لە
پریکلێی سەرچاوەی ئازادیی مافی دەنڵدانی خشتی و بەشداریی تەواوی خە ک
ڕنان بێڵانە کۆیلە و ئەوانەی تەمەنیان ڕێکر سکی سکاڵ بکوو] لە تەواوی کاروبکاری دەو ەتکدا
بوو.
توێژینەوەکککککانی فرێککککدریش ئەنڵێککککی لە کتێ ککککی "سککککەرچاوەی بنەمککککا ە و دەو ەت" بەپێککککی
لێکۆ ینەوەککککانی لکککویی هێنکککری مۆڕخکککان خە کنکککاس و دێرینناسکککی ئەمریککککایی لە کتێ کککی
"کۆمە ڵەی دێرین" باسی شۆڕایەکی سکەرەتایی لە نێکوان سوورپێسکتەکانی بکاکووری ئەمریککا
دەکا کە دەکر وەککوو دێموکراسکیی خکانەدانی پێناسکە بککر  .شکووڕای ڕیکش سکپییەکان و
سەردارەکانی سپا بەڕێوەبەری خێ یاخود یەکیەتیکی خێێەککان بکوون .نمکوونەی ئەم حکا ەتە
لە نێککوان تیککرەی ئێیرەکککی سوورپێسککتەکانی ئەمریکککایی لە ڕەڕئککاوای چککۆمی میسیسککیپی
دیتراوە .تەواوی ئەندامەکانی ئەم تایفەیە ئازاد بکوون و دەبکوو بەرخکری لە ئکازادیی یەکتکری
بکەن .لە ڕوانڵەی ئیمتیاز و مافە کەسییەکان یەکسان بووە و سەرەکەکانی کاتی ئاشتی ١4و
سەرەکەکانی دیکەی ئەم تایفەیە سەرتر لەوانی دیکە نەبکوون ١5.ئەنکدامانی ئەم ککۆمە ڵەیە
مافی زەوتکردنکی پکلە و پکایەی سکەرەکی ککاتی ئاشکتی و شکەڕیان هەبکووە و کۆبوونەوەککانی
ش کۆڕا لە نێککو کککۆی خشککتیی خە ککدا بەڕێککوە چککووە .هەر ئەنککدامێکی کککۆمە ڵە خککاوەن مککافی
بەشداری و قسە و باس بووە تەنانەت ڕنانیش لە ڕێڵای نۆێنەرانی خۆیان بیکروڕای خۆیکان
١6
ڕاخەیاندوە و بڕیاری کۆتایی بەپێی دەنڵدانی خشتی بووە.
"تێکچکککوونی سیسکککتمی فیکککۆدالی و سکککەرهە دانی سیسکککتمی سکککەرمایەداری هاوککککاتە لەخەڵ
سکککەرهە دانی دێموکراسکککیی بکککۆرڕوازیی" .دێموکراسکککیی بکککۆرڕوازیی لە ئورووپکککا لە حکککا ەتی
سەرەتایی خۆیدا لە نێو شکارە ئازادەککان کە سیسکتمی هاوپیشکەیی و شکۆڕای شکارەدارییەکان
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هەتا ڕادەیەک دەستەاڵتی فیۆدا ەکانیان بەرتەسە کردبکوو سکەری هە کدا .بۆۆرژوایی تۆوانی
پێوەندیی خۆی لەگەڵ خەڵک بەهێز بکا و ئەوان بە شوێن خۆیەوە ڕابکێشێ ،هەتا لە ئاکامدا
1٧
بتوانێ دەسەاڵت لە دەستی فیۆداڵەکان دەربێنێ".
شۆڕشۆۆەکانی دژ بە سیسۆۆتمی فیۆۆۆدالی ،ئۆۆااڵهەڵیری دروشۆۆمی ئۆۆایادی ،بەرابەری و مۆۆافی
خاوەنۆۆداریەتی بۆۆوون .یاسۆۆا بنەڕەتییەکۆۆانی ئەم شۆڕشۆۆانە بەپێۆۆی پێداویسۆۆتیی خەبۆۆاتی دژ بە
سیسۆۆۆتمی فیۆۆۆۆۆدالی و هاوئۆۆۆاهەنیی لە کۆۆۆۆار و خەبۆۆۆاتی تەواوی شۆۆۆۆارۆمەندان ،نێۆۆۆۆوەرۆکێکی
دێموکراتیکیۆۆان هەبۆۆوو .بەاڵم ئەو یاسۆۆایانەی لە کۆۆردەوەدا بەڕێۆۆوە دەچۆۆوون و ،لە ڕاسۆۆتیدا
بەتەواوی جیاوای بوون و چین و توێژەکانی خوارەوەی کۆمەڵیە و ژنان مۆافی دەنیۆدانیان لۆێ
یەوت کرابۆۆوو .بەم پێۆۆیە لە درێژایۆۆی سۆۆەدەی نۆۆۆیدەدا وەدەسۆۆت ێنانی دێموکراسۆۆیی سیاسۆۆی،
ئامانج و بەرنامەی سیاسیی چینەکانی خوارەوەی کۆمەڵیە بوو .بەرە بەرە خەباتی بەردەوامی
هێزە پێشکەوتنخوایەکانی کۆمەڵیە توانی دێموکراسیی سیاسی بەسەر بۆرژواییۆدا بسۆەپێنێ و
مۆۆۆافی کۆۆۆۆمەاڵیەتی وەدەسۆۆۆب بێنۆۆۆێ و بەێۆۆۆتە هۆۆۆۆی پەسۆۆۆەندکرانی مۆۆۆافی دەنیۆۆۆدانی تەواوی
ئەنۆۆدامانی کۆۆۆمەڵیە و بەربژێۆۆر بوونیۆۆان بۆۆۆ پارلمۆۆان و هتۆۆد .لە سۆۆەدەی بیسۆۆتەمدا خەب ۆاتی
بێوچانی هێزە چەپ و کرێکارییەکۆان لە ئورووپۆا بۆوو بە هۆۆی پاشەکشۆەی سۆەرمایەداری و
مسۆۆۆگەرکردنی گەلێۆۆک مۆۆافی بەرچۆۆاو بۆۆۆ تەواوی چۆۆین و توێژەکۆۆانی کۆۆۆمەڵیە وەکۆۆوو مۆۆافی
بێکۆۆاری ،بەرخککری لە ڕیککنڵە ئاسککایش و سکک مەتیی پیشککەیی سکک مەتیی ڕنککانی دووخیککان
پاراسککتنی مککافی بەکککارهێنەر پێکنککاتنی یەکیەتیککی پیشککەیی و هتککد .دێموکراسۆۆیی بۆۆۆرژوایی
دەسۆۆۆۆتکەوتێکی گەورە لە مێۆۆۆۆژووی مرۆ ۆۆۆۆایەتییە کە تۆۆۆۆوانی "مۆۆۆۆافی بەرامۆۆۆۆەەر" و ئۆۆۆۆایادیی
تاکەکەسی دابین بکا ،بەاڵم نەیتوانی بەرامۆەەری (یەکسۆانی پێۆک بێنۆێ ،بە واتۆایە "مۆافی
یەکسان" بەبێ یەکسانی.
لە دەیەکککانی کۆتککایی سککەدەی ڕابککردووەوە هەتککا ئێسککتا دێموکراسککیی بککۆرڕوایی لە بەشککێکی
بەرچککاو لە واڵتککانی هینککان لە قککا ی نیککولی ڕالی و لە چوارچێککوەی پێوەنککدییەکانی سیسککتمی
سەرمایەداریدا خەاڵ ە و تیۆریهە کراوە .دێموکراسی لەسەر بنەمای بیروههری نیولی ڕالی یان
ڕاستی نکو لە ڕێ کازی سیاسکیی ڕابێکرت نۆزیکە ١٨و فرێکدریە رکۆن هایکە ١٩سکەرچاوەی
خرتوە .لە ڕوانڵەی ئەوانەوە ڕیانی سیاسی وەکوو ڕیانی ئابووری لەسەر بنەمکای ئکازادی یکان
توانایی تاک بۆ داهێنانی شتی نو دابکین ککراوە .هایکە دێموکراسکی وەککوو بیکرەکەیەک لە
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پێوەندی لەخەڵ شێوەی دیکاریکردنی ئەو شکتانەی پێناسکە دەککا کە دەبکێ قکانوونی بکن و لەم
ڕەوتەدا دێموکراسکککی وەککککوو ئامکککانا نکککابینێ .بە بکککاوەڕی هایکککە دێموکراسکککی ئکککامرازێکی
قکککازان وازانە بکککۆ یاریکککدەدان بە مسکککۆخەرکردنی هەرە بەرزتکککرین ئامکککان ی سیاسکککی واتە
ئازادییە .دێموکراسیی قانوونی دەبێ ئکازادی بککاتە تەوەری ککاری خکۆی و یاسکادانەران نکابێ
دەسکککککێ لە دەسکککککەاڵتداریی قکککککانوون وەردەن .هایکککککە دێموکراسکککککیی هەمکککککاوەری وەککککککوو
مەترسککییەک بککۆ ڕووتێک کردن لە سککەرەڕەیی و ڕاخککوێهتنی دەس کەاڵتی زەریککنە بککۆ دەسککەاڵتی
کارخێڕانی دەو ەت لە قە ەم دەدا .دێموکراسیی نیولی ڕال دێموکراسییەکی ڕوا ەتی و لەسەر
بنەمای نوێنەرایەتی و هە ژاردنکی دەورەیکیە و مانکایەکی بەرتەسکە و فەرمکی لە ئەزمکوونی
دێموکراتیە پێشککەش دەککا .بکازاڕی ئکازاد و دەسکتێوەرنەدانی دەو ەت لە کاروبکاری ئەوان
وەکوو "پاڕنەی ئاشیل" و پێوەری هە سەنڵاندنی دێموکراسکی لە الیەن نیولی ڕالەککانەوەیە .بە
بکککاوەڕی میلتکککۆن فریکککدمەن ٢٠ئابوورینکککاس ئامکککارزان و نووسکککەری ئەمریککککایی لە کتێ کککی
"سککەرمایەداری و ئککازادی"دا بەو پێککیە کە قککازان وازی نێککوەرەکی دێموکراسککییە کاتێککە
دەو ەتێککە سیاسککەتەکەی دڕ بە بککازاڕ بککێ نککادێموکراتیکە و پشککتیوانیی خە کککی ئاخککاش لەو
دەو ەتە بێ ای ە.
لە ڕوانکککڵەی دێموکراسکککیی نیکککولی ڕالی بکککازاڕ سکککەرتر لە هەمکککوو شکککتێکە و نیولی ڕالەککککان
دێموکراسی وەک هاوتەرازی بازاڕی ئازاد پێناسە دەکەن و لە کاتی لێککدانەوەی بکارودەخی
واڵتککانی ئورووپککای ڕەڕهەاڵت و ڕووسککیە وێککڕای زا ککوونی دەسککەاڵتی مافیککا و خەنڵێسککتەرە
ئابوورییەکککان بەسککەر ڕیککانی خە ککە ئەو کۆمە ڵەیککانە وەکککوو کککۆمە ڵەیەکی دێموکراتیککە
پێناسە دەکەن و تەنکانەت دیکتکاتۆرێکی وەککوو ڕێنکڕاڵ پینۆشکەش لە سکالوادەر ئالێنکدەیەک
زەر بە دێمکککوکراتیکتر دەزانکککن کە بەپێکککی ڕێفرانکککدەمیکی ئکککازاد هە ژێردرابکککوو و لە الیەن
کوودەتاچییە پاشکەوتووخوازەکان کوڕرا و واڵتی شیلی کرا بە خۆمی خوێن.
نیولی ڕالەککککان ئکککازادی و دێموکراسکککی تەنیکککا لە پێوەنکککدی لەخەڵ بکککازاڕدا پێناسکککە دەکەن و
بایەخی پێ دەدەن .بە باوەڕی فریدمەن"بە پێی ئکازادیی بەککارهێنەر لە بکازاڕی ئکازاددا هەر
کەس دەتوانێ دەنک بەو شکتە بکدات کە دەیەو بە کێ! دەککر ئکاوا بێکژی تکاک دەتکوانێ
دەن بە ڕەنڵی ئەو کراواتەی بدا کە خەرەکیەتکی ".ئەم چەشکنە دێموکراسکییە لە ککردەوەدا
دێموکراسکککککیی بەککککککارهێنەرە و بە وتەی دەیویکککککد ککککککۆرتێن ٢١ئابووریناسکککککی ئەمریککککککایی
دێموکراسککککیی بەکککککارهێنەر یککککانی "لە ڕەوا ککککی ئاسککککایی بککککازاڕدا ئێککککوە بە دەالری خۆتککککانەوە
دەن بدەن" و لەخەڵ "برسی ڕاخرتنی ئابووریی سەرمایەداری" بتوانن "بازاڕێە بە فیککر و بە
Milton Friedman
David Korten
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ئاوەز پەروەردە بکەن" .لەم چەشنە دێموکراسییەدا لۆڕیکی "یەک دەالر یەک دەن " زا ە و
ئەو کەسانەی کە خکاوەنی زەرتکرین سکەرمایەی ئکابوورین مەیکل و پکا نەرێکی کەمتریکان بکۆ
چاکسککازیی یککاخود خۆڕانکککاریی لەو سیسککتمی ئککابوورییە هەیە کە کککارەکەی لە بەرڕوەنککدیی
ئەوانککدایە نیولی ڕالەکککان پەرەسککەندنی بیککرو هککهری دادخککوازانە بە سککەرچاوە و هککۆی تەواوی
٢٢
چاڕەڕەشی و شەرمەزاییەکانی کۆمە ڵە لەقە ەم دەدەن.
بەاڵم ئەمککڕە فۆکایامککا پککاش تێپەڕینککی ئەم سککااڵنە بە تەواوی بککاوەڕی خککۆی بە داهککاتووی
سەرمایەداری لەدەسکێ داوە و لە بابەتێکە لە نیوسکتەیێمەن ٢٣لە ١٧ی ئۆکتکۆبری ٢٠١٨
دەبێکککژ خ "ئەو شۆۆۆتەی مۆۆۆن ئەو کۆۆۆات ( 1992گۆۆۆوتئ ،ئەوەبۆۆۆوو کە یەکێۆۆۆک لە کێشۆۆۆەکانی
دێموکراسیی مودێڕن ئەوەیە کە ئاشۆتی و کۆامەرانی دابۆین دەکۆا بەاڵم خەڵۆک شۆتێکی لەمە
ییاتریۆۆان دەوێ .دێموکراسۆۆییە لیەڕالییەکۆۆان تەنۆۆانەت هەوڵ نۆۆادەن پێناسۆۆەیە بۆۆۆ ژیۆۆانێکی
بۆۆۆاب بۆۆۆخەنە ڕوو .قورسۆۆۆایی ئەم ئەرکە کەوتۆۆۆۆتە سۆۆۆەر شۆۆۆانی کەسۆۆۆانێک کە هەسۆۆۆب بە
نۆۆامۆبوون لە گەڵ خۆیۆۆان و بێنامۆۆانەی دەکەن و هەر لەبەر ئەوەشۆۆە کە پەیوەسۆۆتەوونیان بە
گرووپە شوناسخوایەکان ،هەستی کۆمەڵ بوونیان دەداتێ".
ڕووداوەکککانی چەنککد دەیەی ڕابککردوو تەنککانەت لە نێککو لێکککۆ ەرە ڕاسککتەکان (سککەر بەدەسککێ
ڕاسککتییەکان) بککۆتە هککۆی ڕەتکککردنەوەی هەتاهەتککایی بککوونی لی ڕال_دێموکراسککیی و بەشککێکی
زەریکککان پێیکککان وایە لی ڕال_دێموکراسکککی لە سکککەروبەندی هەرەسکککنێنان و لەنێوچکککوون دایە.
الیەنڵرانی سکەرمایەداری پێشک ینییان دەککرد سکەرکەوتنی لی ڕالیکهم دەبێکتە هکۆی مسکۆخەر
کردنی ئاشتی و سەرکەوتن لە داهاتوودا .ئابووریناسەکان باسیان لە قازان ی ئاشتی دەکرد و
پێیککککان وابککککوو پککککاش تەواوبککککوونی شککککەڕی سککککارد لەخەڵ یەکیەتیککککی سککککۆرییەتی دەو ەتە
سەرمایەدارییەکان دەتوانن بودهەیەکی زەر بۆ دروستکردنی قوتاب کانە نەخۆشک انە مکاڵ و
تەواوی پێداویسککتییەکانی دیکککەی ڕیککانێکی ئەمڕەیککی تەرخککان بکککەن و لەم ڕەوتەدا زەوی کیە
شککۆرەکاتەکان دەڕێککنەوە ڕادەی بەرهەمنێنککان بەرز دەبێککتەوە و مککرەڤ لێککرە بەدواوە هەتککا
کۆتایی ڕیانی بەختەوەرانە دەڕی .هەرچەنکد  ٢6سکاڵ لە ڕیکانی پیکاو یکان ڕنێککدا مکاوەیەکی
زەرە بەاڵم لە پێککوەری مێککژوودا تەنیککا کککاتێکی تیککژتێپەڕە .وەک دەبینککین لەم مککاوە ک کورتەی
مێژوودا هەموو شتێە خۆڕاوە و بەو چەشنەی هێڵ پێش ینیی کردبوو هەموو شکتێە بکووە
بە دڕی خۆی و ئەمڕە ئیتکر پێشک ینییە خەنیوەککانی ئەو ککاتی نیولی ڕالەککان داریکان لەسکەر
بەردیان نەماوە.
 22خسرو صادقی بروهنی نولی رالها دروغ میخویند؛ نولیەرالیسئ و دموکراسی.
http://www.khosrosadeghy.com/?p=153
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فۆکۆیاما لە واڵمی پرسیارێکدا لەمەڕ سەرلەنو بووڕانەوەی چەپی سۆسیالیستی لە ئەمریککا
و ئینڵلستان دە ێخ "هەموو شکتێە پێوەنکدی بەوە هەیە کە مەبەسکتی ئێکوە لە سۆسکیالیهم چ
بکککێ پکککێ وانیکککیە خاوەنکککداریەتی ئکککامرازی بەرهەمنێنکککان بکککێ ڵە لە بکککوارخەلێکی وەککککوو
خهمەتڵکککککوزاریی خشکککککتیدا بمێنکککککێ بەاڵم ئەخەر مەبەسکککککتتان بەرنامەککککککانی سکککککەرلەنو
دابەشکککردنەوە لە پێنککاوی قەرەبککوو کککردنەوەی السککەنڵیی خەورە لە داهککات و سککەروەتدا بککێ
بە ێ پێ وایە سوسیا یهم نەک تەنیا دەتوانێ بە کوو دەبێ بڵەڕێکتەوە ".بە بکاوەڕی فۆکۆیامکا
ئاکککامی ئەو سککەردەمە درێژخککایەنەی لەخەڵ هککاتنی ڕیڵککان و تککاچێر دەسککتی پێکککرد لەخەڵ
سەرهەمی ئەو ئایدیا تای ەتییانەی سەبارەت بە قازان ەکانی بکازاڕی ڕێکوپێکەکراو سکەریان
٢4
هە دا لە زەربەی بوارەکاندا کارەسات خو قێن بووە".
پاب سەرهەڵدانی بزووتنەوەی کرێکاری لە سۆەدەی هەژدەی یایینۆی و بە تۆایەەتی شۆڕشکی
کۆمۆنی پاریس لە مارسی  ،18٧1هەروەها دوای سەرکەوتنی شۆڕشۆی ئۆکتۆۆبری  191٧لە
ڕووسیەی تزاری و بە دەسەاڵتگەیشتنی باڵشۆویکەکان ،چەمکۆی دێموکراسۆیی سۆسیالیسۆتی
وەکوو بەدیلێک بەرامەەر بە دێموکراسیی بۆرژوایی بۆ ماوەیەکی درێژخۆایەن خۆۆی دەنوانۆد.
لە ڕوانیەی کۆمۆنیستەکان دێموکراسیی سۆسیالیستی بکریتییە لە دیکتکاتۆریی پرەلتاریکا واتە
دێموکراسکککی بکککۆ زەریکککنەی خە کککە و ئامکککادەکردنی بکککارودەخی پێویسکککێ بکککۆ حککککوومەتی
ڕاستەقینەی خە ە بەسەر خە ککدا و بەڕێکوەبردنی دێموکراسکی بە چەشکنێکی بەرفکراوان لە
قازانا و بەرڕوەنکدیی خە ککدا .بەم پێکیە دێمکوکراتیکترین شککێی کۆمکاری بکۆرڕوازی شکتێە
نی کیە هککڵە لە دیکتککاتۆریی کەمیککنەی چەوسککێنەر بەسککەر زەریککنەی زەحمەتکککێش و هەڕاردا.
دەو ەتککی بککۆرڕوازی هەرچەنککد دێمککوکراتیکیش بککێ دیسککان شککایانی ڕووخانککدنە و "دەو ەتککی
٢5
سۆسیالیستی چەشنی هەرەکامێی دێموکراسییە".
نێوەرەکی دێموکراسیی سۆسیالیستی بەپێی نووسراوەکانی مارکی لە بارەی کۆمکۆنی پکاریی
بککریتییە لە لەنێککوبردنی دەو ەتککی بککۆرڕوازی دەزخککای بۆرەکراتیککە و سککەرکوتکەر ڕێک ککراوە
سککککەرەڕە و سککککتەمڵەرەکان هەروەهککککا خککککۆڕانی ئەوان بە چەشککککنە دەسککککەاڵتێکی نککککو کە
ڕەنڵکککدانەوەی ڕاسکککتەوخۆی ویسکککتی خە ککککی زەحمەتککککێش و نکککوێنەری ڕەوتە هۆراوهکککۆرە
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 25و ای .لنین دولێ و انقالب ترهمە مکمد پورهرمهان و علی بیات چاپ سوم  ١٣٨٧انتشارات حهب تودە ایران
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سیاسککککییەکان واتە ڕاکوبێنەکککککان بالنکیسککککتەکان پرەدەنیسککککتەکان و خککککرووپە هۆراوهککککۆرە
٢6
سیاسییەکان بێ.
ئەنڵێی لە پێشەکی بکۆ کتێ ی"شکەڕی نێوخکۆیی لە فەڕانسکە  -مکارکی" لە پێوەنکدی لەخەڵ
حکوومەتی  ٧٢ڕەڕەی کۆمۆنی پاریسکدا "هە ژاردنکی تەواوی کاربەدەسکتانی دەزخکا ئیکداری
دادوەری و پەروەردەییەکان بەپێی دەنڵی خشتی و وەرخرتنەوەی ئەم بەرپرسایەتیانە لە هەر
کاتێکی د وازدا بە یەکێە لە دوو ئامرازی کارامەی دەو ەتی کۆمۆن پاریی بۆ پێشڵیری
لە خککککککۆڕانی دەو ەت و ئەنککککککدامەکانی لە خهمەتڵککککککوزارییەوە بە خوداکۆۆۆۆۆۆانی یاڵ بەسۆۆۆۆۆۆەر
کۆۆۆۆمەڵیەدا" ٢٧پێناسکککە دەککککا و ڕوو بەو سۆسکککیال دێموکراتکککانەی کە بە بیسکککتنی وشکککەی
دیکتاتۆریی پرەلتاریکا تووشکی تکرس و د ەڕاوککێ دەبکن دە کێخ "ئەخەر بەڕێکهان پێیکان خۆشکە
بهانن ئەم دیکتاتۆرییە چییە باشترە سەیرێکی کۆمۆنی پاریی بکەن ئەو ککات دەبیکنن کە
ئەمە هەمکککان دیکتکککاتۆریی پرەلتاریکککایە" ٢٨.دیکتکککاتۆریی پرەلتاریکککا لە ڕوانکککڵەی مکککارکی و
ئەنڵێسەوە بە مانای دەستەاڵتداریی سیاسکیی چینکی کرێککار واتە دێموکراسکیی ڕاسکتەقینەیە.
بە خشککتیی بە بککاوەڕی مککارکی و ئەنڵێککی و لێنککین دێموکراسککیی ڕاسککتەقینە واتە ئککازادی و
بەرابەری تەنیا پاش لەنێو بردنکی دەسکەاڵتی دەو ەتکی و لە ڕێڵکای شکۆڕا یکان دێموکراسکیی
کرێکارییەوە مسۆخەر دەبێ .لەم ڕەوتەدا ئەرکی دەو ەتی کرێککاری تێکشککاندنی خکۆڕاخریی
سەرمایەدارەکان و خاوەن زەوییەکان هەروەهکا پیالنکی دوڕمکنە دەرەککی و نێوخۆییەککانە .بە
باوەڕی لێنکین "دیکتکاتۆریی پرەلتاریکا لێ ڕاوتکرین و ککۆ نەدەرترین خەبکاتی چینکی نکو دڕ بە
دوڕمنێکککی بەهێهتککر واتە بککۆرڕوازی و " ٢٩خەبککاتێکی سککەخێ خوێنککاوی و بککێ خککوێنڕێژی
تککککێکەڵ بە تونککککدوتیژی یککککان ئاشککککتی وازانە نیهامککککی و ئککککابووری هەروەهککککا ڕاهێککککنەرانە و
بەڕێکککوەبەرانە دڕ بە هێکککه و داب و نەریتەککککانی ککککۆمە ڵەی ککککۆنە٣٠".مکککارکی خکککوتەنی ئەم
٣١
دیکتاتۆرییە تێپەڕینێکە بۆ لەنێوچوونی چینەکان و خەیشتن بەکۆمە ڵەیەکی بێ چین.
بەڕێوەبردنی دیکتاتۆریی پرەلتاریا بۆ ماوەی پتر لە  ٧دەیە لە یەکیەتیی سکۆرییەتی و پتکر لە
 4دەیە لە ڕەڕهەاڵتکککی ئورووپکککا بە هکککۆی نەبکککوونی پلکککۆرالیهمی سیاسکککی و میکانیهمێکککە بکککۆ
 26میشل لووی انسانخرایی مارکسیستی و دموکراسی سوسیالیستی ترهمەی آرمان پایدار دسام ر ٢٠١٨
 2٧مارکس ،جنگ داخلی در فرانسە ،18٧1 ،مقدمە فردریش انیلس بر چاپ آلمانی  ،1891ص  ،٤5ترجمە باقر
پرهام ،نشر مرکز ،چاپ اول 1380
 28سەرچاوەی سەرێ الپەرەی ٤٧
 29لنين ،بيماری کودکی"چپگرايی" در کمونيسئ ،ترجمه محمد پورهرمزان ،ص 1٤چاپ ششئ  ،138٧انتشارات حزب
تودە ايران
 30سەرچاوەی سەرەوە ،اڵپەرەی ٤2
 31نامەی مارکی بە ويدمير مارسی  ١٨5٢در بارە ديکتاتوری پرولتاريا مارکی انڵلی و لنين .من ع روزنامە ڕنمين
ڕي ائو  ٢٢فوريەی  ١٩٧5و م لەی خونچی شمارە  ٣سال  ١٩٧5انتشارات سازمان چريکنای فدائی خلق ايران

