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  یی همی کاکه فه... ؟  تکی دیموکراته رم حکوومه  ههتی ئایا حکوومه

  لکترۆنیی کوردستان کتی میدیای ئه ندامی یه ئه
fahmikakaee@yahoo. se 

 سو و   له  جگه یشت که  گهکم پ یه  نامه وه ه) یک ئیسالم په (ڕی  ماپه  ئستا له ر له ی مانگک به نزیکه
ی  یه م شوه  به و پرسیارانه کک له یه، ڕز دوو پرسیاری تدا بوو

  : وه ینووسمه ک خۆی ده ستکاریی وه  منیش ب ده داڕژرابوو  وه خواره
کتی نیشتمانی و پارتی  یه (تدار سه ردوو حزبی ده ــ ئایا هه
ماکانی  رنسیب و بنهتی پ واوه  ته به، ی کوردستان) دیموکرات

  توانین به  کوردستان و ده  له ج کردووه تیان ج به دیموکراسیه
تکی  رمی کوردستان بین حکومه کگرتووی هه تی یه حکومه

  دموکراسی؟
   
و   ئه  کن که ڕزانه و برا به  ڕاستدا من ئستاش نازانم ئه له

ڕکی ئیسالمی  ماپه  م جی سوپاسه به، ن به  ده ڕوه  به ڕه ماپه
  وه  المه  زۆر به من. وت باسکی ئاوا گرنگ بورووژنت بیه
ڵ  گه ئیسالم و دیموکراسی له داشمیڵ خودی خۆ گه بوو له ست نه به مه
و  رانی ئه به ڕوه ی ئایا به وه د ئه  قه به، م راورد بکه ا بهکد یه

ڕبن   ئازادیی بیروڕا ده ڕیان به ند باوه  خۆیان چه بهن  که رک ده  نووسه پرسیارکی وا له   که ڕه ماپه
و   ئه ک داڕشت که یه  شوه م به که مه  وه ر بۆیه ؟ هه  گرنگی دیموکراسییه ره کی هه مایه  بنه  که یه هه

و  لهکاریی ست کانی من ب ده واوی قسه  ته م که  بکه وه  به دا ئاماژه  لره پویسته. ن رخه م بۆ ده ڕاستییه
   *. گونجان ده ی ئیسالمدا نه فه لسه ڵ فه گه کانم له  قسه ندک له چی ههر گه ئه،  وه هدا بو کران ڕه ماپه
ی  رانی ڕۆژنامه  نووسه ک له  برایه دیاره،  وه ڕایه غدا گه  به سعود له  ئستا کاک مه ر له ند ڕۆژک به چه
   ئاماده ردانه و سه ر ئه سه ویستبووی ڕاپۆرتک له  ه ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان بات که خه

منش ، نگنن سه  هه ردانه و سه ئه) ککیان بووم من یه (رک کردبوو ند نووسه  چه  داوای له بۆیه، بکات
دوای دوو ڕۆژ ، م ده ی بیانووی قرتاندنیان نه وه بۆ ئه، رتم بۆ ناردن مکی کو  وه وه  سوپاسه به
   **. ال برا بوو) بوو ری بۆ توتن هه ره زه (ی شه و به ئه،  وه چی بو کرایه  نیوه ی من به که مه وه

ک خۆی بو  ستکاریی و وه ب ده،  وه ته یکدا بوکراوه  ئیسالم په  له ی خۆم که که مه دا وه  من لره بۆیه
  : وه مه که ده
  . ئاخر یار، ڵ یار وه ئه :م و بم ست پ بکه  ده وه وت به مه تا ده ره سه
  یار به، )خرول و اهو ال (ن کان ده ی برا موسمانه وه  جیاتی ئه یلین له یی ده ی کاکه  ئمه مه ئه

  .  یه) خودا (مانای
کتی نیشتمانیی و پارتی دیموکراتی   یه بت له مان هه وه ڕوانیی ئه  نابت چاوه  ڕاستیدا ئمه له

