
www.kurdistannet.org 
 0:23 2005-5-30 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  

1 

  
  خاليد حمةممةدزادةخاليد حمةممةدزادة ...  ... طؤِران يا ميكياج كردنطؤِران يا ميكياج كردنضةمكيك بؤ ضةمكيك بؤ   هةلَبذاردنهةلَبذاردن

  
  :سةرةتا

  شكل طرتوو لة باوةرطةيلساختارطةيل و يموكراتيكةكاند حكوومةتة لة دامةزراين
 يثيوانة" هةلَبذاردن"ةدا ئةم سيستةمانيميذوولة . يدةثةر ةدة يت دووسيديموكراس
 و رتةئيد لة سةر ديموكراتيك بوونيانةة لة م ئةمالوئةوال يوويب و يسةركي

 ي ديكة ئةم سيستةمانة لةطةل شيوازةكاينيدةركةوتةيةكيش بووة بؤ جياكار
 ي ديموكراس طرنطترين دةسكةويتطؤمان لةوةدا نية كة هةلبذاردن. دةسةالتداريةيت

 ي خوديواتة نةفس، يراسك ديموينوهةرضةند هةلبذاردن تاكة ثيوانة نية بؤ بو، ية
بة  و  طشيتي راهيند طرتينبة  و  طشيتيرا هةلَبذاردن زؤر جار طةرانةوة نةبووة بؤ

  .  ديموكراتيكيتةميكس سييسةركار  ديكة هاتنةيتةعبرييك
 ي بة سيستةميكبذاردن هةلَ يبي هةلَبذاردن تا ئةو رادةية كة سيستةميكييطرنط

 كة هةلَبذاردن ثةيرةو ناكةن يتانةئةو حكوومة واتة، يناديموكراتيك ناوزةد دةكر
 هيزة و كةواتة هةموو ئةو حكوومةت. طةليش ناوزةد دةكرين يتةنانةت دذ و  سةرةرؤبة حكوومةتطةيل

  هةلَبذاردن بؤ شيوازيك لة شيوازةكاينبةريوةبردين ن بةضملكة، هةية  كة ئةورؤ بوونياني يانةيسياس
 بؤ دان يبةرك يلةك ديكتاتؤرةكانيش تةنانةت ئةورؤ، انيانبريارد و ي سياس ناوةندطةيلةزراينمدا

لة راستةوة بؤ ، ليرباليسم  نية لة فةندةمينتاليزمةوة بؤ هيض هيزيكرؤوئة.  هةلَبذاردنئةجنامداين
 يعايةش ساالنة ضةندين هةلَبذاردند ئةم ئيدبؤ ئيسثايت و كراتيك بوون نةكةنو ديمييعادئيد، ضةث

  . نةبةن بةريوة
.  نية دريذخايةيني نيوةراست دا ثيشينةيةك لة رؤذهةاليت غةريبيارة هةلَبذاردن وةك دةسكةوتيكدي

 ي ئيرادةي كة ئةم هةلَبذاردنانة نوينطةي ئةوة دةكرييعادهةرضةند لةم هةلَبذاردنانةدا هةميشة ئيد
ة هيز و  ديكتاتؤر تةمةينيوونةوةدريذب و  ئةم هةلَبذاردنانةبةسةرجندان بة زؤربووين بةآلم، خةلَكن
 و  حكوومةتان لة ساختارطةيل طؤِر ئةم هةلَبذاردنانة لة مةِر ثيكهيناين كاريطةربووينيب و ؤكانةرسةر

 خةلَكن؟ يةد ئيرايطةندةدا كة ئايا ئةم هةلَبذاردنانة نوي ثرسيارة سةر هةلَ  ئةميةكان بايةخة كؤمةاليةيت
 تا ي سياس ئةم ئيرادةية؟ لةم وآلتانةدا كة دةسةاليتريبووين جيطواية كوا دةركةوتةكاين ئةطةر

 خةلَك ي ئيرادةي نوينطةكؤ دامةزراوة ئايا هةلَبذاردن دةتواين و  تاك ئيزؤلةكردين سةرسةرئيسقان لة
لةم " هةلَبذاردن "ي كاريطةريي لة ضةندطؤشة نيطايةكةوة خويندنةوةيةكيدةدر هةولَ لةم نوسينةدا! ؟يب