پاراسککتنی مککافی کەمیککنە پێشککێلکردنی دێموکراسککی و خنکانککدنی دەنڵککی ئککازاد و بیروهککهری
هیاواز ڕووخانی سۆسیالیهمی بەڕاستیی ئارایی لێ کەوتەوە.
"زەربەی ئەم واڵتککانە تێکۆشککاون تککا لە ڕوانککڵەی هۆراوهککۆرەوە دیکتککاتۆریی پرەلتاریککا دابککین
بککککەن .ئەم ڕەوتە بە تکککای ەت بە هکککۆی تێڕوانینکککی ڕێ ەرانکککی کۆمۆنیسکککێ لە دیکتکککاتۆریی
پرەلتاریا نەک هەر لە توندوتیژی و کوشکتن و خرتنکی نەیکارانی سۆسکیالیهم بە دوور نەبکووە
بە کوو خکودی کۆمۆنیستەکانیشکی نەبکواردوە .تێکرەری سکوور لە سکەردەمی لێنکین کوشکتاری
بەککککۆمەڵ لە سکککەردەمی سکککتالین سکککەرکوتکردنی بیرهیکککاوازن و تەنکککانەت کۆمۆنیسکککتان لە
شۆڕشککککی فەرهەنڵیککککی چککککین کۆمە کککککوڕی لە کام ۆچیککککا بە ڕێ ەریککککی پۆلپککککۆت و هتککککد
نموونەخەلێکککە لە شکککێوەی دابینکردنکککی دەسکککەاڵتی کرێککککاری بکککوون و ئەمکککانە ئەو ڕاسکککتییە
دەسەلمێنن کە سۆسیالیهم بەبێ دێموکراسیی ڕاستەقینە بەبێ ئازادیی بیروڕای هیاواز بەبێ
هاوبەشیی خە ە و کۆنتڕە ی دەسەاڵتداران لە خوارەوە و لە ڕێڵای یەکیەتکی و شکۆڕاکانەوە
ئاکامێکی باشتری نابێ.
لە الیەککککککی دیکەشکککککەوە کاتێکککککە بەرنامەدانکککککان لە چەشکککککنی ئکککککابووریی دێمکککککوکراتیکی
بەشداریکەرانە نەبێ و ڕیانی ئابووریی ئینسان واتە بەرهەمنێنان بەشکینەوە (دابەشککردن) و
بەکارهێنککان و هتککد لە ڕێڵککای ئیککرادەی سککەربەخۆی مرەرەکککانەوە ڕێکوپێککە نەکککر ئەم
کۆمە ڵەیە ئاکامێکی باشتر لە سۆریەتی ڕابردووی نابێ .بەپێی وتەکانی مارکی لە ئابووریی
سۆسیالیستیدا بەرنامە دانان دەبێ لە ڕێڵای بەشدارکردن و ئاوەزمەندیی کۆیی مرەرەکان و
ڕەوتککی بەرهەمنێنککان لەڕێککر کککۆنتڕە ی هاوبەشککدا بککێ .سۆسککیالیهم کاتێککە مانککای دەبککێ کە
خە کی کۆنتڕە یان لەسەر ڕیانی خۆیان هەبکێ و بتکوانن بە شکێوەیەکی ئاخایکانە بڕیکار لەسکەر
٣٢
شێوەی ڕیان و بەڕێوەبەرایەتیی کۆمە ڵە بدەن".
دێ موکراسی لە ڕوانڵەی فیلسووف و سیاسەتوانەکانەوە
ئەفالت کوون لە کتێ ککی هەشککتەمی کۆمککاردا دێموکراسککی وەک کوو ڕێک راوەیەکککی بەڕێککوەبەر و
چەشککنێە لە یاسککای بنەڕەتککی پێناسککە دەکککا .ئەو پێککی وابککوو "پککاش سککەرکەوتنی هەڕارەکککان
بەرپرسککە دەو ەتییەکککان بەپێککی دەنڵککدان هە ککدەبژێردرێن و حکککوومەتی دێموکراسککی پێککە
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دێنن هار و بار ئەم کارە بە زەری چەک یان بە هۆی پاشەکشکە پێکردنکی دەسکتەاڵتدارانی
٣٣
پێشوو بەهۆی ترسەوەیە.
بە بکککاوەڕی ئەفالتکککوون ئکککازاد بکککوونی هەمکککوو کەس تای ەتمەنکککدیی دێموکراسکککییە .دەو ەت
ئازادیی ئاکار و ئاخاوتن بۆ هەموو کەس دابین دەکا و هەر کەس مافی هەیە هەر چی پێکی
خۆشە بیکا .لە واڵتێکدا ئازادیی تەواو دابینکرابێ بێڵومان هەر کەس ڕیانی خۆیی بە مەیل
و سەلیقەی خۆی سامان دەدا؛ واتە لەوێدا سەلیقە هۆراوهۆرەکان خۆیان دەنکوێنن .بەم پێکیە
دێموکراسی یەکێە لە هوانترین حکوومەتەکانە چکونکە وەککوو هلکوبەرخێکی ڕەنڵاوڕەنک و
پڕ نەخش و نیڵار وایە کە تەواوی نیشانە و تای ەتمەندییەکانی ئینسکانی تێکدا دەبینکر  .بەم
پێککیە زەربەی خە ککە بککۆ وێککنە ڕنککان و منککدااڵن بە خککوێرەی ئاسککتی تێڵەیشککتنیان چێککژ لەم
دیکککمەنە ڕەنڵاورەنککک و د کککڕفێنە وەردەخکککرن و لە ڕاسکککتیدا دێموکراسکککی وەککککوو هکککوانترین
حکوومەتەککککان پێناسکککە دەکەن .دووهەمکککین نیشکککانەی تکککای ەت بە دێموکراسکککی دیتکککنەوەی
حکککوومەتی د ککواز لەودایە .سککێنەمین تای ەتمەنککدیی دێموکراسککی بێسککەروبەرەیی ڕەهککایە
چککونکە لە الیەکەوە هککیا کەس ناچککار نککاکر ئەرکێکککی سیاسککی وەئەسککتۆ بڵ کر تەن کانەت
ئەخەر لە ئەن امدانیدا لە هەموو کەسکیش شکارەزاتر بکێ .لە الیەککی دیککەوە هکیا کەسکێە
مەه وور نییە مل بۆ حوکمێە بدا کە بە مەیلی ئەو نییە .واتە نە کەسێە بە ئەرکی خکۆی
دەزانێ وەکوو خە کی دیکە بۆ مەیدانی شەڕ بچێ یان ئەخەر خرێ ەستی ئاشتی بەسترا پێی
پابەند بێ ]... .دوایین تای ەتمەندیی دێموکراسی ئازادڕەوشتی لە ڕاهێنان و پەروەردەکردنی
الوان و بەکەمهانینی بنەما سەرەکییەکانی کۆمە ڵەدایە .لەم حا ەتەدا بکایە بەوەی نکادا کە
بەربژێککری حکککوومەت چککۆن پەروەردە کککراوە و چ کککار و پیشککەیەکی هەبککووە هەر ئەوەنککدە
بەسە ئیدیعای خۆشەویستیی نەتەوەکەی بکا .بەم پێیە دێموکراسی شکێێ لە حکوومەتێکی
"د ڕفێن بێ سەروبەرە و ڕەنڵاوڕەنڵە کە یەکسانی هەم لە نێکوان ئەوانەی بەرامک ەرن و هەم
٣4
ئەوانەی نابەرام ەرن دابین دەکا".
٣5
بە ب کاوەڕی ئەفالتککوون دێموکراسککی بەهککۆی زێککدەڕەیی لە ئککازادی بەرەو توونککابوون دەڕوا.
هەروەهکککا زێکککدەڕەیی لە ئکککازادی دەبێکککتە هکککۆی خۆڕانککککاریی دێموکراسکککی و پێداویسکککتی بە
٣6
دەستەاڵتدارێکی سەرەڕە.
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بەخشککککککتی "ئەفالتککککککوون دڕایەتییەکککککککی تونککککککدی لەخەڵ دێموکراسککککککیی ئککککککاتێنی هەیە ئەو
دێموکراسککککییەی لە سککککا ی ٣٩٩پ .ز .بڕیککککاری کوشککککتنی مامۆسککککتاکەی واتە سککککوقراتی دا.
دێموکراسی بۆ ئەفالتوون زەرتر سیستمێکە لەسەر بنەمکای بیروبکاوەڕی بڵکۆڕی هەمکاوەری
خە ە نەک تێڵەیشتن هەروەها هۆی بەالڕێداچوونی الوانە .ئەفالتکوون لە کتێ کی کۆمکاردا
لە قا ی وتووێژی خۆی و سکوقرات بە زمکانی مامۆسکتاکەی دێموکراسکی وەککوو یەکێکە لە
خراپتکککرین ڕێژیمەککککان پێناسکککە دەککککا .ئەفالتکککوون هەروەهکککا لە نکککامیلکەی پیکککاوی دەو ەت
(دولتمککرد)دا دێموکراسککی وەک کوو باشککترین نمککوونەی ڕێژیمێکککی بێقککانوون پێناسککە دەکککا کە
توانای بەهێ هێنانی هیا کارێکی خەورەی بە باش و خراپەوە نییە".
ئەفالتککوون بەشککداریی خە کککی هەڕار لە پارلمانککدا وەککوو کێشککە و عەی ێککە دەبێنککێ و پێککی
وایە هەڕاران بەپێکککی هەڕاریکککی فەرهەنڵکککی لە بڕیاردانکککدا تووشکککی هە ە دەبکککن .هێکککرەدەت
مێژوونووسی یوونانیش لەم پێوەنکدییەدا پێکی وایە "ئەخەرچکی لە دێموکراسکیدا هەمکوو کەس
لە بەرامکککک ەر یاسککککادا یەکسککککانن بەاڵم خککککرفتەکە لەوەدایە کە بە ئاسککککانی دەتککککوانێ ب ێککککتە
مۆبوکراسی یان حکوومەتی نەزان و نالێناتووەکان و بە د نیکاییەوە حککوومەتی زانکا و کەسکە
لێناتووەکان باشترە لە حکوومەتی نەزانەکان".
ئەرەسکککتوو دێموکراسکککی بە "دەسکککتەاڵتی هەمکککووان لەسکککەر هەر کەس و هەر کەسکککیش بە
چەشککنێکی بڵککۆڕ لە سککەر هەمککووان" دەزانککێ .دێموکراسککی چەشککنە ڕێککژێمێکە کە زەربەی
خە ککە لەوێککدا بککۆ بەرڕوەنککدیی خۆیککان حکککوومەت دەکەن .لە الیەکککی دیکەشککەوە چککونکە
زەریککنەی خە ککە فەقیککر و هەڕارن و تەنیککا چەنککد کەسککێە خککاوەنی مککاڵ و سککامانن ئەم
دێموکراسییە حکوومەتی هەڕارانە.
ئەرەستوو لە کتێ ی "سیاسەت"دا باس لە  ٣حکوومەتی پاشایەتی ئاریستۆکراسکی و کۆمکاری
دەکککا .حکککوومەتی پاشککایەتی حکککوومەتێکە بەرڕوەنککدیی خشککتی لەبەرچککاو بڵککر و لەڕێککر
فەرمانی تاکە کەسێکدا بکێ .ئاریستۆکراسکی حککوومەتی خرووپێکە لە باشکترین کەسکەکانە و
ئامان ی مسۆخەرکردنی باشترین شتەکان بکۆ واڵت و دانیشکتوانیەتی .بەاڵم حکوومەتێکە کە
خرینڵککی بە خێککر و قککازان ی هەمککووان بککدا و بە دەسککتی زەریککنە بەڕێککوە بچککێ هەر دەبککێ
هە ڵکککری ئەو نکککاوە بکککێ کە بە شکککێوەیەکی خشکککتی لەسکککەر هەمکککوو حکوومەتەککککانە ئەویکککش
"پکۆلیتییە" کۆمکارە] ٣٧.بە بککاوەڕی ئەرەسکتوو ئەم سکێ چەشککنە حککوومەتە هاروبکار بە الڕێککدا
دەڕەن و حککککوومەتی پاشکککایەتی دەبێکککتە حککککوومەتێکی سکککتەمکار .ئاریستۆکراسکککی دەبێکککتە
ئۆلیڵارشککی و کۆمککاری دەبێککتە دێموکراسککی .ئۆلیڵارشککی تەنیککا بەرڕوەنککدیی دەو ەمەنککدەکان و
دێموکراسیش تەنیا بەرڕوەندیی هەڕاران لەبەرچاو دەخکر و هکیا ککام لەم حکوومەتکانە بکۆ
3٧
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بەرڕوەنکککدیی خشکککتی تێناکۆشکککن ٣٨.بە بکککاوەڕی ئەرەسکککتوو دێموکراسکککی حککککوومەتێکە کە بە
دەستی هەڕاران بەڕێوە دەچێ.
ئەرەسککتوو لە کتێ ککی سیاسککەتدا بککاس لە  5چەشککنی دێموکراسککی دەکککاخ چەشککنی یەکەمککی
دێموکراسککی لە هەمککوو چەشککنەکانی دیکککە لە بنەمککای یەکسککانی نیهیکتککرە و یاسککا هەڕاران
سەرتر لە دەو ەمەندەکان نکابینێ و هکیا کامیکان بەسکەر یەککدا زاڵ ناککا بە ککوو هەموویکان
یەکسکککان و هاوسکککەن دەبینکککێ .لە چەشکککنی دووهەمکککی دێموکراسکککیدا هەبکککوونی ڕادەیەککککی
دیاریکراوی سەروەت و سامان هەرچەند کەمیش بێ شەرتی وەدەسێ هێنانی پلە و پکایەی
دەو ەتیکککیە .لە چەشکککنی سکککێنەمدا هەر شکککارەمەندێە کە عەی ێکککە لە ڕەچە ەکیکککدا نەبکککێ
دەتککوانێ بە حکککوومەت بڵککا بەاڵم یاسککا بککااڵترین داوەرە .لە چەشککنی چوارەمککدا هەر کەس
شکککارەمەند بکککێ مکککافی وەرخرتنکککی پکککلە و پکککایەی هەیە بەاڵم دیسکککان یاسکککا بەسکککەر تەواوی
کاروبارەکاندا زا ە .لە چەشنی پێن ەمکدا هەر ئەو ڕێسکایانەی چەشکنی چکوارەم] لە هکێڵەی
خۆیان دان بەاڵم لە هکێڵەی یاسکا ککۆمەاڵنی خە ککی ئاسکایی دەسکتەاڵتیان بەدەسکتەوەیە و
یاسککا بە بڕیارەکککانی ئەن ککومەنی نککوێنەران هە دەوەشککێتەوە ٣٩.بە بککاوەڕی ئەرەسککتوو زەربەی
ڕێژیمەکککان دێموکراتیککە یککان ئۆلیڵارشککین و هەر کککام لەوان سککنوورێکی تەسکککی تککای ەت
بەخۆیان هەیە بەم پێیە باشترین ڕێکژی دەککر خکاوەنی تێکەاڵوێکە لە تای ەتمەنکدییەکانی
ئەم دوو ڕێژیمە بێ 4٠ .لە ڕاستیدا پێناسەی ئەرەستوو پێوەندی بە ئەزموونی دێموکراسی لە
ئاتێن واتە  4٠٠سکاڵ پکێش زاییکنەوە هەیە .لە دێموکراسکیی ئاتێنیکدا دەبکوو شکارەمەندان بە
نککۆبە بەشککداریی پارلمککانی خەل یککان خە ککە بککن .مەبەسککێ لە دێموکراسککی یککان حکککوومەتی
خە ە "سەرچاوەخرتنی دەسەاڵت" نەک لە دەرەوە بە کوو لە خودی خە ککەوەیە .لە یوونکان
ئەنککدامەکانی پارلمککانی خە ککە لە  ٣هەزار یوونککانی پێککە هککات وون -ڕنککان و کۆیلەکککانی تێککدا
نەبککوون -کە هەر سککێ مانکک هارێککە دەخککۆڕدران .نێککوەرەکی دێموکراسککیی ئککاتێنی نەک
ئککازادیی بیروهککهری تککاک بە کککوو بەرخریککی بککێ ئەمالوال لە حکککوومەتی خە ککە لە ڕێڵککای
بریاردانی خە ە لە پارلمان بکوو .هەر لەبەر ئەوەش بکوو کە سکوقرات بە هکۆی ڕەخنەخکرتن
4١
لە دێموکراسی ناچار بە خواردنی ڕەهر کرا.
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 ٤0آرلینە و .ساکسونهاوس ،ارسطو ،ترجمە مراد فرهادپور ،دایرةالمعارف دموکراسی هلد اول ص ١٣6 -١٣٧
کتاب انە ت صیصی
وزارت امور خارهە تنران ١٣٨٣
 ٤1نشریە فلسفی – اهتماعی خرمڵی دفتر شش پیرامون دمکراسی آخوسێ ٢٠١6

