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  بارزان شوان... ی دیموکراتی  رشتی پرۆسه رپه ت و سه میلله

  
توانین سوود ی کورد ب وه ته ی نه  چۆن ئمه  که یه وه  ئه ته م بابه ی ئه وه  شیکردنه  لهست به مه
تکۆشین و  ز  له به وه ، ت هدیموکراتی رپابوونی ی به ماو بناغه بنه مژووی  ربگرین له وه
النی ئازادی  ک گشت گه ن وهکسا یه کی گایه کۆمهزراندنی  تنان و دامهین بۆ بنیا وده هه

  . جیھان
کانی خۆی   خواست و ویسته  به سه ر که  هه  که  نیه   یه رگا یاساییه ئاواه و ده ت ئه یموکراتیهد

ی  هۆ  بنه  ده که،   وای هاوتیه  ما فی ڕه ک له  خۆیدا کۆمه کو خۆی له به،  وه لکیداته
، ت کردنی خودی دیموکراتیه چاونه ڕه. تکی سیاسیی  وه ووت و چکردنی ده زراندنی دامه
 پادشاو  کو تاوه ته که هه ر دیموکراتیه هه، ل کانی گه  هۆی پشلکردنی یاساو مافه بته ده
  . گا بن کانی کۆمه تیه ڕه یاسا بنه چی ملکه ، کات کانش ناچار ده ک کۆماره ره سه
ی هزر و چوونۆوب ریب  له  هک، هیگا مهی کۆمستیسکی  هیگر گهب ۆیخ به ت هیراتکومید
 ی هک بناغه.  نترهیردی راتکموید یناوی خود  له  هڕ روباوهیب ند چه م ئه،  ھاتوهکپک شم
 یژوومی  ندههۆی خ  به ر هه  مه ئه،  ه  تاک و چین و توژی کۆمهینرخ ک هیوی سانک هی
 مانیشتنی گهتی ت حمه زه ستاشئ ووک وه تا  ه ک هی وه ئه ر به له ر هه،  نهۆڤ کۆمر یھاتووکپ

  .  هی هه
تایه  نت تا ههناتوا نھا ته  به هی گهب م ئه هک مانۆب وت رکه  دهم دووهی ھانیجی نگ جهی دوا 

ی خت ر ته  بۆ سه ره  هاتنی هیتله مه ش بۆ ئه گه به. بپارزت ژیانی مرۆڤ و وه مانه
 کی  خهی بژاردنکی دیموکراتیانه ی هه  شوه هبخۆی   به و دا ئه  ڕوانگه  لهکه ت سته ده

  بوون به، وخۆ ڕاسته  ئامانیا بههاوتیانیلک له  گه دا مه و ده ر له هه،  بژارکردن هاته
 ک هی  وه هت نهدا ١٩٤٥ سای  له   ر بۆیه هه، ستی ره پهز  گه ت و ڕه پاپشتی هاتنی فاشیه

  . قامگرتن سه  یاسای مافی مرۆڤ هاته.  یشدا١٩٤٨ سای   لهو وه  کایه کان هاته گرتوه
 دیموکراتی  ماکانی ی بنه دا بناغه  س بگه مریکی له سووفی ئا یله فهرت دالی  رۆبه
  ! که ت و ده وه کۆته ده
  . تی هی خۆی  وپایه نی ماف و پله ک شایهر مرۆڤ هه_ ١
نووس   خۆی بیاری چاره  گشتی به  بهنج  یاخود گهیشتوو ر مرۆڤکی پگه هه_ ٢

  دات  ده خۆیکانی زوه وئاره
ڕ و بۆچوونی  خۆی بیاری بیروباوه  به  که یشتوه  تگه نده وه  کردوو ئه شه کی گهمرۆڤر هه_٣

  . دات دهخۆی 
  یاخودتی رایه به ڕوه بهشی   ماناکه  وه اتوه ه وه  زمانی یۆنانیه موکراتی لهی دی ووشه