 کارکی  مه ئه، ن ج بکه واوی جبه  ته ماکانی دیموکراسی به  پ پرنسیپ و بنه لهر وا  کوردستان هه
   بوون به ی ئمه م کورده  کوا ئه باشه، ) کوڕێ  پێ نابت به س له که (:ت کورد ده،  نییه کرده نه

 تی کورد سه یا دهئا: توانین بپرسین  ده؟ن ج بکه ماکانی دیموکراسی جبه نسیپ و بنه دیموکرات تا پره
   کوردستاندا؟  کردنی دیموکراسی له کات بۆ پیاده کار ده) کان ک حیزبه نه(
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   باس له چت که مان بیر نه وه  ئه ماکانی دیموکراسی پویسته کردنی بنه ر پناسه  سه ی بینه وه ر له به
ل  گه ک له ین نه راورد بکه نیدا بهڵ دراوسکا گه بت کورد له ین ده که تی کوردی ده سه دیموکراسی و ده

  وه  ئه ت دیموکراته  وه ت فنه  مرۆڤ ده که. وروپا تی ئه کان و دیموکراسیه سته  دوورده وته
ی  رباره اردان دهت و بی سه  ده ن له که شداری ده ی جۆراوجۆر به  شوه  هاووتییان به نت که یه گه ده
  . کان  وسسازهنو  و چاره گرنگ له سه مه
مان و  رله ندامی په  ئه بنه  ده رانه و نونه بژرت و ئه ده ری خۆی هه ک نونه  کوردستاندا خه له
م  به،  کی دیموکراسییه یه سه  خۆیدا موماره  خۆی له مه ئه، کان وانییه جلیسی شاره ندامی مه ئه
یان  مه ر ئه سه توانت له مرۆڤ ده، چت  ده  ڕوه هک ب یه  چ شوه  به که بژاردنه  جۆری هه وه منته ده

ک حیزب  ر یه بوو هه م هاووتیان بۆیان هه به، بوو ینیش هه ددام حوسه  کاتی سه بژاردن له هه. بدوت
  که (کانی کورداندا ف و گزی کرابت بژاردنه  هه ر له گه ئه،  پی ناگوترت دیموکراسی مه ئه، بژرن هه

 و چاویان  نگیان داوه ند جارک ده ی چه وانه  ئه بۆ نموونه، بت دار ده که  له بژاردنه و هه  ئه وه ئه)  کراوه
  وه ر ئه  هه که له سه بینیت مه ده. نگ دزرابت ر ده گه یان ئه) ستک بووبت به ر مه  هه به ( ل پۆشراوه

  . بژاردن بکرت  هه نییه
نگین  هه)  مانه رله  په که ( وه له تی گه سه رووی ده  سه بت له تک هه سه ر ده گه  ئه وه کی دیکه  الیه له

ت  رۆکی وه کی ئاسایی و سه  هاووتییه  که یه وه دیموکراسی ئه،  دیموکراسی بکرت نابت باس له
ر وا  گه ؟ ئه دستان وایه کور  له مه ئایا ئه، ر بت روه چاکتر بین یاسا سه، کسان بن م یاسادا یه رده به له

  . ین  دیموکراسی بکه نابت باس له،  نییه
و   له پیویسته، ل بکرت  گه کاندا پرس به نووسسازه  چاره له سه  مه  له مکی دیموکراتدا پویسته  سیسته له
ندی  وه رژه  بۆ بهک ل بت نه ندی گه وه رژه بت بۆ به  ده م پرسپکردنه ئه،  ڕیفراندۆم بکرت دا النه له سه مه
ک   زۆری خه ره ی هه خۆیی کوردستان و زۆربه ربه کرت بۆ سه  ڕیفراندۆم ده  که بۆ نموونه. ت سه ده

ندیی  وه رژه  و به شه  و گوڕه شه ڕه هه ک کارتک بۆ  وه مه ت ئه سه ن نابت ده که دهخۆیی  ربه سهداوای 
  کرت؟ یانی به ی بۆ ڕیفراندۆم ده  ئه باشه، ر بگیرت ماوه  جه ویستی  ڕز له پویسته، کار بنت خۆی به
  ) م ت ناکه  قسه م به که پرست پ ده (:ی که کوردییه