لە سککەردەمی ڕەشککنڵەریدا مۆنتسککیکۆ هەوەڵ بیرمەنککدە وێککڕای هیککاکردنەوەی دەسککتەاڵتی
یاسکککادانان ڕاپەڕانکککدن (بەرێکککوەبردن) و دادوەری وەککککوو بنەمکککای سکککەرەکیی دێموکراسکککی
دڕایەتکی لەخەڵ هەر چەشکنە شککێێە لە کۆمکار دەکککا .مۆنتسکیکۆ پێکی وابکوو کۆمکار دەتککوانێ
هۆیەک بێ بۆ زیان خەیاندن بە دەسەاڵتی بێ ئەمالوالی دێموکراسی.
لە ڕوانککڵەی مۆنتسککیکۆوە دەسککتەاڵتی کککۆی مککیللەت شککێوەی حکککوومەتی دێموکراسککی لە
همنووریەتککدایە لە دێموکراسککیدا مککیللەت لە الیەکەوە دەسککتەاڵتدار و لە الیەکککی دیکککەوە
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
حکوومەتانەدا ئەو یاسایانەی کە مافی دەنڵدان دابین دەکەن بنەمای کار و لە ڕاستیدا یاسا
بنەڕەتیی ئەوانن 4٢.مۆنتسیکۆ "تەقوا" (مانەوە بەپکاکی) بە مەرهکی سکەرەکی بکۆ حککوومەتێکی
کۆماری و دێموکراسی دەزانێ 4٣و هەو ی ئەوانەی کە دەیانویسێ لە سکەدەی ١٧ی زایینکی
دێموکراسی لە بریتانیادا دابین بککەن بەهکۆی نەبکوونی تەقکوا بە ککارێکی بێنکوودە لە قە ەم
دەدا 44.مەبەسککتی مۆنتسککیکۆ لە "تەقککوا" واڵتپککارێهی هککۆخری بە یەکسککانی 45و هککۆخری بە
کۆمکککارە 46.هکککۆخری بە کۆمکککار لە دێموکراسکککیدا هەر ئەو خۆشەویسکککتییەی دێموکراسکککییە و
خۆشەویسککتیی دێموکراسککی هەمککان خۆشەویسککتیی بەرامکک ەری و یەکسککانیە 4٧.لە ڕوانککڵەی
مۆنتسیکۆوە خەنکدە یی هەر حکوومەتێکە زەربەی ککات لەخەڵ بەاڵڕیکداچوونی بنەماککانیەوە
دەسێ پێدەکا و بنەماکانی دێموکراسی لە دوو حا ەتدا بە الڕێدا دەچن .یەکەم کاتێە کە
ڕەحی بەرابەری لەنێو بچێ و دووهەم ئەو کاتەی ڕەحی بەرابەری تووشی زێدەڕەیی بێ و
هەر کەس بککیەو لەخەڵ بەرپرسککان و پیککاوانی سککەرەوەی دەو ەت و خەورە خەورەکککان کە
بەڕێککککوەبەری واڵتککککن وەک یەک (یەکسککککان) بککککن 4٨.حککککا ەتی یەکەم حکککککوومەت بەرەو
حککککوومەتێکی ئاریسکککتۆکراتی و دەسکککتەاڵتێکی سکککەرەڕە پەلککککێش دەککککا و ئەوەکەی دیککککە
دیسککان بەرەو سککەرەڕەییەکی تونککدتر دەکێشککر و ئەم سککەرەڕەییە لەنێککو نککاچێ مەخەر بە
4٩
سەرکەوتنی دوڕمنە بیانییەکان.
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انتشارات امیرک یر ١٣4٩