  :دةبةن  هةلَبذاردن بةريوةي كة ثرؤسةي يانة بكري لة سةرئةو ثيكهاتة سياسوآلتانة
1  

  ! ية؟ي ديموكراس هةلَبذاردن بووينئايا بووين
 ئةو كؤمةلَطايانةية كة ي بةرهةميديموكراس:" قبوولَ بكةين كة  ئةم واقيعييةتةثيش هةموو شتيك دةيب

 فةزايةك دةخؤلَقيين باشترين حالةت دا اسيش لةديموكر) 1 (" بةرهةم بيننيدةتوانن جياواز
 ديكة هةلَبذاردن ييا بة تةعبرييك.  يانةي ئةم جياوازثيكةوة ذياين و  يانةي ئةم جياوازبؤسةرهةلَداين

 و  طشيتي ضوارضيوةيةكيانة لة ي ئةم جياواز لة خؤكردين يانةية بؤ تةعبريي ديموكراسيضارةيةك
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 ئةم فؤرمانة ووهةم و ي بدريثساندنيان انخؤ و مان  ناو كؤمةلطا مايفةكاينو فورمو هةم دا كةعةقالين
 و نطانة بة هيند وةردةطريدرينةئةم د ؤمةلَطا كراوةكان داك لة يلة بريمان نةض. ينريبة هيند وةربط

.  خؤيان دةثيونايل نؤرميتو رةيكراسو ديم ساختارطةيلي يةكان لةبازنةيسياس و ؤمةآليةيتككاية
  :روويةوبةرة  ئيمةدا لة طةلَ زؤر ئيشكالييةتيهةلَبذاردن لة كؤمةلَطا بةالم

   هةلَبذاردنيتوور كةلنةبووين و  هةلَبذاردن روالَةيتوةرطرتين ــ1
 هةلَبذاردن ي ئةو هيزانةو ناديموكراتيك بوونيان كة ثرؤذةبووينةرؤسةر و  كؤمةلَطاداخراوبووينــ 2

  بةريوةدةبةن
، ي خؤي جةوهةر فةرد لةي كردنةوةيخالَ، كؤنةكان حيكايةتة سةروةركردين،  دةنط كردن يبيثرؤذةــ 3

 زؤر لةئيشكالييةيت.. .. .. ي قةتعي بةهابووين و يةكان يسياس و  ية كؤمةآليةيتي ئازادنةبووين
تةنيا  و ة تةنيايةتة تالَعيم واقبة بةسةرجندان.  دادةذيني ئةم هةلَبذاردنانةن لةوآلتانيك كة تييسةرريطا
 لة سةرئةو يب ئاسا يديموكراس مؤركيك و يكراسو ديم بوويني نيشانة هةلَبذاردن ناتواينبووين
 آلتانةدا نة نةتيا نةيتوانيوة بيبوبةلَكوو هةلَبذاردن لةم . بذاردن بةريوة دةبةن كة هةلَيهيزانة

 ي ديموكراسيمنايشيك و ي جةماوةريئامرازيكةت دا بةلَكوو لة باشترين حالَ،  خةلَكيةد ئيرايبةنوينطة
 ي ئيرادة ئيرادةكرين ديكة يبيبةتةعبرييك و  ديكةيةت لةكؤمةليك فؤرم ديكتاتوريييانة بووة بؤ مانةوة

  .  خؤيان دا بووةي يان لة ضارةنووسي بؤ بةشدارطشيت
 ئةوان نةك لة باوةِربوين، ردن هةلَبذا لة مةِر بةريوةبردين هيزة ناديموكراتيكةكانمل راكيشاين
 يكرانةوة و  طلوباليزاسيونيبةلَكوو لةسةردةم،  يب هاواليتخؤثاآلوتين و  دةنطدانمايف و بةهةلَبذاردن

  بؤ ثاراستينهةلَبذاردن يةك لةوان و يكراسو ديمضةمكة جيهان ثةسندةكاين لة هةموو سنوورةكان ئةوان
 ضاوةروان ي يةكبةزؤرايةيت هةر جارةشدةسةآلتة ةم ئ  نيشانداينيخةلَك و  دةسةآلتثايةكاين

،  ئةم هةلَبذاردنانةي فةراموشكراويديويك بةالم !! بة دةست دةهيننةوةي خةلَكنةكراومةشرووعييةيت
 يبةشدار و ان بؤ طؤِر يبي جةماوةرييةك ثيويستيي دةركةوتةية ثيش ئةوةئةوةية كة ئةم هةلَبذاردنان