ر   بهکان کۆنه)  یهگرک ( یۆنانیه  که ی و فۆرم و ئادگاره ئه.  وه هگرت ده) ت  میللهرشتی رپه سه(
کانی   ئادگاره  چاتر بوو لهتوانین بین ده، برد یان ده ڕوه  به سای پش زایینی دا٤٠٠  له
 ر گردی سه  لهتیاندا گش و کاته وان له  ئه  کهی وه ر ئه  به ر له ویش هه ئه، دا می ئمه رده سه

بت   ده ی که و یاسایانه ئه ر سه دا له یاریان ده تکایی ب و به  وه بوونه کۆ ده) پنیوکسدا(
  . چاو بکرن ڕه
کو  وه تا   دواوه  به وه م له به، ز. ی پ٣٠٠کو سانی  تا وهرداوام بوو   به بردنه ڕیوه م به ئه

ی ماکان بنه. تدار بوون سته ده ڤدی  شانی هه ت شان به اسهایینی ئایین و سی ز١٥٠٠سای
  ناردراوی میر و پادشاکان ببوون به و ئه رۆک تیره  سه  وایان لھاتبوو کهدیموکراتی
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م  ئه،  یاسا ن به ن و بیکه رکه دهبوو گشت بیارک  بۆیان ههوان  خودا و ئه) ری نونه(
، نبۆرگی ئامانیادا  ڤیتته  شاریر له کوو هاتنی مارتین لووته م بوو تا وهوا رده  به ساته کاره
  . زراند  تزی بۆ گۆڕانکاری دامه٩٥ و ر ئه  هه وه
سووفی  یله  دوو فه کهوتنی دیموکراتی کاتک   هۆی پشکه کان بوون به یزه ڕاستیدا ئینگل له

 !ت  و ده  تیدا هاتوه که، ڕشتیان دای نو رنامه ی توماس هۆببس و ژۆن لۆکک به  ناو وان به
م  ئه،  قووه هه  وه ته  میلله کوو له  به توهاه  نه وه نده  خوداوه ک له یه  هیچ شوه ت به سته ده
  ی که وه  واتای ئه به،  وه له  و گهت سته  نوان ده وتن له ه رک  له ش پکھاتوه ته سته ده

  .  یه وه ته  و نه ل تکاری گه خۆی خزمه ت به سته کو ده  به ت نیه هست تکاری ده ت خزمه میلله
  وه ئاگاداری و ڕوونکردنه رخی  چه  به١٧٠٠تاکانی سانی  ره  و سه١٦٠٠کۆتایی سانی

 ١٧٨٩ سای   له  که نسایه ره کان شۆڕشی فه ه گۆڕانکاری  زنه  مهره  هه کک له یه. ژمردرت ده
 دوای  له، ی باستل و گرتیان ر قه  سه ل هشیان کرده کانی گه موو چینه هه، دا ڕوویدا

ت  ی میلله وه ندی کۆبوونه به مه کدا یه فته ند هه ی چه  ماوه ک و له یه وه ن کۆبوونه چه
  . سپاند یان تیادا چه وه ته نووسی مرۆڤ و نه زراو مافی چاره دامه
 ناوی چارلس لویس   بهک بوو بوو یهنس ره فه  رخه م چه  ئهسووفی یله ناوبانگترین فه به

ر   سه کجاری کاری کرده  یه  به ویش ئهبۆچوون  زراندنی دوو بیر و  دامه  بووبه کهدمونستک 
ما  زراندنی بنه میشیان دامه ت بوو دوه سته ش کردنی ده میان دابه که یه، ی دیموکراتی پرۆسه

 ج  جبه  به  که  و میریه مانه له پار  ی بیاردان که ه پکدت له بنک کان بوو که یاساییه
 پک ی که کاره و خۆیه ربه کی سه زگایه  ده  که ریه  و داد و دادوه کانه رچوه  ده کردنی بیاره