ڕان ڕاک ڕەسکککۆ پێکککی وایە لە هینانکککدا هکککیا کاتێکککە حککککوومەتی دێموکراسکککی بە مانکککای
ڕاستەقینەی خۆی نەبکووە و ناشک ێ لەبەر ئەوەی ئەمە بە پکێچەوانەی سیسکتمی ئاسکاییە کە
زەرینەی خە کی میللەتێە فەرمان بدا و کەمینە فەرمان ەر بێ 5٠.هەروەهکا نکاکر خە ککی
ڕەڕانە بککۆ ڕاوێژکککردن و بڕیککاردان پککێکەوە کککۆ ب ککنەوە و ئەخەر بیککانەو بەم مەبەسککتەش
کۆمیسیۆنەکان هە ژێرن ئیدی شکێوەی بەڕێکوەبردنی کاروبارەککان دەخکۆڕدر  5١.ڕەسکو بکۆ
هەبوونی دێموکراسی ئەم هەلومەرهانە بە پێویسێ دەزانێخ
 .١هەبوونی واڵتێکی چکۆلە کە حکوومەت بتوانێ لەوێدا خە کی بە هاسانی کۆکاتەوە
و هەموو یەکتری بە باشی بناسن
 .٢عکککادەت داب و نەریتکککی زەر سکککادە بکککۆ پێشکککڵری لە سکککەرهە دانی ئەو مەسکککەلە
ئا ۆزانەی کە پێویستیان بە باس و لێکدانەوەی دوور و درێژ هەیە
 .٣هەتککا ئەو هێڵککایەی دەکککر یەکسککانی لە پککلە و پککایە و داراییککدا هەبککێ چککونکە
بەرابەری لە ماف و دەستەاڵتدا دەوامێکی وەهای نابێ
 .4نەبوون یان هەبوونی کەمێە ناز و نیعمەتکی ڕیکان 5٢.چکونکە نکاز و نکیعمەت یکان
ئاککککامی سکککەروەتە یکککان ورووڕێکککنەری ککککۆکرکردنەوەی سکککەروەت .نکککازو نکککیعمەت
دەو ەمەنککد و فەقیککر تووشککی خەنککدە ی دەکککا دەو ەمەنککد لەبەر هەبککوونی ئەو نککاز و
نیعمەتە و فەقیریش بەهۆی حەسرەتی نەبوونی ئەو ناز و نکێعمەتە .نکاز و نکیعمەت
دەبێتە هۆی ئەوەی کە مرەڤ نیشکتمانی خکۆی بکۆ خەیشکتن بە ئاسکوودەیی خکۆی و
خۆپەرسککتی بفرەشککێ .نککاز و نککیعمەت پککێش بە مککل ڕاکێشککانی خە ککە لە دەو ەت
دەخککر و بەشککێە لەوان دەکککاتە کککۆیلەی کەسککانی دیکککە و دەیانکککاتە خککوێڕایە ی
بیروڕای باو و ڕێوشوێنی سەردەم.
ڕەسۆ بەبێ هێنکانی نکاوی مۆنتسکیکۆ ڕەخکنەی لکێ دەخکر و دە کی "بەم هکۆیەوە یەکێکە لە
نووسەرە بەناوبانڵەککان "تەقکوا" بە بنەمکای حککوومەتی کۆمکاری دەزانکێ .لەبەر ئەوەی هکیا
یەک لە مەرهەکککانی سککەرەوە بێتەقککوا وەدی نککایەن .بەاڵم ئەم نووسککەرە خەورەیە بیرێکککی
تەواو ڕوونی نیکیە .ئەو لەوە نەخەیشکتووە کە دەسکتەاڵتی حاکمکانی سکەرەوەی حککوومەت لە
هەموو هێیەک هاوچەشنە .هەر واڵتێە لەسەر بنەمایەکی دروسێ پێکنات ێ بنکا ەکەی لە
5٣
سککەر تەقککوا دانککراوە .بەاڵم شکککێی حکککوومەت کەم و زەر دەسککێ لەم پرەنسککیپە وەردەدا.
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بەخشککتی ڕەسککۆ بۆچککوونێکی ئەرێنککی لەسککەر دێموکراسککی نی کیە و وتەی یەکێککە لە پیککاوانی
پایەبەرز و پەرێهخاوێنی لەهێستان (پۆلۆنیا) بەرام ەر بە پارلمکانی شکۆڕای واڵت دەخێکڕێتەوە
کە دە ێخ "ئازادی بە تەواوی مەترسییەکانیەوە خەلێە پێ خۆشکترە لە ککۆیلەتییەکی تکێکەڵ
بە ئاسوودەیی" .ئەخەر لە هیناندا میللەتێکە لە خوداککان و فریشکتەکان دروسکێ بکوایە مکن
حکوومەتی دێموکراسی هە دەبژارد .حکوومەتێە بەم کامێی و باشکییە بە کەلککی ئکادەمیهاد
54
نایە.
دوو بیرمەنکککدی خەورەی سکککەدەی  ١٩واتە مکککارکی و ئینڵکککێلی لە بابەتەککککانی خۆیانککککدا
کەمتاکورتێککە باسککی دێموکراسککییان کککردوە .بیروبککاوەڕی مککارکی لە بککارەی دێموکراسککییەوە
بەخوێرەی نووسراوەکانی خۆڕانی زەر بە سەردا هاتوە .مارکی لە سەرەتادا لەڕێر کاریڵەریی
ڕەسۆ لەسەر دێموکراسیی ڕاسکتەوخۆ هەروەهکا ڕەتککردنەوەی خکا ی "نکوێنەرایەتی" پێکداخری
کردوە .پاشان سیستمی کۆمۆنی لەڕێر کارتێکەریی کۆمکۆنی پکاریی و هە ژاردنکی نکوێنەران
بەپێککی مککافی بانڵنێشککتن و خککۆڕین لە سیسککتمی پارلمککانی بە بەرزتککر نرخانککدوە .بەاڵم پککاش
55
شکانی کۆمۆنی پاریی زەر هار پێداخری لەسەر پێویستیی دێموکراسیی پارلمان دەکا".
بەپێی ڕوانڵەی مارکی و ئینڵێلی لە مانیفێسکتی کۆمۆنیسکێ لە سکا ی ١٨4٧ز .خەیشکتنی
پرەلتاریککا بە پککلەی چینککی دەسککتەاڵتدار و وەدەسککێ هێنککانی دێموکراسککی هەوە ککین هەنڵککاوی
شۆڕشی کرێکارییە 56.ئەوان پێیان وابوو کاتێە پرەلتاریا لە ڕێڵکای شۆڕشکەوە دەبێکتە چینکی
دەستەاڵتدار لەو کۆمە ڵەیەی کە هێڵری کۆمە ڵەی کۆنی بکۆرڕوازی بکووە خەشەسکەندنی
5٧
ئازادیی هەر کەسێە شەرتی خەشەسەندنی ئازادیی هەمووانە.
بەخشتی بە باوەڕی دامەزرێنەرانی مارکسکیهم دێموکراسکیی ڕاسکتەقینە ککاتێکە دیکتکاتۆریی
پرەلتاریکککا واتە دەسکککتەاڵتی زەریکککنەی ککککۆمە ڵە بەسکککەر کەمیکککنەدا زاڵ بکککێ و تێکشککککاندنی
دەو ەتککککی بککککۆرڕوازی سککککەرەتای ئەم ڕەوتەیە .مککککارکی و ئینڵککککێلی لە مانیفێسککککێ و زەر
نووسراوەی دیکەدا وێڕای خرینڵی دان بە بەکارهێنانی زەبکر و زەر بکۆ ڕووخانکدنی دەو ەتکی
بکککککۆڕڕوازی ئکککککا وخۆڕی ئاشکککککتی وازانەی دەو ەت لە واڵتێککککککی دێمکککککوکراتیکیش بەهکککککۆی
دێموکراسیی بۆرڕوازییەوە بە دوور لە ڕاستی نازانن.
"مکککارکی لە سکککا ی  ١٨٧٢پکککاش ککککۆنڵرەی الهە" خەیشکککتنی ئاشکککتی وازانەی کرێککککاران بە
ئامان ەکانیکککان لە بریتانیکککا ئەمریککککا و هۆلەنکککد ڕەت ناککککاتەوە ".مکککارکی لە سکککا ی ١٨٧٨
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دەبێککککژ خ "ئەخەر بککککۆ وێککککنە لە ئینڵلککککیی یککککان واڵتە یەکڵرتووەکانککککدا چینککککی کرێکککککار لە
بارودەخێکدا بێ بتوانێ دەنڵی زەرینە لە پارلمکان و ککۆنڵەرەدا بێنێکتەوە دەتکوانێ لە ڕێڵکای
قکانوونییەوە خککۆی لە بەربەسککتی یاسککا و ئەو دەزخایکانەی کە پێشککڵری پێشکککەوتنیانە ڕزخککار
بکا.
لە پێشککەکیی بەرنککامەی حیهبککی کرێکککارانی فەڕانسککە کە لە سککا ی  ١٨٨٠لەڕێککر کککاریڵەریی
مارکسدا نووسرابوو باس لە بەکارهێنانی تەواوی ئامرازەکان و یەک لەوان ڕاپرسکیی خشکتی
لە الیەن پرەلتاریاوە دەکر واتە ئامرازێە کە پێشتر بکۆ فریوککاری بەککار دەهکات بککرێتە
ئامرازێککە بککۆ ڕزخککاری .ئینڵککێلی چەنککد سککاڵ پککاش نووسککرانی مانیفێسککێ سککەرکەوتن لە
ڕاپرسککی خشککتی و دێموکراسککی وەکککوو یەکێککە لە ئەرکە پڕبایەخەکککانی خەبککاتی پرەلتاریککا
پێناسە دەکا 5٨".هەروەها لە بابەتی "ڕەخکنە لە خەاڵلەی بەرنکامەی سۆسکیال-دێموکراتیکە لە
سا ی  ١٨٩١زایینی لە کۆمارە دێموکراتیکەکانی فەڕانسە ئەمریکا و ڕێژیمە پاشایەتییەکانی
وەک کوو بریتانیککا خککۆڕانی کککۆمە ڵەی کککۆن بککۆ نککو کاتێککە دەسککتەاڵتی تەواو بە پشککتیوانیی
5٩
زەرینەی خەل لە دەستی نۆێنەرانی خە کدا بێ بە دوور لە ڕاستی نازانێ.
کائۆتێسکی یەکێە لە ڕێ ەرانی ئەنتێرناسیۆنالی دووهەم وێڕای هەبوونی دێموکراسی وەکوو
مەرهێە بۆ خەباتی چینایەتیی پرەلتێری لە چەشنی خەباتی هەماوەری ئاماڕە دەککاخ ئەخەر
لە ککککۆمە ڵەدا] دێموکراسکککیی بێشکککەرت و مەر و دێموکراسکککیی ڕەسکککەنیش نەبکککێ النکککی
کەمێە لە دێموکراسی بۆ ڕێک ستن و ڕەشنڵەری لەنێو هەماوەردا پێویستە 6٠.کائۆتێسککی
دێموکراسی وەکوو سەروەریی زەرینە پێناسە دەکا و هاوکات ئەمەی ق ووڵ نییە کە کەمینە
بێپارێهخار دەمێنێتەوە 6١.بە باوەڕی کائۆتێسکی دێموکراسی دەستەاڵتداریی زەریکنەیە بەاڵم
زەریککنە تووشککی خۆڕانکککاری د و هککیا ڕێژیمێککە لە دێموکراسککیدا نککاتوانێ حکککوومەتێکی
هەتاهەتایی بێ .تەنانەت هاوسەنڵیی هێهی چینەکان بەتای ەتی لە سەردەمی سەرمایەداریدا
شتێکی نەخۆڕ نییە .هێهی حیهبەکانیش خەلێە خێراتکر لە هێکهی چینەککان تووشکی ئکا وخۆڕ
6٢
د و ئەمە حیهبەککککانن لە دێموکراسکککیدا بکککۆ خەیشکککتن بە دەسکککەاڵت ملمالنکککێ دەکەن.
چینێە دەتوانێ سەروەر بێ بەاڵم ناتوانێ حکوومەت بکا چونکە چین هەمکاوەرێکی بێشککێە
و ئەمە تەنیکککا ڕێک کککراوەیە دەتکککوانێ حککککوومەت بککککا .لە دێموکراسکککیدا ئەمە حیهبەکککککانن
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حکوومەت دەکەن .بەاڵم حێهبێە ناکر وەکوو هاوسکەنڵی چینێکە لەبەرچکاو بڵیکر  6٣.لە
پێوەندی لەخەڵ دیکتاتۆریی پرەلتاریا کائۆتێسکی پێی وایە مەبەسکتی مکارکی لە دیکتکاتۆری
نەک شکێی حکوومەتی بە کوو وەزعێکە کە دەکر لە هەر شکوێنێکدا پرەلتاریکا دەسکتەالتی
سیاسی بەدەسکتەوە بڵکر  64و کاتێکە مەبەسکێ لە دیکتکاتۆری نەک وەزعێککی سکەروەری
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
پرەلتێککری 65.بە بککاوەڕی کائۆتێسکککی دیکتککاتۆریی پرەلتاریککا دەتککوانێ تەنیککا دەسککتەاڵتداریی
پرەلتاریککا لەسککەر بنککا ەی دێموکراسککی بککێ 66.بۆچککوونی کائۆتێسکککی لە دیکتککاتۆریی پرەلتاریککا
هیاوازییەکی زەری لەخەڵ لێنین هەبوو و ڕەخنەی توندی لە شکێوەی دامەزرانکدنی کۆمکاری
شۆڕایی سۆریەت دەخرت.
لێنین کائۆتێسکی بە چەواشەکاری لە بیروڕای مارکی و ئینڵێلی و بەتکای ەتی لە پێوەنکدی
لەخەڵ دیکتاتۆریی پرەلتاریا تاوان ار دەکا .بە باوەڕی لێنین "هەتا کاتێە چینکی هۆراوهکۆر لە
کۆمە ڵەدا هەبێ تەنیا دەکر باس لە دێموکراسیی چینایەتی بکر نەک ڕەسکەن .ئەوەی
لە مێکککژوودا پێشککککینەی هەیە ئەوە دێموکراسککککیی بکککۆرڕوازییە کە هێڵککککرەوەی فیککککۆدالیهم و
دێموکراسیی پرەلتێرییە کە هێڵیرەوەی دێموکراسکیی بکۆرڕوازییە 6٧.دێموکراسکیی بکۆرڕوازی
وێڕای ئەوەی بە بەراوەرد لەخەڵ سیستمەکانی سەدەکانی نێوەڕاسێ دەستکەوتێکی خەورەی
مێککژووییە بەاڵم هەمیشککە دێموکراسککییەکی تەسککە کلککە و خککوێکراو سککاختەکار و خە ککە
خە ەتککێن دەمێنێککتەوە .بککۆ دەو ەمەنککدەکان حککوکمی بەهەشککتی بەرینککی هەیە و بککۆ هەڕاران
حوکمی داو و فریو 6٨.حکوومەتی شۆڕایی وەکوو چەشکنێە لە دێموکراسکیی پرەلتێکری وەهکا
بکککۆتە هکککۆی خەشکککەکردن و پەرەسکککەندنی دێموکراسکککیی زەریکککنەی بەرچکککاوی خە کککە واتە
چەوساوە و زەحمەتکێشان کە هەتکا ئێسکتا نمکوونەی لە هینانکدا نەدیتکراوە 6٩.لێنکین فکۆڕمی
سیاسیی "دەو ەت" ئەویش پاش شۆڕشی سۆسیالیستی وەکوو کامێترین چەشکنی دێموکراسکی
پێناسککە دەکککا و دە ککێخ "دێموکراسککیش دەو ەتە و بەم پێککیە کاتێککە دەو ەت لەنێککو دەچککێ
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کۆتککککایی بە دێموکراسککککیش د  ٧٠.واتە دەو ەت و دێموکراسککککی شان ەشککککانی یەک دێککککن و
پێکەوەش لەنێو دەچن.
دیکتاتۆریی پرەلتاریا لەخەڵ پەرەسەندنی بەرچکاوی دێموکراسکی ئەویکش بکۆ یەکەم هکار بکۆ
هەڕاران و خە کی نەک بۆ دەو ەمەندەکان دەبێتە هکۆی زەوتکردنکی یەک زەن یکرە ئکازادی
لە سککتەمکار و چەوسککێنەر و سککەرمایەدارەکان ".دەبککێ ئککێمە ئەوان سککەرکوت بکەیککن هەتککا
کککۆمە ڵەی مرەرککایەتی لە بەنککدی کککۆیلەتی و بەکرێڵیراویککی ئککازاد بکککر  .دەبککێ خککۆڕاخریی
ئەوان بە زەبر و زەر تێە بشکێندر و بێڵومان لەو هێیەی سکەرکوت و بەکارهێنکانی زەر
هەیە ئازادی و دێموکراسی لێ نییە ٧١.لێنین ئاماڕە بە وتەیەکی ئێنڵێلی دەکا "هەتا کاتێە
پرەلتاریا پێویسکتی بە دەو ەت هەیە داواککارییەکەی نەک بکۆ ئکازادی بە ککوو بکۆ سکەرکوتی
دوڕمنەکککککانیەتی و کککککاتێکیش بکککککر بککککاس لە ئککککازادی بکککککر ئیتککککر دەو ەت بە مانککککای
ڕاستەقینەی خۆی نەماوە ٧٢.دێموکراسی بۆ زەرینەی خە ە لە الیەک و سەرکوتی بە زەبکر
و زەری چەوسککێنەران و ئەوانەی کە سککتەم لە خە کککی دەکەن یککانی بێ ەشکککردنی ئەوان لە
دێموکراسی لە الیەکی دیکەوە – ئەوەیە خۆڕانککاریی دێموکراسکی لە سکەردەمی تێکپەڕین لە
سەرمایەدارییەوە بۆ کۆمۆنیهم ٧٣.کاتێکیش لە کۆمە ڵەی کۆمۆنیسکتیدا چینێکە نکامێنێ واتە
پێوەنککدیی ئەنککدامەکانی کککۆمە ڵە لەخەڵ ئککامرازی کککۆمەاڵیەتیی بەرهەمنێنککان هیککاوازییەکی
نامێنێ" دەو ەت لەنێو دەچێ و دەککر بکاس لە ئکازادی بککر  .تەنیکا لەم سکەردەمەدایە کە
دێموکراسی لە ڕاستیدا بەتەواوی و بەبێ هیا ئکاوارتەیەک مسکۆخەر دەککر و دێموکراسکی
٧4
ڕێڵای توونابوون دەخرێتە بەر.