بؤ   يب دةسةالتمل راكيشاين،  دةسةآلتداريةيتوعييةت دانةوة بةناوةندةكاينمةشرو و كردن لةدةسةالت
  بة ناوةندةكاينروالَةيت  حاكمييةتة لةمةرمةشرووعييةت دايني حةمتي يةكثيويسيت،  طشيتيرا

 ي ديكة ذيستيكيبة تةعبرييك و  يةكاني ية جةماوةر نارةزايةيتيكةمكردنةوة و دةسةآلتداريةيت
ين حالَةت دا قؤرخ لةباشتر و ييموكراس دناشريين كردين و  شيواندنيتيك ئاساية لة ثيناوديموكرا
لةم ن واتة هةلَبذارد. ة ثةسندي خةلَكئامرازةكاين و كةمض دةسةآلت بةكةلَك وةرطرتن لة يكردنةوة

 ت مايفضةمكيك نية لة خزمة و مانسبةيني و  ذيانية بؤ جوانكردين ضةمكيك نيسيستةمانةدا ضيد
تة ضةمكيك بؤ بةلَكوو هةلَبذاردن دةبي. كانة بؤ تةعبري لة دةنطة جياوازدةالقةيةك نية و  بوونوواليتها

ساتة  لة.  بؤش داي ذيان لة بازنةيةك تام كردينيب و مانةوةمان لة ئيستا و  سبةينيمانناشريين كردين
، طرتنياندبة هين و  دةنطة جياوازةكانستين بؤ دةرخ ئةو ضةمكة نايبيئاوادا هةلَبذاردن ضيد يوةختيك

باالدةست  و ثاسيف بوون و  بؤ طؤِرانلةمةيل ساردكردنةوةيان، بةلَكوو دةبيتة هؤكاريك بؤ ترؤ كردن
  .  هةمووان يبي دةنط دةنطيك كة ناتواينبووين

 و  تاك حيزيبييستةم سيبةو واتاية كة بة هؤ. !داسةثاندن  دةدا بةي خؤيا نيودهةلَبذاردن لةم سيستةمة
مات رفؤ و  ساختار طؤريين مةجايلي ئةوةسيستةم بة يب،  هةلَبذاردني يةوة لة ذير ثةردةيمةرجةع تاك

دانانيان  لة ويترين و ي ضةند مؤرةيةك كردينيركوط ي بة ج دةسيتلريةدا هةلَ،  بدا عةقلييةيتيكردنةوة
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  هةلبذاردن لة خويل25 ي دياريكة ئةمة سيما. ادانة ئاز هةلَبذاردينيلة ذيرناو ي جةماوةريلة بازاريك
  .  ئيران دا بووةيئيسالم ي كوماريسيستةم

2  
   ديموكراتئةحزايب و هةلبذاردن

 ي دةرةوةي ديكة زال هيزةكايني ضةقبةستوويكةلَتوور و  كؤمةلَطاي داخراوي ساختاريديارة بة هؤ
 يئةوانيش وةك دةركةوتةيةك و  دا دةذيني ديموكراسي كةلتوورنةبووين  دةسةالتيش لةيبازنة

  كة هيزة ناديموكراتيكةكان لةكايتي يانةيكاريل بة دوور نني لةو ثيشكؤمةاليةيت و ي سياسينيوبازنة
 حيزبيك يا ئوثوزيسيون  دةسةالت بوويني لة دةرةوةهةر ضةند.  دةبنةوةي رووبةروو داهةلَبذاردنةكان

 يبة ثيضةوانةوة ئةوة بةلكوو.  ئةو هيزة نية ديموكراتيك بووينيواتا هيزيك هيض كاتيك بة بووين
 ي ديموكراتيكيكاركرد و ئيستا و  ئةمرؤهةلسووكةوتةكاين،  هيزيك دةكاراتيك بووينك ديموزةمانةيت

 ي سياس ئةحزايبيبة تايبةت ميذوو و  والتي سياسيذوومي.  دارووداوةكان و ئةو هيزةية لة ثيشهات
 غةيرة ئيستا دةسةآلتداراين،  بوون دوييني ئازادخيواز ئوثؤزيسيويني ئةوانةثيمان دةيل ؤذهةآلتر

 خؤيان بة دةست  سندووقةكان مةشرووعييةيتيسةركردةكانيان لة دةرةوة، و رؤنم ئةيديموكراتيك
 دابني ي موذدة دةسةآلت هةن كة رؤذانةي دةرةوةي سياسجةرياين و هةر ئيستاش زؤر هيز، دةهيننةوة