 نوان  نابت جیاوازی له، ک هژا بن ک یه ک وه موو خه  هه می دیموکراسیدا پویسته  سیسته له
، ک یه وره منداک و گه، ژنک و پیاوک، وارک خونه وارک و نه خونه، زیرک بکرت جوتیارک و وه

 پیاو چوار ژنی  ی دیموکراسییه  که مه ئه،  بکرت غه ده  قه ژنی پویسته ی فره له سه  مه ر بۆ نموونه هه
  . )   نییه وه ر دیدی ئایینه سه کارم به (بت؟ هه
، وه یی و ئاینییه وه ته گی نه سته  هۆی وابه رق و جودایی بکرت به می دیموکراسیدا نابت فه  سیسته له
موسمانک و ، ک ک و ئزیدییه یه له فه، ک یه له فه  نوان موسمانک و ت جیاوازی بخاته سه ر ده گه ئه

،  نوان کوردک و تورکمانک ر جیاوازی بخاته گه ئه.  تکی دیموکرات نییه سه  ده وه ک ئه ییه کاکه
ك ددانی  بت وه  ده مانه موو ئه مکی دیموکراتدا هه  سیسته له.  رات نییه دیموک وه ئه، کوردک و کلدانک

  . کسان بن ک یه یه شانه
رکوت  ک سه ر خه گه ئه، ربینی بیروڕای خۆیان  ده ک ئازاد بن له  خه می دیموکراتیدا پویسته  سیسته له

ڕ و ئایین  ر ئازادیی باوه گه ئه، ن ی دی خۆیان بکه ورن قسه ک نه خه، بتۆقنرن، مکوت بکرن و ده
ر کلسا  گه ئه، وت دابخرت ر مزگه گه ئه، ن ی تقوسی ئایینی خۆیان بکه سه ورن موماره ک نه خه، بت نه

، بت ری هه گه تایفه، بت ی ئیداری و مالی هه نده ر گه گه ؟ ئه ی دیموکراسییه  که مه ئه، دابخرت
  . ین  دیموکراسی بکه نگین نابت باس له هه، بت کاری هه  و واسیته واسیته، بت  هه خزمخزمنه
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، ن  ئازادی کار بکه ی کاری خۆیاندا به  چوارچوه وانان له  ڕۆژنامه می دیموکراسیدا پویسته  سیسته له
ستان  ده ی کاربه د  به  که وه ته ی نووسینکی بوکردووه وه ر ئه به  له وه  زیندانه سک بخرته نابیت که

  .  نییه
 چی  به، کرت رف ده  سه چۆن پاره، ت دیار بت ی وه  بودجه می دیموکراسیدا پویسته  سیسته له
ش و   دابه یه و بودجه زانت چۆن ئه س ده ؟ ئایا که نده ی کوردستان چه زانت بودجه س ده ئایا که. درت ده
   ئیتر پویست ناکات باس له وه ئه، ر نا گه  ئه  کارکی چاکه وه ئه   ئاشکرایه مه ر ئه گه کرت؟ ئه رف ده سه

  . ین ت بکه دیموکراسیه
  له سه مه،  ت نییه سه نیا ده  ته له سه مه، ین  بکه یه له سه م مه یی باسی ئه  ساده توانین به  ده ئمه
 مای خۆماندا   له ئایا ئمه: ین و بپرسین ست پی بکه  ده وه  مای خۆمانه ر له گه ئه، گایه کۆمه
ک  ک یه  ماکدا وه ی دایک له ی باوک و قسه  قسه : ین؟ بۆ نموونه که ج ده نی دیموکراسی جبه ماکه بنه
ک  ندامانی خزان وه موو ئه  ماکدا هه  له؟ یه رک و مافیان هه مان ئه دا هه ماک  کوڕ و کچ له؟ نرخن به
  بت داوا له بین بۆ ده  مای خۆماندا دیموکرات نه  له ر ئمه گه ؟ ئه یه ک مافی بیاردانیان هه یه
ی  له سه ر مه سه ند کچ و ژن له چه)  ین ڕۆژانه ر نه گه ئه ( ین دیموکرات بت؟ مانگانه ت بکه سه ده
فی  ره ؟ یان شه هفی نیی ره کوژرن؟ بۆ پیاو شه ف ده ره ر شه سه ند پیاو له  چه ی باشه کوژرن؟ ئه ف ده ره شه