تای ەتمەندییەکانی دیموکراسی
لە چەنکککد دەیەی ڕابکککردوودا دیموکراسکککی وەککککو دیکککارەیەکی سیاسکککی – مێژوویکککی زەربەی
واڵتککککانی هینککککانی تەنیککککوەتەوە و سککککەرەڕای هەوراز و نەشککککێو لە ڕەوتککککی پەرەئەسککککتاندن و
خەشککەکردنیدا بککۆتە پێوەرێککە بککۆ هە سککەنڵاندنی ئاکککاری دەو ەت و هێککهە سیاسککییەکانی
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هینککان" .الچککوونی حکککوومەتە سککەرەڕەکانی پورتۆ ککاڵ سککپانیا و یوونککان لە نێوەڕاسککتەکانی
دەیەی  ١٩٧٠دا و دروست وونی شکەپۆلی دیککەی دیموکراسکی لە سکەرەتا و نێوەڕاسکتەکانی
دەیەی ١٩٨٠دا لە واڵتانی ئەمریکای التین هەروەها ئاسیا وەکو کوریکای بکاکوور تایلەنکد و
فیلیپککین هەروەهککا رووخککانی یەکیەتیککی سککۆریەتی و دەو ەتککانی بەرەی ڕەڕهەاڵتککی ئەوروپککا و
خۆڕانککککاریی لە بەشکککێە لە واڵتکککانی بیابکککانی ئەفریقکککا لە دەیەی  ١٩٨٠و سکککەرەتای ١٩٩٠
سککیمای هینککانی تووشککی خککۆڕانێکی بەرچککاو کککرد .سککا ی  ١٩٧٠زایینککی زەریککنەی واڵتککانی
هینککان لە ڕێککر حککوکمی حکککوومەتە سککەرەڕەکاندا بککوون بەاڵم بە پێککی ئامارێککە هەتککا سککا ی
 ١٩٩5لە  ١٩١واڵتککی هینککان  ١١4یککان خککاوەنی سککێ شککەرت و تای ەتمەنککدیی دیموکراسککی
بوون" ٧5واتەخ هەبوونی ڕکەبەری و ڕێفراندەمی بە ئینساف بۆ وەدەسێ هێنانی پلە و پکایەی
دەو ەتیی بێ بەکارهێنانی زەبر و زەر یان قرتاندن هەروەهکا بکێ بەشککردنی هکیا خرووپێکە
لە کۆمە ڵککا و هەبککوونی ئککازادی مەدەنککی و سیاسککیی ب کۆ زەمککانتکردنی س ک مەتیی ڕکەبەری
سیاسیی .لەم چەشنە دیموکراسییەدا دەستەاڵتدارانی واڵت واڵمدەر و بەرپرسیارن بەرامک ەر
بە شکککارەمەندان و خە کککە بە چەشکککنێکی ناڕاسکککتەوخۆ لە ڕێڵکککای نکککوێنەرانی هە کککژاردەی
خۆیانەوە حکوومەت دەکەن.
لێککرەدا هیککاوازیی حکککوومەتێکی دیموکراتیککە لە ڕێژیمەکککانی دیکککە لە شککێوەی ڕاخککوێهتنی
دەسکککتەاڵت بەرپرسکککیاریەتی و واڵمکککدانەوەی ڕێ ەرانکککی واڵت بە پێکککی قکککانوونی بنەڕەتیکککی
واڵتەکەیە کە لە الیەن زەرینەی خە کەوە پەسەندکراوە .یاسکای بنەڕەتکی لێکرەدا ئکامرازێکە
کە چوارچێککوەی دەسککتەاڵتی حکککوومەت دیککاریی دەکککات و پککێش بە سککەرەڕەیی حکککوومەت
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
دا مەیدانی لێ سنووردار دەکر  .لە ڕەڕخاری ئەمڕەدا لە هەر سیستمێکی خە ەسااڵردا-
بێ ڵە لە بریتانیا ئیسکرائیل و زەالنکدی نکو  -قکانوونی بنەڕەتکی وەک بە ڵەیەککی دارێکژراو
هەیە .لە سیستمە سیاسکییەکانی واڵتکانی وەککو ئا مکان و ئامریککا دەسکتەاڵتی دادوەری مکافی
پێککداچووونەوەی دادخەریککانەی ٧6هەیە و بە پێککی ئەو دەسککتەاڵتەی کە هەیەتککی دەتککوانێ ئەو
یاسککایانەی لە الیەن دەس کتەاڵتی یاسککادانانەوە(مقننە) پەسککەندکراوە بەاڵم لە دڕایەتککی لەخەڵ
قانوونی بنەڕەتیی واڵتەکەدایە هە وەشێنێتەوە.

 ٧5سیمور مارتین لیپسێ دی اچە ص چنارده
خارهە تنران ١٣٨٣
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هاوکات لە حککوومەتێکی دیموکراتکدا شکارەمەندانیش خۆیکان پابەنکد بە ڕەعکایەتی قکانوون و
قاعیککدە دابینکراوەکککانی واڵتەکەیککان دەزانککن .بە خشککتیی شککارەمەندان لە دیموکراسککییەکاندا
خا ێکی خرین و دیکارن .هەر چەنکد تەواوی ڕێژیمەککان لە دەسکتەاڵتداران و خە کە پێکە
دێن بەاڵم تەنیا لە دیموکراسییەکاندا مکافی شکارەمەندان لەبەر چکاو دەخیکر و بەرابەریکی
سیاسیی تەواوی شارەمەندان وەکو خا ێکی خرین لە ڕیانی کۆمە ڵادا مسۆخەر دەکر .
بەرابەریککی سیاسککی حقککووقی و ئاکککاری(ئەخ قی)ی تەواویککی شککارەمەندان یەکێککە لە خککا ە
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
بریتییە لە مافی هەر شارەمەندێە بۆ بەربژێر بوون و دەنڵکدان .واتە کەس مکافی زەرتکر لە
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.
بەرابەریی حقووقی بریتیە لە هەبکوونی مکافی پشکتیوانی لێککران لە الیەن قکانوونەوە هەروەهکا
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
ناشککارەمەندانیش) پێویسککتە مککافی لککۆمەکردن و ڕێهخیرانککی بەرابەریککان لە الیەن قککانوون و
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 .
نکککاکۆکیی سکککەلیقەکان لەسکککەر شکککێوە و سکککنووردارکردنی ڕکەبەری سکککەرچاوەی زەرتکککرین
هیککککاوازی لە نێککککو چەشککککنە هۆراوهۆرەکککککانی دیموکراسککککییەکاندایە .لەوەدەچککککێ چککککۆنیەتیی
بەرێوەبردنی ڕێفراندەم وەکو پێوەرێکی خرین بۆ س مەتیی دیموکراسی پێناسە بککر  .واتە
پێویسککککتە بەڕێککککوەبردنی خشتپرسککککی بە شککککێوەیەکی سککککال و دادپەروەرانە بککککێ و بژاردنککککی
دەنڵەکککککان بە چەشککککنێکی بێالیەنککککانە و دروسککککێ بککککێ .ڕێفرانککککدەم تەوەرەی سککککەرەکیی
دیموکراسییە و بە چەشنێکی نۆرەیی بەرێکوە دەچکێ و شکارەمەندان ڕێیکان پکێ دەدر تەنیکا
بەو بەربژێرانە دەن بکدەن کە حیهبەککان دەستنیشکانیان ککردوون .ئەم حکا ەتە لە قۆنکاخە
سەرەتاییەکانی ڕەوتی تێپەرین بۆ دیموکراسی دەبێکتە هکۆی سەرلێشکێوایی لە نێکو کۆمەلڵکادا.
بککۆ چارەسککەرکردنی ئەم کێشککەیە لە نێککوان دوو خککولی هە ژاردنککدا شککارەمەندان لە ڕێڵککای
یەکیەتکککی ککککۆمە ە و بکککهووتنەوە مەدەنکککی و خکککرووپە خۆهێییەککککان هەروەهکککا کۆبکککوونەوەی
مووەکەلەکان و هتد پێویستە بەشداری لە سیاسەتە خشتییەکانی واڵتدا بکەن.

یەکێکی دیکە لە تای ەتمەنکدییەکانی دیموکراسکی دەسکتەاڵتی زەریکنە وێکرای پاراسکتنی مکافی
کەمینەیە .واتە حکوومەتی خەلەسااڵر بۆی نکیە هەر کارێکە بە د کی خکۆیەتی بیککات و بە
پێی قانوون نکاتوانێ مکافی کەمیکنە پێشکێل ککات .ئەخەر ئەم خکا ە خکرینڵە هێ ەهکێ نەککر
حکککککوومەتی دیمۆکراتیککککە دەبێککککتە چەشککککنێە لە حکککککوومەتی سککککەرەڕە و دیکتککککاتۆر .لە
حکوومەتێکی دیموکراتیکدا دەستەاڵتی زەرینە کاتێە ڕ پێدراوەخ
 تەواوی شارەمەندان مافی بەرابەریان هەبێ
 زەرینە تەنیا بۆ ماوەیەکی دیکاریکراو و سکنووردار مکافی بە دەسکتەوەخرتنی دەسکەاڵتی
حکوومەتیی هەبێ
 هەروەهککا بککۆ کەمیککنەش لە خککولی دادێککی هە ژاردنککدا شککانی و دەرفەتەی بککوون بە
زەرینە بدر .
لەوەدەچێ زەوتکردنی بوارخەلێە لە مافی زەرینە بە پیی قانوونی بنەڕەتیی واڵت شکێوازێە
بێ بۆ پاراستنی مافی کەمینە لە واڵتە فرە ئەتنیکییەکاندا .بۆ وێنە لە ڕێڵایخ
 هاڕنککامەی مککافی شککارەمەندان ٧٧بککۆ پابەنککدبوونی زەریککنەی حککاک بەو قانوونککانەی لە
پارلەمانە ناوچەییەکاندا(کۆنفێدرالیهم) پەسەندکراون
 مسکککۆخەرکردنی مکککافی خودموختکککاری بکککۆ دەو ەتە خکککۆهێیی یکککان ناوچەییەککککان لە
بەرام ەر ویستەکانی دەو ەتی ناوەندیدا(فیدرا یهم)
 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).
وادێکککتە بەرچکککاو باشکککترین شکککێوەی پاراسکککتنی مکککافی کەمیکککنە چکککاالکیی بەردەوام و ڕەڕانەی
یەکیەتییە خاوەنبەرڕوەند و بهووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان بێ .سەربەخۆیی دەزخکای دادوەری
پاراسککککتنی مککککافی مککککرەڤ مسککککۆخەرکردنی ئککککازادیی بیککککروڕا ئککککایین چککککاپەمەنی ڕاخەیەنە
خشکککتییەکان پاراسکککتنی مکککافی ڕنکککان و منکککدااڵن مکککافی خوێنکککدن بە بەالش پارێهخکککاری لە
هەرێمککی خککۆیی مککافی پێکنێنککانی حیککهب یەکیەتککی و ئەن ککومەنە سیاسککی کککۆمەاڵیەتی و
فەرهەنڵییەکککان مککافی پێکنێنککانی متینک و خۆپیشککاندان مککافی هە ژاردنککی شککوێنی ڕیککان و
سەفەرکردن بۆ دەرەوەی واڵت و هتد لە تای ەتمەندییەکانی دیکەی دیموکراسین.
لیرەدا پێویستە ئاماڕە بەم خا ە بکر دیموکراسی سەرەڕای مسکۆخەرکردنی بەرابەری لە
ئازادیدا ناتوانێ پێکنێکنەری دادپەروەریکی ئکابووریی بکێ و هیکاوازیی چینکایەتی لە نێکو ب کات.
Bill of rights
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بەاڵم دەتوانێ بە هۆی یاساوە ڕێ ۆشکەر بێ بۆ پێکناتن و تێکۆشانی ڕێک راوە و بکهووتنەوە
مەدەنی سیاسی و پیشەییەکان هەروەها خەباتی چکین و تکوێژە هۆراوهۆرەککانی کۆمە ڵکا بکۆ
چەسپاندنی ئاشتی وازانەی ویسێ و ئاواتەکانیان لە یاسای بنەڕەتیکی واڵت و خۆڕانککاری لە
سیستمی دەستەاڵت دا .بەخشتی هەبوونی دیموکراسی لە واڵتێکدا بە مانای چارەسکەرکردنی
کێشەی چینایەتی و باشتر بوونی وەزعییەتی ڕیانی ئابووریی خە کە نکیە و ئەم خکا ە نکاتوانێ
وەکو پێوەر یان تای ەتمەندیی دیموکراسی پێناسە بکر .