  .  م ئۆرگانانه رشتی ئه په  پشکنین و سره  لهدت
ڵ  نی کۆمهاک زه  جیاوه سانگاندنی تاکه و هه چۆنتی  به ستراوه ی دیموکراتی به ارچوهچو 

   ی گردراوه که رجه مه،  له کانی گه چین و توژه  مرۆڤ وی نرخ وو ماف کسانی ی یه که وبناغه
گرێ   وه ته سته  ده به  هیچ جۆرک به   و وهخۆ ربه ڕوی ئازاد و حوکمو دادی سه  بیروباوه به
و  بت به ند ده ش کارمه مه ئه،  وخۆیه بژاردنی ڕاسته ت هه کانی دیموکراتیه رجه مه.   دراوه نه

   له که، دا گایه و کۆمه  لهکی ڕکوپک یه  شوه  بهن که  کار ده ی که سیاسیانه  پارته  جۆره
کانی  شبین بۆ گشت تاکه  بۆ دواڕۆژکی گه وه گرنه کده تدا یه کانی میلله  پرینسیپهڵ گه

  . ڵ کۆمه
 ونڕی چی  باوه  به هستراو به هن، ن ی بالیه وه دنه بوکری کانزگا  ده وت به که ڵ پشده کۆمه
  ن له که  کارده  گورجوگۆنه ی که ریانه ماوه  جه ڕکخراوه و ڵ ئه  گه له، تکی سیاسی تهدهس

   به رن که ماوه جهی بیروبۆچوونی  وه نگدانه  ره مانه ئه، الد کانی گه  جۆراوجۆره نو چینه
وه نه که بیرده  ادانهیکی ئاز وهش  .  
ستگاکانی  ده. ا وتد گێ له  حوکم ده ی که و حیزبه  له له خواستی گه سیاسی رپرسی به

کن بۆ  یه  بناغه ی ئاشکرا وه وه و زانیاری بوکردنه و ل کۆینه ڕۆشنبیری و خوندن
کانی  ونهبۆچ ر رامبه  و ڕز و خۆگرتن بهکسانی یه  بۆکولتوورکی دیموکراتی، ڕکخستنیان
ی ک  بنامایه بنه و ده وه گرنه کده دا یه تانه ڕواه م نو ئه  لهخۆشیان ر به هه، کان تاکو گروپه

  . دا  کۆمهکانی  گشت چینو توژه نو ت له سپاندنی دیموکراتیه یی بۆ چه بناغه
شکردنی  هداوای ب، تدا وه کانی ده یمانگاو چینه زگاکان و په نو ده  لهتکی باش دیمۆکراتیه

  . کات ته ده سته ده
بۆ ، قام گرتنی دیموکراتی  هۆی سه بته ڵ و پشخستنان ده زگاکانی کۆمه بردنی ده ڕیوه به
ت  سته  ده ت که بتوان گا بکات وه  کۆمهکانیشی توانا دابه  وایانه  ڕه به بتوانرت ی وه ئه
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ماشا کردنی گشت  کچاو ته  یه به  وهت ربکدان بن ب و پاره  شوه  ڕه ی وه ببکه بنه وتکردن زه
  ڕوه  بۆ به ییه بنچینه ی ژرخانک مه ئه. یت  بکهیاسا دنیا  ر به رامبه  بهل کانی گه تاکه

  . گادا  کۆمه  لهکان جۆراوجۆره  کارهبردنی
  ڕو پکدادان به و شه کان  ناخۆشیه و یت گرژیرتوان یدا دهکی دیموکرات گایه  کۆمه له
تر بک سه  چاره کی ئاشتیخوازانه یه وهشگا  کۆمه. رنانی ئه  به بهی که  میکانیزمیانهو کاره  

  شه گهتت وو. وت که  پشدهلدا کانی گه  جیاوازه وپه نو گر دات له کن و ڕووده یه بهدژ 
  نان و بهم ه رهه تی جووتیاران بدرت بۆ به یارمه.  ی فابریک و کارخانه وه  کردنه  بهکات ده