بةآلم ،  زال بة سةر والت دا رةددةكةنةوةيسيستةم و ،  ئازادانة دةدةنهةلَبذاردين و ي ديموكراسكردين
لة زؤر حالةتدا دةبن بة  و ي ديموكراسيكردةوةكانيان تا سةر ئيسقان دوورة لة كةلتوور و هةلَسووكةوت

 تةنانةت نةيانتوانيوةئةم هيزانة .  هةية طؤرانيان بؤيكؤثييةك لة دةسةآلتيك كة خؤيان بةرنامة
 ي بؤ داهاتوو طةورة بني يةكيئةم هيزانة دةتوانن مةترس.  خؤيان نةهادينة بكةن لة ريزةكاينيديموكراس
  مايف يةكاينيكار لة طةل ثيشيلي واض لة ثيوةندن رايتسة هيوم راثؤريتةبروان. (ي ديموكراسرةويت

هيزانة بة  و  ئةم حيزب يةكاينيهةلَبذاردنة نيوخؤي. دا)  خةلَقجاهيديين مويريكخراو  نيومرؤف لة
 و هةروةها ليكترازان و  ريبةرانيانبووين) مادام العمر( و بةرنامة و  تاكتيكييسةرجندان بة نةطؤر

م  ئة ديكةدا مانةوةيان لة طةلَ هيزةكاينئاشيت و  نةشةِرالةيتحلة  و كانيان يةي نيوخؤي يةيناكؤك
 بؤ مةسرةيف و ي تةقليدي وةك دياردةيةك ئةم هيزانةشكايننةهةلَبذارد ية دووثات دةكاتةوة كة راسيت
  .  موديرن بةم ريكخراوانة بدايهةلبذاردنةكانيان نةيانتوانيوة سيمايةك و  بة كار دةبريتيدةرةك

ت تةنيا لةو مةيلة ديكتاتورييانةوة  ديموكراسييةقةيراين،  ئيمةدايلة كؤمةلَطا" بلَيمي دا دةمةولة راسيت
  ترةوة هةلَدةقوليتهيزةكايني  توانايكوو لة يببةلَ. دةدةن هةلَناقوليت كة حيزبة باالدةستةكان نيشاين

 سةر يرةو طةي ديكة مةترسيبة واتايةك) 2 (" تر ببينني ثرؤذةي هةلَطريرؤلَ و  ئوثوزيسيون رؤيليلةوة
 ي توتاليتيريةتيش هيض كاتيك بة واتارووخاين و مةتة توتاليتيرةكان ننينيا حكوو تةي ديموكراسيريطا

 ئةو هيزانةش يبةلَكوو خود،  دةكةني كة ئوثوزيسيون وينايبةو شيوةية،  نيةي ديموكراسدابني كردين
 يا سةرريطيرةةو طي يةكيمةترس و  بنب بة كؤسثن دةكةن لة هةمان كات دا دةتوان ديموكرايتكة خةبايت
  طؤرايني كة لة ثيناويئةو هيزانة و  كوردستاني باشوور يةكايني هيزة سياسيكاية. يديموكراس
 يئاكام و شيت طي را ئةم هيزانة بةبؤ ملكةض نةبووين ئاشكراية ي هاتوونةتة بوون منوونةيةكديموكرايت

  ) . انتخايب(ي يةك كوردستان وةك دةزطائيعتراف نةكردن بةثارملاين و  دةنطدانسندووقةكاين
 و  مةوجوود بوون لة واقيعييةيتي هةلَبذاردن لة سادةترين تيطةيشنت دا واتة نارازيلة بريمان نةض

 ئيمة ي داهاتوون كة دةتوانيشةرعييةت دان بةو بةرنامانة و هةوليك بؤ تيثةربوون لة ئيستا
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 و  خودكؤمةاليةيت و ي سياسيلة ثيطة نتتيطةيش و  طشيتي واتة طةرانةوة بؤ راهةلبذاردن. مسؤطةربكةن
  .  كة ثيادة كراوني ئةو بةرنامانةيلة مةحةك دانةوة و  كؤمةاليةيتيملكةض بوون بة سانسؤريك

  
  

  :ثةراويز
  ديموكراسييةت، كؤمةلَطا، روشنبري: كتييب) 2 (و) 1 (
 