چەشنەکانی دێموکراسی
چەشنی دێموکراسی لە هەر واڵتێە پێوەندیی هەیە بە بارودەخی کۆمەاڵیەتی فەرهەنڵکی و
ئابووری هەروەها پێکناتەی سیاسی و شکێوەی بەرێکوەبردنی سیاسکەتەکانی ئەو واڵتە .بەپێکی
پێوەر و پێوانەی هیاواز چەشنەکانی دێموکراسی وەکو دێموکراسکیی ڕاسکتەوخۆ ناڕاسکتەوخۆ
یککان نککوێنەرایەتی دێموکراسککیی فرەئەتنیکککی لی ککڕاڵ کککۆمەاڵیەتی سککەنعەتی پیشەسککازیی و
هتد دیاریی دەکر  .لێرەدا ئێمە تیشە دەخەینە سەر سێ چەشنی دێموکراسیی ڕاسکتەوخۆ
دێموکراسیی نوێنەرایەتی و بە تای ەتیی دێموکراسیی فرەئەتنیکی .بەو پێیە کە کوردستان لە
نێوان چوار دەو ەتدا دابەش کراوە و لە سەر خاکی کوردسکتانیش نەتەوە و خرووپکی ئکایینیی
هۆراوهۆر دەڕین لەوە دەچی لە قۆناخێە لە ڕەوتی خەباتی نەتەوەیی بکۆ خەیشکتن بە کیکان
و دەو ەتککی کککورد دێموکراسککیی فرەئەتنیکککی و ئەزمککوونی شککێوەی بەرێککوەبردنی ئەم چەشککنە
دێموکراسییە لە کوردستانی سەربەخۆدا بۆ ئێمە خرینڵییەکی زیاتری هەبێ.
دێموکراسی ڕاستەوخۆ
مەبەسککێ لە دێموکراسککیی ڕاسککتەوخۆ شککێوەی بەڕێککوەبردنی ئەو سیسککتمە سیاسککیانەیە کە
شککارەمەندان بە چەشککنێکی ڕاسککتەوخۆ و بککێ هە ژاردنککی نوێنەرێککە بەشککداری لە ڕەوتککی
دیاریکردنی یاساکانی واڵتدا دەکەن .نموونەی مێژوویی ئەم چەشنە دێموکراسییە لە یوونانی
کککۆن لە نێککوان سککا ەکانی  5٠٧ی پککێش زایککین هەتککا  ٣٢٢پککێش زایککین دیتککراوە .لە ئککاتێن
خە کککە ڕاسکککتەوخۆ لە ڕێڵکککای بەشکککداری لە ئەن کککومەنی ئەو واڵتەدا ڕە یکککان لە دیکککاری و
پەسککەندکردنی یاسککاکان سیاسککەتە نێوخککۆیی و بیانییەکککان دادوەری شککەڕ و ئاشککتی لەخەڵ
واڵتکککانی دیککککە و هتکککد دەککککرد .ئەفالتکککوون وەککککوو ڕەخنەخکککری سەرسکککەختی ئەم چەشکککنە
دێموکراسییە پێی وابوو بە هێڵای پسپۆرانی سیاسی کەسانێە سەبارەت بە ڕیانی سیاسی و
هتدی واڵت بڕیار دەدەن کە هیا تێڵەیشتنێکیان لەم بوارانەدا نییە و بە هێڵای پشت ەستن

بە عەق ک لە ڕێککر کککاریڵەریی هەسککتدا هەمککاعەتی فریککودەر و هە ە ەتێککنەر کە کیککان لککێ
وەردەخرن .بەشێکش لە توێژەران پێیکان وابکووە ئەم چەشکنە دێموکراسکییە تەنیکا لە واڵتێککی
چککککۆ ە و کەم حەشکککیمەتدا دەتکککوانێ بەڕێکککوە بچکککێ .لە سکککەدەی هەڕدەدا ڕان ڕاک ڕەسکککۆ
الیەنڵری پێکنێنکانی دەسکتەاڵتدارەتیی خە کە لە چەشکنی ئەوەی ئکاتێن و دەنڵکدانی تەواوی
شککارەمەندە نێرینەکککان لە دیککاریکردنی یاسککاکان لە پارلەمککان بەاڵم بککێ بەشککداریی ئەوان لە
بواری بەرێوەبردنی کارەکاندا بوو .ئەو لە سەر ئەم باوەڕەش بوو کە ئەم چەشنە سیسکتەمە
تەنیا لە دەو ەت _ شارێکی زەر چکۆ ەدا وەدی د .
دێموکراسیی نوێنەرایەتی یان ناڕاستەوخۆ
دێموکراسکککیی نکککوێنەرایەتی یکککان ناڕاسکککتەوخۆ بکککاوترین چەشکککنی دێموکراسکککی لە هینکککانی
ئەمکککڕەدایە .خە کککە لە ڕێڵکککای هە ژاردنکککی نکککوێنەر ناڕاسکککتەوخۆ بەشکککداری لە شکککێوەی
بەڕێوەبردنی واڵتدا دەکەن .لە زەربەی ئەم کۆمە ڵەیانەدا حیهبەککانن کە نکوێنەرانی خۆیکان
بۆ بەشداری لە پارلەمان و بە دەستەوەخرتنی دەستەاڵتی سیاسکی بەربژێکر دەکەن و خە کە
لە نێککو ئەوانککدا نککوێنەرانی خۆیککان هە ککدەبژێرن .لەم چەشککنە واڵتککانەدا خە ککە لە ڕێڵکککای
ڕێک راوە مەدەنییەکان یەکیەتییە پیشەیییەکان و ڕێک راوە سیاسییەکان بەشداری لە ڕیانی
سیاسکککیی خۆیانکککدا دەکەن .بە پێکککی ئەم دێموکراسکککییە هە ژێردراوەککککانی خە کککە پێویسکککتە
پککارێهەری بەرڕوەنککدی ئککاوات و ویسککتی شککارەمەندە ئازادەکککان بککن .بەو پێککیە کە بەربژێککری
ڕەوتی هە کژاردن پێویسکتی بە پکارە ککاتی ئکازاد و شکیاو بکۆ پێڕاخەیشکتن بە ککارو بارەککانی
هەیە بەکردەوە تەنیکا کەسکێە ئەو دەرفەتەی بکۆ دەرەخسکێ کە ئەنکدامی حیهبێککی خکاوەن
پارە و ڕێک راوەیەکی بە هێکه بکێ کە ئەنکدام و ککارخێری مکهبەر و ککارا ئۆرخکانی بە هێکهی
ڕاخەیاندن و هتدی هەبێ .بەم پێیە شارەمەندان نکوێنەرانی خۆیکان لە نێکو ئەو بەربژێکرانەی
هە دەبژێرن کە پێشکتر لە الیەن حیهبەککانەوە دیکارییکراون .یەکێکە لە خکا ە پێویسکتەکانی
بەربژێر لەم چەشنە دێموکراسییەدا هەبوونی سکیمایەکی شکیاو و توانکایە کە بەباشکی بکۆ ئەم
چەشنە کاروبارە پەروەردە و ئامادە کرابێ .لە واڵتێکی سەرمایەداریدا بە هۆی بوونی چکین و
توێژی هۆراوهۆر و ناهاوسەنڵی کۆمەاڵیەتی و ئابووری هەر کەسکێە توانکای خەیشکتنی بەم
پککککلەیەی نیککککیە و ئەم دەرفەتە بە کککککردەوە لە دەسککککێ خرووپێکککککی بککککاش پەروەردەکککککراو و
ڕەشککن یردا قەتککیی دەمێنێککتەوە .بێخومککان ئەخەر تککاکێکی سککەربەخۆی نککاحیهبی بەربژێککری
پارلمان و سەرەککۆماریی بێ بە هۆی نەبوونی دەرفەتی ما ی و ئینسانی بۆ بانڵەشەکردن و
هتد ئەخەری سەرکەوتنی ئەخەر نە ێین نهیە بە سیفر لە نهمترین ئاسێ دایە.

٧٨

دێموکراسی فرەئەتنیکی
لە ڕەڕخاری ئەمڕەدا کەمتکر واڵتێکە دەبینکدر کە پێکنکاتەیەکی یەک ئەتنیککی هەبکێ .لە
کیشککوەری ئورووپککا بەپێککی پێککوەری ئەتنیکککی نهیککە بە  ٩٠خەل دانیشککتووی  ٣6واڵتککن واتە
ڕمکککارەی خەلە ئوروپاییەککککان نهیکککە بە دوو هکککار زەرتکککر لە ڕمکککارەی واڵتەککککانە .بەم پێکککیە
زەربەی ئەم واڵتانە بە چەشنێە تووشی کێشە هۆراوهۆرە ئەتنیکییەکانن ٧٩.ئەم حا ەتە لە
ڕەڕهەاڵتککی نهیککە و دوور خەلێککە ئا ۆزتریشککە .لە نێوەڕاسککتەکانی سککەدەی نککۆزدە زەربەی
زانایککانی زانسککتی کککۆمەاڵیەتی لە سککەر ئەم بککاوەڕە بککوون دابەش ک وونی کککۆمە ڵە بە خککرووپە
هۆراوهۆرە ئەتنیکییەکان بەربەستێکی خەورە بکۆ خەیشکتن و هێ ەهێکردنکی دێموکراسکییەکی
سککەقامڵرتوویە .هککان سککتوارت میککل بیرمەنککدی سیاسککی لە سککا ی ١٨6١ز .پێککی وابککوو "لە
واڵتێکی فرەنەتەوەدا ئەخەری پێکنێنانی ڕێک راوە ئازادەککان تکا ڕادەیەک کەمە بە تکای ەتی
کاتێە ئەم خکرووپە ئەتنیکییکانە پکێکەوە هیکاوازیی زمانییشکیان هەبکێ ].... .ڕووداو ککردەوە و
سیاسەتی وەکیەک(هاوشێوە) بە چەشنی هۆراوهۆر کاریڵەرییکان لەسکەر ئەوان هەیە و هەر
نەتەوەیەک زەرتکککر ترسکککی لە زیکککان پێڵەیشکککتن بە هکککۆی نەتەوەیەککککی دیککککەوە هەیە هەتکککا
حوکمڕانی خشتی واتە دەو ەت ٨٠".بە پێکی بیکرەکەی سکتوارت میکل بڕیکاردانی دێموکراتیکە
تەنیا لە حالەتێکدا دەتوانێ کارامە بکێ کە ئەو هیاوازییکانەی قەرارە لە نکاو بچکن زەر نەبکن.
بەم پێیە ئەخەر بۆ دێموکراسی کۆمەلڵەیەکی تەواو هاوچەشنیش زەر پێویسێ نەبێ بەاڵم
النیکەمێە لە یەکیەتی و تەبایی کۆمەاڵیەتی و سیاسی پێویستە.
هەتا ئێستا چوار شێواز بۆ چارەسەرکردن و لەنێوبردنی هیاوازیی قەومی دیتکراوەخ کوشکتاری
قەومی و دەرکردن واتە سکڕینەوەی قەوم یکان نەتەوەیەک پارچەپکارچەکردنی واڵت وەککوو
ئاکامی شەڕ و خشتپرسی یان هەو دان بۆ ئەنتڵراسیۆن .ئەم حا ەتانە دەتوانن بە هۆرێە لە
هۆرەکان ب نە هۆی کۆمە کوڕی تواندنەوەی کەمینەکان یان هە وەشانەوەی واڵتێککی چەنکد
ئەتنیکککی .دێموکراسککی فرەئەتنیکککی هەوڵ و شککێوازێکە بککۆ پێکنێنککانی ب کارودەخێکی شککیاو ب کۆ
پێکەوەڕیکککانی خکککرووپە هۆراوهکککۆرە ئەتنیککککی فەرهەنڵکککی و ئایینیەککککان بکککێ هە وەشکککانەوەی
ستروکتوری هو رافیای سیاسی و تێکچوونی یەکپارچەیی ئەرزیی ئەو واڵتانە.
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multi-ethnic democracy
پروفسور دکتر هانی پترنوینولد حق تعیین سرنوشێ خلقها یا صیانێ از اقلیێها دمکراسی و انتڵراسیون ص
 ١٣٨پروفسور دکتر کریستیان پان سازمانیابی سیاسی اقلیێهای ملی بەمثابە پیششرط مشارکێ دمکراتیە ص
 ١٩4ترهمە ناصر ایرانپور بازاندیشی در برخی مفاهی کلیدی فلسفەی سیاسی هلد اول نشر روشنفڵری آلمان
١٣٩5
هان استوارت میل حکومێ انت ابی ص  ٣١4ترهمە علی رامین کتاب انە الکترونیکی امین ١٣٩6