و  ره ل زیاتر به گه،  وه  بدۆزرتههاوتخانکان و  وڵ بدرت کارو شوول بۆ گشت تاکه گوڕ هه
  تی بزانت وه رسایهرپ به  مانای وه  الی خۆیه س به ر که وبدرت هه ر هه ڕوات گه پشده
  س به ر که  هه ن وه  هه ی که و یاسایانه ستی هان بدرت بۆ ڕیزگرتن له گ ڵ به کۆمه
  . کانی خۆی بکات کی دیموکراتی داوای مافه ییه شوه
زگاکانی   نو ده ت له سته شکردنی ده  و دابهکاندا  گشت بواره کی له شداربوونی خه به

  .  ئازادکی یه وه و دنیابوونهڕ ت و باوه کانی میلله کخستنی چینه  هۆی یه بته  دهمیریدا
،  ر چاودایه  به  له که  ک بیبینین یه  شوه توانین به ده ئاشکرایه و  ی که ته و دیمکراتیه ئه
  . نجام بدرت ر ئه تیادا به  ی هبتوانرت حوکمکی دیموکراتیان  که یه وه ئه
شدار  ت بهنای بتو وه بۆ ئه، بژرت دهبژردراو  رانی هه  نونهت خۆی دا میلله م فۆرمه له

  . رکردندا  بیار ده له بت
  !بژاردن  هه دنهل  ری گه ک نونه  وه  کهی هاوتیانهو  بۆ ئه یه ی جۆراو جۆر هه شوه

  .  بنل ی گه قینه ی ڕاسته  ڕاستی نماینده  به رانه م نونه ئه~ ١
  .  بژاردوهانی  هه بت که ی هه  هانک و خه همان بۆچوونی ئ بت هه  ده  انهم نماییند ئه~٢
پانی گفتوگۆ   گۆڕه  بنته سانه و که  ئاوات و بۆچونی ئه  که یه وه  ئه  رانه م نونه کاری ئه~٣
  .  یانبژاردوه  هه که
   . انبژاردونی  هه کانن که دی خه گری ئارمانج و هاته  هه  رانه م نونه ئه~٤
  ر بن ن و خۆقنهوشتی جوان ب نی خووڕه خاوهتو و لھابت   ده رانه م نونه ئه~٥

زاد ی ئا وه ی بیرکردنه  ڕوانگه کراتی لهوی دیم نی پایه زراون بۆ بنیاتنا  دامه رانه ونهم ن  ئه
 چیر ن گه ده وڵ ده ل هه کانی گه کسانبوونی گشت چینه  بۆ یه شهمی هه کی رانی خه نونه، دا

    وه گرنه ک نه ن و یهگونج ڵ بۆچوونی خۆشیاندا نه ه گ  لهنوا ندک له بۆچوونی هه
  !  بریتین له دا که م نوانه  له وه  یادکردنه چوار شواز دته

   له  ی که ندامانه و ئه  بۆ گۆڕینی ئهوه بکرته  بت دووباره ده/// ران بژاردنی نوونه هه~١
  کی ئازاد بن له ی خه وه کرت بۆ ئه  ده ر بۆیه ش هه م کاره ئه، وه بژاردراون له ن گه الیه

  .  دی کان ناهننه  ئاواتی خه ی که و نمایندانه گۆڕینی ئه
وت بیارک  یانه  ده کاتک که، بت  هههزریانخۆیی  ربه بت سه کان ده نماینده~٢
دوای جا ،   ئاراوه  سوود بننه بهکی پ رانی تردا گفتوگۆیه ڵ نونه  گه بت له ده، ن کهبر ده
  . گرتن بیار نه توانن بگه  ده وه  پکه وه ئه
ر   سه  نه کهار  ک  بۆیان نیه هران م نونه  ئه یه  هه خۆیربینی بیروڕای ل ئازادی ده گه~٣