  .  وه  الی ژنانه پیاوانیش ها به
ڕی   چاوه م زووانه  و ناشبت به ی باسم کرد نییه و پیه ت به ین دموکراسییه  ده مانه موو ئه ر هه به له
کی  یه  شوه مامک به  نه پویسته، ر نادات ر وا به م دار هه به،  ری دارک وایه ک به دیموکراسی وه، بین
بۆ ،  بت وره کی دروستدا گه وایه ش و هه  که له، خو بکرت کی دروست به یه  شوه به، روست بچنرتد
  . ڕین گه دا ده که مامه  دوای نه  جارێ به توانم بم ئمه ده. رکی دروست بدات ی به وه ئه
 ب راهنان و  به، یان کردن رده روه  ب په به، ک کردنی خه  ب ئاماده ر وا به م گریمان هه به

کردنی   پیاده ستمان کرد به کانی دیموکراسی هاتنین و ده تاییه ره ما سه  بنه جۆشدانیان به
  بت به  ده ڕ بکه ر دت؟ باوه سه  چیی به گایه و کۆمه نگین ئه هه، کی بسنوور دیموکراسییه

   نییه و فراوانییه یه به وه م تاقیکردنه ستان ئه کورد ر چی له گه ئه، بت ری دیار نه وسه ک ئه یه ییه ره به
 دن  وه مکی دیکتاتۆره  سیسته  له ن که که و خه ش ئه نموونه،  یه ک هه یه ی وت تا ڕاده وه ره  ده م له به

می دیموکراتدا بۆت   سیسته  له بن پیان وایه  ده واشه  چه وانه ندک له هه، مکی دیموکرات بۆ سیسته
، یه سنووری هه، یه یاسای هه، یه دموکراسی پرنسیپی هه،   وا نییه مه م ئه به، یت ر شتک بکه  هه هی هه
، ی پی ڕاهاتوون که که خه،  م هاتووه رهه  به و وته  له یه تکی دیاریکراودا هه  وه ی له و دیموکراسییه ئه
 ب  ر وا به دا نم دیموکراسی هه وه ڵ ئه گه  من له بۆیه. زانت رک و مافی خۆی ده و ئه که ر یه هه

   جارێ پویستمان به ئمه،  بکرت ک پیاده کردنی خه رده روه کردن و په  ب ئاماده به، ڕخۆشکردن
ش  خته  نه خته ین و نه وی دیموکراسی شل که  جه خته  نه خته  نه پویسته،  یه ت هه دیکتاتۆریه) ندک هه(

    . ین ت توند بکه وی دیکتاتۆرییه جه
 دروست  و ناولنانه  ئه ر شتک پم وایه  هه ر له من به ئه، کگرتووی کوردستان تی یه ی حکوومه رباره ده

   شوازکه مه ئه،  شدارییان کردووه کان تیدا به موو پارته هه،  یه تک هه  کوردستان حکومه ئستا له،  نییه
  ته م حکوومه ئستا ئه،   شوازکی باش نییه  من پم وایه ت که سه شکردنی ده وتن و دابه  ڕکه له
  وه  پرسینه یه وه رکی ئه  ئه مانیش که رله ت په نانه  ته وه س لی ناپرسته یکات که کی بوت ده رچییه هه