لەم چەشککنە سیسککتمە سیاسککییەدا چەنککد خرووپککی ئەتنیکککی هەروەهککا ئککایینی یککان فەرهەنڵککی
بەشکککداری لە دەسکککتەاڵت و بڕیکککارە سیاسکککییەکانی واڵتکککدا دەکەن .تای ەتمەنکککدییەکانی ئەم
چەشنە دێموکراسییە بریتین لەخ
* بەشداریی نوێنەرانی سەرەکی ئەتنیکەکان لە ڕەوتی بڕیاردان
* هەبوونی ڕادەیەکی زەر لە مافی خودموختاریی نێوخۆیی،
* دابەشکردنی دەستەاڵت بە پێی گرینییی گرووپەکان،
* هەروەها مافی ێتۆکردن لە الیەن کەمینەکانەوە.
لەم دێموکراسییەدا ،لەوەدەچۆێ شۆێوەی بریۆاڕدان بە تۆایەەتی لە بۆواری بەڕێوەبردنۆدا شۆک ی
جۆراوجۆری ڕێکخراوەیی هەبێ .باوترین چەشن ،پێک ێنانی دەوڵەتێکی بەرفراوانی هاوپەیمۆان
لە دێموکراسیی پارلمانی وەکو بێلژیک ،مالێزی و دەستەاڵتی بەڕێۆوەبردنی حەوت کەسۆی لە
سۆۆۆویس دایە .لە سۆۆۆویس ئەم  ٧کەسۆۆۆە نۆۆۆوێنەری تەواوی گۆۆۆرووپە ئۆۆۆایینی و یمانییەکۆۆۆان،
هەروەها چوار حیزبی سەرەکیی ئەو واڵتەن .سەرۆ کۆمار بە نۆرە لێیان هەڵ دەبژێۆردرێ
و سەرۆکایەتیی بەڕێۆوەبەرییەکە لە نێۆو حەوت ئەنۆدامی شۆووڕای فیدراڵیۆدا دەسۆوورێتەوە و
دەبێۆۆتە هۆۆۆی کەمکۆۆردنەوەی گرنیۆۆایەتیی دەسۆۆتەاڵتی بەرێۆۆوەبەریی و ڕێەەریۆۆی کاریزماتیۆۆک.
لەوەدچۆۆۆێ یۆر جۆۆۆار سویسۆۆۆییەکان تەنۆۆۆانەت یانیۆۆۆارییەکی وردیۆۆۆان سۆۆۆەبارەت بە سۆۆۆەرۆ
کۆماری واڵتەکەیۆان نەبۆێ .سیسۆتمی سیاسۆیی سۆویس لە چەشۆنی کۆنفیۆدراڵ و نۆاکۆجێیە و
شارۆمەندی لە سەرەتادا لە کۆمۆن ،پاشان کانتۆن و لە کۆتاییدا لە حکوومەتی ناوەندی یۆان
فیدراڵ لە بێرن سەرچاوە دەگرێ .واتە کاتێک لە سویسییە پرسیار بکرێ خەڵکۆی کۆۆێیە،
لە سەرەتادا بۆ وێنە دەڵێ خەڵکی کۆمۆنی فراوئنکۆاپلێن ،پاشۆان خەڵکۆی کۆانتۆنی بێۆرن و لە
کۆتاییدا خەڵکی سویسۆە .سۆویس واڵتێکۆی پلورالیسۆتییە و چۆوار یمۆانی ئاڵمۆانی ،فەرانسۆەیی،
ئیتالیۆۆۆایی و ڕۆمانیۆۆۆایی یمۆۆۆانە فەرمییەکۆۆۆانی ئەم واڵتەن و بە پێۆۆۆی مۆۆۆاددەی ٧0ی قۆۆۆانوونی
فیدراڵ  -ئاڵمانی ،فەرانسەیی و ئیتالیایی هاوکات یمانی فەرمی و ئیداریی دەوڵەتۆی فیۆدراڵن
و تەواوی یاسا و ڕێساکان بەم یمانانە چاپ و باڵو دەبنەوە.
پێک ێنۆۆانی هاوپەیمۆۆانی لە سیسۆۆتمی سۆۆەرۆ کۆماریۆدا هەرچەنۆۆد تۆۆا ڕادەیە لە سیسۆۆتمی
پارلەمۆۆانی چەتۆۆوونترە ،بەاڵم ئەگەری دابینکردنۆۆی هەیە .بۆۆۆ وێۆۆنە لە لوبنۆۆان پۆۆلە و پایەکۆۆانی
دەسۆۆتەاڵت لە نێۆۆوان گۆۆرووپە نەتەوەیۆۆی و ئایینیەکۆۆان دابەب کۆۆراوە .سۆۆەرۆ کۆمۆۆار بۆۆۆ
مسۆۆیحییە مارۆنیەکۆۆان ،سۆۆەرۆ وەییۆۆری بۆۆۆ موسۆ مانە سۆۆوننەکان و سۆۆەرۆکی پارلەمۆۆان بۆۆۆ
موس مانە شیعەکان لەبەرچاو گیراوە.
لە دێموکراسیی فرەئەتنیکیدا ،پەسەندکردنی بڕیارە گشۆتییەکان لە الیەن نۆوێنەرانی گۆرووپە
جۆراوجۆۆۆرە ئەتنیکۆی و ئایینیەکۆۆانەوە بە ئاکۆۆام دەگۆۆا ،بەاڵم بڕیۆۆاردان لە کاروبۆۆاری نێوخۆۆۆیی

هەر نۆاوچەیەکی ئەتنیکۆی لە دەسۆۆتەاڵتی نەتەوەکۆانی ئەو ناوچۆۆانەدایە .ئەگەر چۆڕ بۆۆوونەوەی
گۆۆرووپە ئەتنیکییەکۆۆان بۆۆاری جوگرافیۆۆایی هەبۆۆێ ،لەوانەیە خودموختۆۆاریی ئەوان لە شۆۆێوەی
فیدراڵیدا جێەەجێ بەێ ،کە لەودا سۆنوورەکانی فیۆدراڵ لە گەڵ سۆنوورە ئەتنیکییەکۆان پۆێ بە
پێۆۆی یەکتۆۆرن و لە ئاکامۆۆدا یەکەی ئەریی(بەشۆۆەخا ی دیۆۆاریکراو بۆۆۆ هەر پێک ۆۆاتەیەکی
یۆۆا یۆرهاوشۆۆێوەی یەکتۆۆر دەبۆۆن .وەکۆۆو سۆۆویس کە یۆربەی
ئیتنیکۆۆی ،بە تەواوی وە یە
کانتۆنەکۆۆۆۆانی یە یمۆۆۆۆانین ،یۆۆۆۆان ئەیۆۆۆۆالەتی کوبێۆۆۆۆک لە کەنۆۆۆۆادا کە یۆربەی دانیشۆۆۆۆتووانی
فەرانسۆۆەیی یمۆۆانن .لە کۆۆاتی تێکەڵەۆۆوونی ئەتنیکەکۆۆان لە بۆۆاری جوگرافیۆۆاییەوە خودموختۆۆاری
شک ی نائەریی بە خۆیەوە دەگرێ .بۆ وێنە بە پێی یاسای بنەڕەتیۆی سۆاڵی 1960ی قێەۆرس،
دوو پارلەمۆۆۆۆانی هاوبەشۆۆۆۆی جیۆۆۆۆا بۆۆۆۆۆ یوونانیەکۆۆۆۆان و تورکەکۆۆۆۆانی ئەم واڵتە پێک ۆۆۆۆاتوون کە
دەسۆۆۆتەاڵتی یاسۆۆۆادانانی تایەەتییۆۆۆان لە بۆۆۆواری ئۆۆۆایینی ،فەرهەنیۆۆۆی و پەروەردەکۆۆۆردن هەیە.
دەنیدەرانی یوونانی و تور جیا لە یە  ،دەنگ بە پارلەمانی خۆیان دەدەن.
لە دێموکراسۆۆۆیی فرەئەتنیکۆۆۆی هۆۆۆاوڕێژەیی پێۆۆۆوەرێکی سۆۆۆەرەتایی بۆۆۆۆ نۆۆۆوێنەرایەتی سیاسۆۆۆی،
وەدەسۆۆت ێنانی پۆۆلە و پۆۆایەی فەرمۆۆی و دیۆۆاریکردنی سۆۆەرچاوە میللییەکۆۆانە و دابەشۆۆکردنی
پلەکۆۆۆۆانی پارلەمۆۆۆۆان و دەوڵەت دەتۆۆۆۆوانێ بە پێۆۆۆۆی ڕێۆۆۆۆژەی دانیشۆۆۆۆتووان و گرینیۆۆۆۆی تۆۆۆۆاقمە
ئەتنیکییەکان بێ .کەڵک وەرگرتن لە سیستمی هەڵەژاردنی نوێنەرایەتی ڕێژەیی ،گشتیترین و
شیاوترین شێوەی دیاریکردنی نوێنەرایەتی ئەم گرووپانە لە پارلەماندایە ،ئەم حاڵەتە بۆ وێنە
لە سویس و بلژیکدا دەبیندرێ.
شێوەکانی نیوەهاوڕێژەیی دەتوانێ مافی نۆوێنەرایەتی کەمینەکۆان مسۆۆگەر کۆات (بۆۆ وێۆنە لە
لوبنۆۆۆان  .لەو واڵتۆۆۆانەی کە گۆۆۆرووپە ئەتنیکییەکۆۆۆان لە نۆۆۆاوچەیەکی تۆۆۆایەەتی جوگرافیۆۆۆاییدا
جێییرن(وەکوو کانادا سیستمی یەکەکانی هەڵەژاردنی نوێنەر لەوەدەچێ هاوڕێژەییەکی شیاو
پێۆۆک بێنۆۆێ .لەبەرچۆۆاوگرتنی ژمۆۆارییەکی دیۆۆاریکراو لە کورسۆۆییەکانی پارلەمۆۆان بۆۆۆ گۆۆرووپە
ئەتنیکییەکۆۆان بە پێۆۆی ڕێککەوتنێکۆۆی نۆۆافەرمی (بۆۆۆ وێۆۆنە لە مۆۆالێزی شۆۆێوەیەکی دیۆۆکە بۆۆۆ
دابینکردنی مافی کەمینەکانە.
تایەەتمەنۆۆۆۆۆۆدییەکی دیۆۆۆۆۆۆکەی ئەم چەشۆۆۆۆۆۆنە دێموکراسۆۆۆۆۆۆییە ،مۆۆۆۆۆۆافی ێتۆۆۆۆۆۆۆکردن لە الیەن
کەمینەکۆۆۆانەوەیە و ئەم حۆۆۆاڵەتە لە پێوەنۆۆۆدی لەگەڵ بۆۆۆابەتە گرینۆۆۆگ و بنەڕەتییەکۆۆۆان وەکۆۆۆو
بڕیۆۆۆاردان سۆۆۆەبارەت بە سیسۆۆۆتمی هەڵەۆۆۆژاردن ،پەسۆۆۆەندکردنی قۆۆۆانوونی باجۆۆۆدان ،سیسۆۆۆتمی
شارەدارییەکان و هتد دەبیندرێ و یۆرتر بە پێی ڕێککەوتنی نافەرمیی گرووپە ئەتنیکییەکانە
نە ڕێسا فەرمی و قانوونیەکان یاخود یاسای بنەڕەتی واڵت.
وێرای لەبەر چاوخرتنی ئەم تای ەتمەندییانەی دێموکراسیی فرەئەتنیکی لەوەدەچکێ مەترسکی
سککەرکوتکردنی تەواوی خەل و کەمینەکککانی دیکککە لە الیەن خەلێکککی دیکککەوە هەرچەنککد بە

ئەندازەی دەو ەتێکی یەک نەتەوەیکیش نەبکێ کە لەسکەر بنەمکای قەومیکیەتەوە پێکە هکات ێ
بەاڵم وەکککوو ئەخەرێککە بە تەوایککیش ڕەت نککاکرێتەوە و تەنککانەت ئەم مەترسککییە هەیە کە
چەند خروپی ئەتنیککی پکاش بە دەسکتەوەخرتنی دەسکتەاڵت دەسکێ بککەن بە چەوسکاندەوەی
خکککرووپە ئەتنیکییەککککانی دیککککە .سکککەرەڕای ئەوەش تای ەتمەنکککدیی ئەم چەشکککنە دەو ەتکککانە
ق کککوو کردن و بە فەرمکککی ناسکککینی هیکککاوازیی ئەتنیکیکککی خکککرووپە قەومکککی و نەتەوەییەککککان و
بەشداریی ئەوان لە چارەنووسی سیاسی خۆیان و خشێ کۆمە ڵادایە.
لەوەدچێ لە واڵتە فرە ئەتنیکییەکاندا ناتەبایی و هیاوازیی فەرهەنڵی ئایینی قەومی زمکانی
ئایککدیۆلۆڕی یککان کککۆمەاڵیەتی و ئککابووری هەروەهککا کێشککە لە ڕەوتککی هە ککژاردن و دەنڵککدان
بەسککتێنێە بککۆ پێکنککاتنی زەرینەیەکککی سککەرکەوتوو و کەمینەیەکککی هەمیشککە دەڕاو هەروەهککا
ڕێ ۆشکەری سکەرەڕەیی زەریکنە لێککدابڕان و تەنکانەت شکەڕی نیوخکۆیی بکێ .لەم حکا ەتەدا
چارەسکککەرکردنی کێشکککەکان لە ڕێڵکککای سکککازان و وتکککووێژ هەتکککا خەیشکککتن بە رێککەوتکککن و
خۆپککارێهی لە بڕیککاردان بەپێککی دەنڵککی زەریککنەیە دەتککوانێ شککێوازێکی ش کیاو بککۆ پێشککڵیری لە
سەرهە دانی ڕووداوە ناخوازیارەکان بێ .تەنانەت لە پارلەمکان و شکووڕای فیکدرا ی ئا مکانیش
نککوێنەرایەتیی ئەیالەتەکککان لە ئاسککتی فیدرا ککدا] وەکککو واڵتێکککی یەک نەتەوەیککی زەر هککار
کێشککەی نێ کوان دوو حیهبککی ئۆپۆزیسککیۆنی زەریککنە لە ڕێڵککای سککازان و پێکنککاتنەوە چارەسککەر
دەکر .
سکککەرەڕای ئەوە کە دێموکراسکککیی فرەئەتنیککککی شکککێوازێکی مەدەنکککی بکککۆ چارەسکککەرکردنی
بەشککککێە لە کێشککککە نەتەوەییەکککککانە بەاڵم ئەسککککتەمە بککککۆ وێککککنە کێشککککەی کککککورد هەتککککا
دەسکککتەبەرنەبوونی مکککافی چکککارەی خۆنووسکککین و پێکنێنکککانی کیکککان و دەو ەتکککی نەتەوەیکککی لە
چوارچێککوەی ئەم چەشککنە دێموکراسککییەدا بە یەک ککاریی چارەسککەر بکککر  .بەاڵم دابینکردنککی
دێموکراسییەکی ڕاستەقینە دەتکوانی بکارودەخی پێویسکێ و یاسکایی بکۆ ککار و چکاالکیی هێکهە
سیاسکککی و کۆمەاڵیەتیییەککککان بە بیکککرو ڕای هۆراوهکککۆرەوە خشتپرسکککییەکی دێموکراتیکککە و
دەنڵدانی ئازادانەی خە ە بۆ مکانەوە یکان نەمکانەوەی ئەوان لە چوارچێکوەی واڵتێککدا .پێکە
بێنێ .واتە بڕیاری کۆتکایی بکدرێتە دەسکێ خە کە هەتکا ئەوان بە پێکی ئاخکایی و بەرڕوەنکدی
نەتەوەیککی خۆیککان دەن ک بە دادێککی ڕیککانی سیاسککی خۆیککان و واڵتەکەیککان بککدەن .بککۆ وێککنە لە
خشتپرسککی بککۆ سککەربەخۆیی سکککاتلەند لە ١٨ی سککپتام ری  ٢٠١4کە بە پێککی ڕێککەوتنککی
دەو ەتی سکاتلەند و بریتانیا بەرێوەچوو لە سەتا 55ی خە کی سککاتلەند بە پکێچەوانەی ئەو
شکککتەی چکککاوەڕەوانی دەککککرا دەنڵیکککان بە هیکککانەبوونەوە لە بریتانیکککا دا و حیهبکککی نەتەوەیکککی
سکاتلەندیش وێرای ق وو ی ئاکامی ڕێفرانکدەمەکە درێکژە بە چکاالکیی خکۆی بکۆ خەیشکتن بە
سککەربەخۆیی واڵتەکەی دەدا .لە  ٢٨مارسککی  ٢٠١٧پارلەمککانی سکککاتلەند دەنڵککی ئەرێنککی بە