  . کی کانی خه بۆچوونه
 ربت  ڕای خۆی ده  که یه ل بۆی هه گه،  ربینیشه ی ئازموونی ڕاده رباره رچی ده  هه~٤
  . ن کان بکه  کۆنترۆلی خه  بۆیان نیه م نماییندانه ئه، رانی سیاسی  نونه ر به رامبه به
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کانی   نو گرووپه  له گژاچوونی بیروڕا ه ب  له  پکھاتوه م رده  هه  که دیموکراتی سیستمکه
   که   گرنگانه و بیاره ست له به مه،   نیه وه  بیارگرتنهر  سه  بهی کارل گه. . تدا میلله
   به ستراوه به لهل  کوو کاری گه به،  یه وه یه که وتنی ئابووری وته  پشکه هت ب رهبا سه
   ئاواته  کهنبژر ده تی حیزبی هه کیژان پاکه و  وه کانه  حیزبیه ته پاکه بژاردنی هه
  ند حیزبه م چه  ئه  که یه رنامانه و به ڕگای ئه ویش به ئه.  دی ت دنته  میللهکانی هرز به
یان  که رۆکی حیزبه  سه  ک به م حیزبانه  ئه  که  نیه وه له  گه کاری به.  یانه  هه بژردراوه هه
  به، پنن  زۆردی بسه  بهت ک بۆ میللهۆر  سه وه خۆیانه  نابت له زبانهم حی ئه، بژرن و ده هه

  .  قینه بژاردنکی ڕاسته ب هه
تدارک ال  سته  ده  یه ت بۆی هه  میلله یبینین که دهتی ئامریکادا   ویالیه١٥  ک چۆن له وه

ی   شوه  بهر  ههویش ئه، یان خواست مه کی ئه کی خه یه ند نیسبه ر چه گه ئه، بدات
     یه وه قینه ردنکی ڕاستهبژا هه

ویستی بهومی دیمسیستبژاردنه یاسای هه  کراتیش پ ه ئه.  یه  هه وهدایه وه  گرنگی له م خا  
  بته  ده نت کهبک دا سایهای بتوانت ی که سی خۆیی و پارته وه  هه بت به س بۆی نه  که که

  . بژاردندا  هه  لهی خۆی که  پارتهی وه و بردنهی  که ندی حیزبه وه ژهر هۆی به
کچوون یان یی ت وانه ئه، ور بتوو ژ ره به  ساڵ١٨   له  که سکه نگدان بۆ گشت که مافی ده
ی  مه وت ئهوندک  هه، بت بژاردنیان هه  مافی هه  بوون بۆیان نیه وره  تاوانی گهدووچاری
،  وه نگدانه ر سندووقی ده  سه بت بۆنه  پی قانوون ده سنک به  گشت که یاسا که   به کردوه

  نجام؟ رئه  به وکانی گشتی دنته ڕه   مافه  زۆریه م شوه م ئایا ئه به
م  به، کرت موو پۆستکی ئیداری ده بژاردن بۆ هه مریکادا ههکانی ئا کگرتوه  یه  ووالته له
   به  وان کردوویانه شه وه ر ئه  به ر له  جا هه نگدانه موو ده م هه  له کی بزار بووه خه

  یه و شوه  و بهن که ان دهرووی خۆی ماشای سه کان ته ته ویالیه  جوون که ڕوه شوازکی به
  . ن که ش ده دابهکان  ئیداریه  پۆسته
  ووتو رکه بژاردنکی سه ی هه وه ناسینه

  بژاردنی گشتی هه~١
   بت نگدانیان هه  مافی ده لکان که رخان کرابت بۆ گشت خه نگدان ته ندووقی ده سه~٢
   یه نگدانی هه وی دی مافی ده هئک  س وه ر که هه~٣
  ن بن  الیهبت ب  ده ندانه به و مه کردنی ئه ئیداره~٤
  بت بپارزرت نگدان ده  پی یاسا رۆژی ده به~٥
   مدیاکاندا نگ له رچوونی ڕاپۆرتی هاوسه ده~٦