ت  سه  ده  هاوکاری حیزبی دیکه نیا یان به  ته  به تکی دیموکراتدا حیزبی براوه  حکوومه له، بکات
 بلۆکی  ئمه،   کوردستان وا نییه  له مه ئه، ستکار رهه  به بنه  ده کانی دیکه ست و حیزبه  ده گرته ده
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تی   حکومه ست له به ر مه گه  ئه مه  له جگه،  کی باش نییه یه ش دیارده مه ئه،  ستکارمان نییه رهه به
م  م ده وده ئه،  یان نا کیان گرتووه ولر یه ههی  ی سلمانی و ئیداره  بت ئایا ئیداره وه کگرتوو ئه یه
کات  ی خۆی نه که ته زگاکانی وزاره موو داموده ی هه ماشه ک چاو ته  یه  پارتی به ر به زیرکی سه ر وه گه ئه
) بۆ نموونه (ی وه  چاوپۆشن له به،  کام پارزگاوه ته وتوونه  که زگایانه و داموده ی ئه وه  چاوپۆشین له به
،  کگرتوو نییه تکی یه  بگومان حکوومه وه ئه، م کام پارته ر به سه،  زگاکه ری گشتیی داموده به ڕوه  بهک
کتیدا   نوان پارتی و یه ت له سه ر ملمالنی ده گه ئه،  ر وایه کتیش هه  یه ر به زیرکی سه  بۆ وه مه ئه
توانت بۆ خۆی  ر ده  خونه یه وه و شیکردنه پاش ئه .کگرتوو نابت ش یه که ته  حکوومه وه بن ئه ر هه هه

 دموکرات  ر ببته کسه یه! تی کوردستان دیموکراته؟ لۆ حکومه گه، ری خۆی بکات  و داوه وه لکیبداته
   قۆناخ؟  یان قۆناخ به،  باشه

 *http://www. islampaik. org/DEMANA_fahmi%20kakay. html  
  http://www. xebat. net/pdf/2365/x2. pdf : وه وی کردهبات ب ی خه شه و به ئه** 
  نه ی هز و الیه وه وی لک نزیک خستنه سعوود بارزانی هه رۆک مه  سه مجار نییه که  یه مه  ئه ته به هه

م  وی له غدا هه  به  کوردستان و چ له وپشیش چ له مه له، یان بدات وه جوداکانی عراق و ئاشتکردنه
کورد . ر نییه ده ی مرۆڤی کورد به   سروشتی ئاشتیخوازانه ی بارزانی له وسته م هه ئه.  ی داوه ته بابه
جا .  وه منته ر واش ده  و هه بایی بووه  خوازیاری ئاشتی و ته النی دیکه میش بۆ گه م بۆ خۆی و هه هه
نگین  هه، کوژرن کی زۆری بگوناه دهک دا خه بییه زهه ڕی مه م شه  له  پاڵ که ینه شی بخه وه ر ئه گه ئه

 پرشی  یه  هه وه ری ئه گه ی ئه وه  له  جگه مه ئه، رز بنرخنین رۆک بارزانی به وستی سه  هه پویسته
  . وت ی کوردیش بکه ر ئمه ڕ به وامیی شه رده به
 بارکی   بکات و له ه  مامه یه له سه م مه ڵ ئه گه  ئاگا له  و به کانه  کورد زیره  پویسته وه کی دیکه  الیه له

  ،  وه رۆک بارزانی لک بداته کانی سه وه  هه وه شه دیکه
  :بات قرتاندی ی خه شه و به ئه
  ر به رامبه هز به زیی به رکه تکی مه وستی حکومه لۆ هه ریان گرت گه  سه ونه و هه ر ئه گه ویش ئه ئه
ی ئستا گرفت و   الوازه ته م حکومه ر ئه  هه ی ئاشکرایه وه بت؟ ئه رمی کوردستان چۆن ده تی هه  سه ده
 ناچاری و  ندکیان به  و هه وه بته شیمان ده ن په ندێ به  هه رم و له تی هه ر حکومه  به خاته  ده ره گه ته

  م نه ده ڕاشکاوی  ستا؟ به ر پی خۆی ڕاوه سه ین له ر سبه گه ی ئه ئه، کات ج ده چی جبه نیوه
ک بت  بت کورد زیره جا ده،  ندیی کورددایه وه رژه  به تکی زۆر الواز له  حکومه هز و نه تکی به حکومه
  . ک بپارزت نگییه  هاوسه جۆره

 