هیککابوونەوە لە بریتانیککا داوەتەوە .لێککرەدایە کە ناسککیۆنالیهم و دێموکراسککی پێوەنککدییەکی بە
هێهیان بۆ چارەسەریی کێشەکان هەیە و بە پێی وتەی خیا نۆدیا وەزیری پێشووی پەروەردە
لە خورهسکککتان" بیکککرو هکککهری ناسکککیۆنالیهم بکککێ دێموکراسکککی وەدی نکککایە  -لە ڕاسکککتیدا بە
خەیا یشدا نایە و دێموکراسی هیا کاتێە ناتوانێ بکێ ناسکیۆنالیهم بکوونی هەبکێ .ئەم دووانە
بە چەشنێکی خەلێە ئا ؤز لێەئااڵون و ناتوانن بکێ یەکتکری بکژین بەاڵم سکەرەڕای ئەوەش
٨١
پێکەوەڕیانیان تا ڕادەیەکی زەر لە خرڕییەکی هەمیشەیی دایە".
زەر هار تێکەاڵوبوونی نەتەوەکان لە بکواری هوخرافیکایی وەککو هکۆیەک بکۆ پکێکەوە ڕیکانی بە
ناچککاری نەتەوە و خەلە هۆراوهۆرەکککان لەخەل یەک و پککارێهکردن لە هەوڵ و چککاالکی بککۆ
پێکنێنککککککانی دەو ەتێکککککککی نەتەوەیککککککی لە قە ەم دەدر  .لە نێککککککو تاقمێککککککە لە حیککککککهب و
کەسکککایەتییەکانی ککککوردیش هەو کککدان بکککۆ چارەسکککەرکردنی کێشکککەی ککککورد تەنکککانەت لە
چوارچێکککوەی فیکککدرا یهمی هو رافیکککایی و دیکککاریکردنی سکککنووری نیشکککتمانیی ککککورد وەککککوو
ڕێ ۆشکەری شەڕی نیونەتەوەیی خەلە دراوسکییەکان پێناسکە دەککر و بکاس لە تەواوبکوونی
کککاتی دەو ەتسککازی و ناسککیۆنالیهمی کککورد لە سککەدەی  ٢١و چارەسککەریی کێشککەی کککورد و
خەالنی دیکە لە چوارچێوەی مافی شارەمەندیدا دەکر .
هان ستوارت میل لە کتێ ی "حکوومەتی هە ژاردە" پێی وابوو خەلەککانی مەهارسکتان وەککو
مەهککار سککلۆواک کککروات سککێرب ڕەمانیککایی و (لە ناوچەخەلێککە) ڕێرمەنەکککان لە بککاری
هوخرافیککاییەوە وەهککا لێەخرێککدراون کە هککیا ئەخەرێککە بککۆ هیککاکردنەوەی نککاوچەیی ئەوان
هەروەها هیا ڕێڵایەک بێ ڵە لە پێکەوەڕیانی ئاشتی وازانە و پەیکرەوی کردنیکان لە مکاف و
یاسکککاکانی بەرامککک ەر نیکککیە" ٨٢بەاڵم ئەمکککڕەکە هەرککککام لەم نەتەوانە سکککەرەڕای ئەوەی کە
بەشککێکی کەمیککان وەک کوو کەمیککنە لە چوارچێککوەی چەنککد واڵتیش کدا دەڕیککن دو ەت و کیککانی
نەتەوەیی خۆیان پێە هێناوە .مەهارستان بە پێی پەیمانی ئاشتی تریانۆن لە سا ی  ١٩٢٠لە
سکککەتا ٧١ی زەوی و سکککەتا 5٨ی دانیشکککتووانی خکککۆی لەدەسکککێ دا .مەهارسکککتان ئەمکککڕە لە
بککککککاکوورەوە لەخەڵ سککککککلۆواکی لە ڕەڕهەاڵت و باشککککککوروی ڕەڕهەاڵتەوە لەخەڵ ڕەمککککککانی
لەباشورەوە لەخەڵ سێربستان و کرواسی لە باشوری ڕەڕئکاوا لەخەڵ سکلۆوانی و لە ڕەڕئکاواوە
لەخەڵ ئوتریش هەروەها لە باکوری ڕەڕهەاڵتەوە لەخەڵ ئۆکرائین هاوسنوورە.

Nodia, “Nationalism and Democracy”, op. cit., p. 4.
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هو رافیککایی سیاسککی واڵتەکککان لە دوو سککەدەی ڕابککردوودا بە پککێچەوانەی ویسککێ و خواسککتی
نەتەوە بااڵدەسکککێ و حککککوومەتە سکککەرەڕەکان زەرتکککر بە پێکککی ئکککا وخۆڕە سیاسکککیی هینکککانی و
ناوچەییەکان بە تەواویی خۆڕدراوە " .لە ساڵی شۆڕشۆی فەڕانسۆە ( 1٧89لە هەمۆوو جی انۆدا
 23دەوڵەت هەبۆۆوو .لە پۆۆێش شۆۆەڕی یەکەمۆۆی جی ۆۆانی ( 191٤ژمۆۆارەی دەوڵەتۆۆانی قۆۆارەی
ئەفریقۆۆا نەدەگەیشۆۆتە ژمۆۆارەی پەنەەکۆۆانی دەسۆۆتێک ،هەمۆۆووی ئەم قۆۆاڕەیە موسۆۆتەعمەرەی
واڵتانی بەریتانیا ،پورتەقاڵ ،بلژیک ،فەرانسۆە و و هولەنۆد و  ...بۆوون؛ ئێسۆتا ژمۆارەی واڵتۆانی
ئەم قاڕەیە پتر لە  50واڵتە .لە کاتی دروستەوونی ڕێکخراوی نەتەوە یەکیرتووەکان لە ساڵی
 19٤5ژمۆۆۆارەی ئەو واڵتۆۆۆانەی بۆۆۆوون بە ئەنۆۆۆدام لەو ڕێکخۆۆۆراوە نەدەگەیشۆۆۆتە  60واڵت لە
دەیەی  60 ،50و ٧0ی یایینۆۆی پتۆۆر لە سۆۆەد واڵتۆۆی تۆۆایە هۆۆاتنە سۆۆەر نەخشۆۆەی جوغرافیۆۆا،
ئێسۆۆتا  19٧واڵت لە ڕێکخۆۆراوی نەتەوە یەکیرتووەکۆۆان خۆۆاوەنی کورسۆۆین .داگیرکەرانۆۆی ئەو
واڵتانە ناچار بوون لە ئاسب ئیرادەی نەتەوە سەربەخۆخوایەکان هەنیاو بە هەنیاو پاشەکشە
بۆۆکەن .داگیرکەرانۆۆی کوردسۆۆتان نە لە بریتانیۆۆا ،نە لە فەڕانسۆۆە ،نە لە ئامریکۆۆا و نە یەکیەتۆۆی
سۆ ییەت بە هێزتر نین کە ناچار کران هیندوستان ،ئەلەەیایر ،ێتنۆام و ئەفاانسۆتان بەجۆێ
بۆۆۆێ ن .٨٣".پچڕانکککدنی ئەو پەتە(بەنکککدە) سیاسکککییانەی کە خکککاکی نەتەوەیەک بە پکککێچەوانەی
ویسککتی خککۆی بە نەتەوەیەکککی دیکککە دەلکێنککێ مککافێکی ڕەوا و ئینسککانیە .ئەم پێداویسککتیە بە
شێوەیەکی هوان لە بەیاننامەی سەربەخۆیی ئەمریکا لە سا ی ١٧٧6ز خەاڵلە کراوە" کاتێکە
لە ڕەوتککی ڕووداوەکککانی مرەرککایەتی نەتەوەیەک بککۆ وەدەسککتنێنانی شککوێنی هیککا و بەرابەری
خکککۆی لە نێکککوان هێهەککککانی خکککو زەوی کە بە پێکککی یاسکککاکانی سروشکککێ و سرشکککتی خکککودا
ڕێڵەیپێککدراوە ناچککار بە پچڕانککدنی ئەو پەتە سیاسککییانەی دەبککێ کە ئەوانککی بە نەتەوەیەکککی
دیکککە لکانککدوە پێویسککتە ئەوان بە پێککی ڕێهلێنککانی شککیاو لە بیککڕو ڕای مرەرەکککان ئامککاڕە بەو
هۆیانەی بکەن کە ناچاریان بە هیابوونەوە دەکا" .بەم پێیە مافی بە دەو ەت وون مکافێکی ڕەوا
و ئینسککانیە بەاڵم پێویسککتە هککۆی هیککابوونەوەکە شککی بک کرێتەوە و بڕیککاری کۆتککایی بە پێککی
دێموکراسی نەک بە ڕێک راوەیەکی تای ەتیی بە کوو بە خە ە بسپێردر .
کۆتایی
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پرەفسۆر ساموێل هانتینڵتۆن ڕاوێژککاری سیاسکەتی بیکانی و مامۆسکتای دەو ەتیکی زانسکتڵای
هاروارد لە بابەتێە بە ناوی "هەوراز و نشێوی شکەپۆلەکانی دێموکراسکی" ٨4لە سکا ی ١٩٩١
بککاس لە سککێ شککەپۆلی دێموکراسککی سککازی لە هینککان دەکککا .دەسککتپێکی یەکەم بەرزەشککەپۆلی
دێموکراسی لە سا ەکانی ١٨٢٠ی ز بە پێی پەرەخرتنکی پانتکایی مکافی دەنڵکدان بکۆ بەشکێکی
بەرچککاو لە خە کککی واڵتە یەکڵرتووەکککانی ئەمریکککا بککوو .ئەم شککەپۆلە نهیککە بە سککەدەیەکی
خایانککککد و هەتککککا سککککا ی ١٩٢6ز هککککۆی سککککەرهە دانی  ٢٩حکککککوومەتی خەلکسککککاالر بککککووە.
بەدەستەاڵت خەیشتنی موسولینی لە سکا ی  ١٩٢٢لە ئیتالیکا سکەرەتای دەسکتپێکی شکەپۆلێکی
پککێچەوانە ٨5و دابەزینککی ڕمککاری حکککوومەتە خە کسککاالرەکان بە  ١٢واڵت لە سککا ی ١٩4٢
بووە.
سەرکەوتنی واڵتانی هاوپەیمان متفقین] لە شەڕی دووهەمی هینکانی دەسکتپێکەری شکەپۆلی
دووهەمی دێموکراسی بووە شەپۆلێە کە دەچوو ڕماری حکوومەتە خەلکساالرەکان لە سا ی
 ١٩6٢بە  ٣6واڵت بڵەیەنێ .ڕەوتێکی پێچەوانە کە لە سکا ی  ١٩6٠دەسکتی پێککرد و هەتکا
 ١٩٧5دەوامی بکوو هکۆی دابەزینکی حککوومەتە دیموکراتەککان بە ٣٠ی واڵت بکوو .شکەپۆلی
سێنەم لە سکا ەکانی  ١٩٧٠-١٩٨٠هاوککاتە لەخەڵ دامەزرانکی حککوومەتە دێموکراتیکەککان
لە یوونان سپانیا و پورتۆ اڵ واڵتەکانی ئەمریکای التین هەروەها کۆرەی باشوور تایلەند و
فلیپین لە ئاسکیا و پاشکان ڕووخکانی یەکیەتکی سکۆرییەتی و بەرەی هاوپەیمکانی لە ڕەڕهەاڵتکی
ئووروپا و سەرهە دانی چەندین واڵتی سەربەخۆی تازە لە سەر نەخشەی هیناندا .هەرچەند
پێش سا ی  ١٩٩٠بەالنیکەم دوو خە کساالریی شکەپۆلی سکینەمی واتە سکوودان و نی ێکریە
ڕەتکککی پکککێچەوانەی خۆیکککان بەرەو دیکتکککاتۆری تەواو کردبکککووە بەاڵم بەالنکککیکەم لە نیکککوان
سا ەکانی  ١٩٧4هەتا  ٣٠ ١٩٩٠واڵت ڕەوتی چکوونە نیکو دێموکراسکیان تێپەرانکد و بە پێکی
ئامارێککە هەتککا سککا ی  ١٩٩5لە  ١٩١واڵتککی هینککان ١١4یککان خککاوەنی تای ەتمەنککدییەکانی
دێموکراسی بوون.
خۆڕانکارییەککککانی هینکککانی سکککەردەم وێکککرای خەلێکککە بەربەسکککێ و کۆسککک) لە بەرامککک ەر بە
دێموکراسکککی پێشکککاندەری هینکککانی وونی هەرچکککی زەرتکککری ئەم ڕەوتەیە و ئیتکککر نکککاکر بکککێ
دابینکردنکککی دێموکراسکککییەکی سکککەقامڵرتوو کێشکککە سکککەرەکییەکانی والتێکککە و یەک لەوان
کێشەی ئەتنیکی بە چەشنێکی مەدەنی چارەسەر بکر  .بە پێکی ئامارەککان کێشکە و شکەڕی
نێوخککۆیی واڵتەکککان خەلێککە زەرتککر لە کێشککە و شککەڕی نێککوان دەو ەتەکککانە و تەنیککا لە سککا ی
8٤

Samuel P. Huntington, Democracy’s Third Wave, Journal of Democracy, Vol2. No2,
Spring 1991
85
reverse wave

 ٢٠١٣لە  4١4کێشککککەی هینککککانی ٧٧ی لە پێوەنککککدی لەخەڵ کێشککککە و قەیرانککککی نێککککوان
دەو ەتەککککان و ٣٣٧ی کێشکککە نێوخۆییەککککان بکککووە و ئەم کێشکککانە تەواوی خکککو زەوی لە
٨6
ناوچەکانی ئاسیاوە هەتا قاڕڕەی ئەمریکا تەنیوەتەوە.
کێشەی کوردیش یەکێکە لە کێشکە سکەرەکییەکانی چکوار واڵتکی داخیکرکەری کوردسکتانە و
هەتکککا چارەسکککەرنەبوونی یەک کککاریی ئەم کێشکککەیە و نەخەیشکککتنی ئەوان بە مکککافی چکککارەی
خۆنووسین بەردەوام دەمێنێتەوە .نەبوونی دێموکراسییەکی ڕاسۆتەقینە بەربەسۆتێکی سۆەرەکی
بۆۆۆ چارەسۆۆەریی ئاشۆۆتیخوایانەی مەسۆۆەلەی کۆۆوردە .لەسۆۆەر کۆۆاربوونی دەوڵەتە سۆۆەرەڕۆکان
ئیزنی چاالکییەکەی یاسایی بە حیزبە کوردستانیەکان نەداوە و سەرکوت ،گرتن و کووشتنی
ئایادیخوایانی کورد بەردەوام سیاسۆەتی سۆەرەکی دەوڵەتە داگیرکەرەکۆان بۆووە .لەم ڕەوتەدا
حیزب و ڕێکخراوە کوردستانییەکانیش بێ لەبەرچۆاوگرتنی دروشۆمی کۆاتی یۆان درێژخۆایەن
بۆۆۆ بردنەسۆۆەرەوەی ئاگۆۆایی نەتەوەیۆۆی و کۆۆۆکردنەوەی خەڵۆۆکو ڕێکخسۆۆتنیان لە نێۆۆو پێک ۆۆاتە
جۆراوجۆرە سیاسیی و مەدەنیەکۆان ،پێویسۆتیان بە بۆارودۆخێکی ئۆایاد و دێمۆوکرات هەیە تۆا
کارییەریی ڕاستەوخۆیان لە ژیانی ڕۆژانەی گەڵەکەیان هەبێ.
نەبوونی ئۆایادی ،دێموکراسۆی و میکۆانیزمی قۆانوونی بۆۆ چارەسۆەری ئاشۆتیخوایانەی کێشۆەی
نەتەوەیی ،هەروەها درێژەپێدانی سیاسەتی سۆەرکوتکەرانەی دەسۆەاڵتی ناوەنۆدی ،تەنیۆا هۆۆی
ئۆۆۆاڵۆیتربوونی بۆۆۆارودۆخی سیاسۆۆۆی و کۆۆۆۆمەاڵیەتی ئەم واڵتۆۆۆانە و ڕادیکۆۆۆاڵیزەبوونی هەر چۆۆۆی
یۆرتۆۆۆۆری بزا ۆۆۆۆی ڕیگۆۆۆۆاریخوایانەی کۆۆۆۆورد بۆۆۆۆووە .گۆۆۆۆۆڕانی سیسۆۆۆۆتمی دەسۆۆۆۆتەاڵت لە واڵتە
داگیرکەرەکۆۆان و دامەیرانۆۆدنی حکۆۆوومەتێکی دیمۆۆوکرات کە بۆۆاوەڕی بە فرەنەتەوەیۆۆی بۆۆوونی
واڵتەکان و هەبوونی کێشەی نەتەوەیی بێ ،دەتوانێ بەستێنێکی شیاو بۆ خەباتی ئاشتیخوایانە
حیزبە کوردستانیەکان و چارەسەرکردنی مەسەلەی کورد پێک بێنێ.
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