  .  یه  هه یان زگایانه هم د  توانای پشکنینی ئهکان یهر ماوه  جه ڕکخراوه
ب   بهنگداندا و سندووقی ده  بنکه  لهنگدان  بوا بۆ ده یه س بۆی هه ر که ههوا  ماف و ڕه  به

  . کان ربازه  پۆلیس و ئاساییش و سهک ی دی وهکان نه  الیهن یاکان ترسی پارته
  له، کات ست پده کان ده نگه ی ده وه ی کۆکرنه پرۆسه،  بژاردنانه م هه واو بوونی ئه ی تهادو
، ت حکوومه زراندنی  دامه توانرت بکرت بۆ به اواز دهی جی  شوه یشدا دوو جۆرهاکۆت
  .  یی یه  سیستمی هاوڕژه  یاخود به هنگ ی ده زۆرینه  به یشوان ئه
   کهپک بنن ت ن حکوومها خۆی توانن به  ده ست هناوه ده نگیان به ی ده  زۆریینه ی که نهاو ئه
   تاکهتی سه دهن   ده مه به، ستانینگلک ئ  وه اریکراوهکی دی یه کی ناوچه ی خه که رکرده سه

  . حیزبی
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نگی  ی ده%٥١ زیاتر ل  که م پارته دا ئه لره، کان نگه  دهی زۆری ن زۆرینه  دهدی پیوی  ئه
نگیان  ک ده ک یه وهو حیزب ر هاتوو دو گه هئم  به. بنت ت پک مهوک ح یه  بۆی هه هناوه
  .  وه دا بکرته و دوو پارته  نو ئه بژاردن له  هه بت دووباره وا ده ه ئبووهنا
ن  ه چ که، کرت  ده ورووپادا باوه  ئه  زۆر جار له یی که تی هاوڕژه تی دانانی حکومه کا له

 کرن ش ده  دابه  ژهیی ڕ  شوه ش بهیکان  ئیداریه ن و پۆسته کمانی بکه حه  وه حیزبک پکه
  . وت که رده کانی به پۆسته% ١٠کان  نگه ده% ١٠ هل.  بۆ نموونه

  م حیزبانه  ئه  کهکرت ده،  یه  هه  وه کانه  بچکۆله هنیما  هاوپه ی حیزبه رباره رچی ده هه
  . ننست ب ده ماندا وه  پارله  له رینهۆی ز  ڕیژه وه پکه

کان   پارته  که یه وه  ئه نه وا کک له یه،  یه هبژاردن ه  سیستمی هه  جۆره مه ههکان  بۆ حیزبه
ی   شوه جا چ به، نداای که بژاردنه  لیستی هه  له وه نووسته کانی خۆی ده  نماییندهناوی

ی  وه  ئه  ب بژرن به ده ک لیست خۆیان هه  ناوی یه  به شه هه. یی جۆغرافی بت یان ناوچه
  . ن کانیان بکه ره ی نونه ئاماژه

 لکدان یان   بهبرت  کار ده  بهردووک سیستم امانیا ههووتاندا بۆ نموونو ئ ندک  هه له
  . هنن کار ده  بهیی ی ڕژه  یان شوه نگه ی ده نهزۆری  که، هردوو شواز ی هه  تکه به
  مانای به، رتهن کار ده  بهیی ڕیژه، تی رایه سیستمی دیموکراتی نونه  وتی سود دا له
  .  ر چاودایه  به کانی له ی حیزبه  و ناوی نمایندهکان ت لیستی پارته  میلله ی که وه ئه
 نو لیستی   له مین ناوه نده ی چه وه  به ندی نیه یوه په،    بۆ نموونه که ندامه  ئهدا مهم سیست له

  . سپردرت ندتی پ ده نگ نمایه ی ده  زۆرینه کو به به. یدا که بژردراوه  هه پارته
uvnbas@hotmail. com 


