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كاك كاك    لةسةر رةخنةكاين لةسةر رةخنةكاينهةنديك سةرنج و تيبيينهةنديك سةرنج و تيبيين: :  ساختة ساختةيي و دميوكراس و دميوكراسيي دميوكراس دميوكراسئةنيتئةنيت
. ... . ...  لة سويددا لة سويددايي يؤتؤبؤر يؤتؤبؤريي الوان لة شار الوان لة شاريي راديؤ راديؤييلة طفتووطؤيةكلة طفتووطؤيةك، ، مةالبةختيار لة نووسةرانمةالبةختيار لة نووسةران

  ييعومةر كةرمي بةرزجنعومةر كةرمي بةرزجن

 دةنط و رةنطة جياوازةكان و تؤمةت دانة  نةكردينلَقبو
واتا "ي كوردكة رةخنة لة دةسةآليت ي ئةو نووسةرانةلَثا

 ي حاكم لة هةريم هةردوو حيزيبدةسةآليت
 خةتةرناك ليك ي بةسةرةتايةكيدةش، دةطرن"كوردستان
 ي دةسةآلتيكسةرةتايةك بؤ دامةزراندين، بدريتةوة

 نيوان يدةكريت بثرسني جياواز، تؤتاليتار و ديكتاتؤر
 ضيية يكتاتؤر ديي و دةسةآلتيكي دميوكراسيدةسةآلتيك

نثييئةطةر ئةو دةسةآلتة دميوكراسيةش شوي 
 ئةو كةسانة بِربيت كة ديكتاتؤرةكان هةلَبطريت و زماين

 جطة ي دميوكراسيئيد،  دةخةنة بةررةخنةيدةسةآلتةكة
 دةطةينة يئةو دةمانة،  ديكة نييةيلة سةرابيك هيض

 خؤمان  بريو بؤضوونةكايني كة تةواويئةوقةناعةتة
 خؤمان ي دةرةوةةو بريوو بؤضوونةكايندرووست
 هةلَةو نادرووستة بةخؤمان بزانني يان نا يبةتةواو

  
مالزم " نؤظلييت لةسةر نووسيينيةوةي سةربة يةكيتيسانيك

 لةوة ئاطادار كردةوةو  جةاليلمام جةنايبةِريز مةال بةختيار 
 نان و يزؤرجار دروومش،  لة كاك فةرهاد بكريتيثيشواز
 يهينانةوة،  دةسةآلتداراني دةكةويتة بةرهةِرةشةيش ئازاد

 مةال بةختيار ي ئةو هةلَويستة ثؤزةتيفةية هينايةوة تا باس
 لةمةِر ئةو  بةِريزييتي ئةم دواييانةسيارة تووِرةييةكاين

 ةردةكةويت كة مةبةسيت كاك مةال بةختياردا بؤمان دةكاين
روناكبرييك "ي وةكوو دةلَرةخنةيان طرتووةو رةخنة دةطرن

روناكبرييك تيبطا ،  سةردةم تيبطاي لة ئازادبرييك بتواين
 خوازميان وة ي ئازادي بزووتنةوةةوثيشةوة بردينبةر، ةكان

 مؤديرن لة يدةسةآلتيك،  مؤديرني دةولَةتيك بةديهيناين
 زؤر ي بكا بةِرةش و بةعةقلَيكي و سثيناكبري رةش بكا بةسث

 يةآل رووناكبريو،  نةيبلَ قبوويهيض شتيك،  هةموو شتيكي
تييبي ".  

ئةو ،  دةبيت روناكبري بةرقةوة لةمةِر شتيك بدويتيؤض
،  مةرطداني بةمردوويش نةهاتبيتنة بوون بيطومان لة كةنار

1 
.ي بةِروالَةت دميوكراسيبوينةتة ديكتاتؤريك
 لةاليةن كةلَفةرهاد ثريبادكتؤر كاتيك 

ب،  كةوتة بةر هةِرةشة"تريشيتةحسني و شت
و ي ثيبهينري دا كيشةكة كؤتايمام فةرماين

 زؤرجاري دةكةويتة بةرطويمان وةيليئازاد
 فةرهاد ثريبالَم بةو مةبةست دكتؤريةكيشةك
 و ثر نيطةرايني جيطةي ئةوةوةيل، بكةم

 لة قسوةيل،  كة ِرةخنةدةطرنينووسةرانة
هةموو ئةو رةخنانةو نووسةرانة نية كة 

روناك،  سةردةم تيبطا لة دميوكرايتبتواين
 كيش ضارةسةركردينيرةخنةكان ئةبنة ماية

 وة بةرةو طشيتي را هيناينيبةرةو بةد
 رووي بلَيبةآلم يةكيك بةخؤ، ئا..كوردستانا

لة طومانةوة بكةويتة ويزةزؤر ثِرلة ِرق و ثِر
يان بةخش دةبيت ئاطات ل زيوا وةكوو شتيك

 ثرسيارة ئةوةية بي من جيطةي اليئةوة
ةر لة رقةوة سةرضاوة دةطرن ئةطيرةخنانة
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 ناكريت بةيةقينةوة بِروامان بةهةموو شتيك هةبيت وةك ضؤن طومانكردن لة هةموو شتيكيش وةيل
 لةو شيوةيةمان هةية كة هةموو شتيك ي ئايا رووناكبريوةيل،  دةطةيةنيتي عةقلَناتةندرووسيت

 ئازيز ناو دةبات و يكاك بةختيار ئةوكةسانة بة برا،  هةموو شتيك بكاتايةيت دذ وبةنادرووست ببيين
 هةلَةيةو ي طرتوويانةتة بةر ريطايةكي واية ئةو ريطايةي ثيوةيل، حةزدةكات بةوجؤرة ناويان بةريت

كةسيك مةطةر " واية يثي،  ثيشتر وةها ريطايةكيان طرتووةتة بةر دواتر ثةشيمان بوونةتةوةيئةوانةيش
 كاك  بةتيِروانيين" واز لةو عةقلَيةتة يينئةطينا ئةيب،  طرياو بيت واز لةم عةقلَيةتة نةهيينيبةكر

 من ثيم واية وةيل،  كورد راطرنيدنيا،  ئيمةي دنيا دميوكراتيزةكردينيبةختيار ئةوانة دةيانةويت ثرؤسة
 دةكريت بثرسني ئايا ئةوانة  وةيلينايةتةد ي رةخنةطرانة دميوكراسي و ديدي جدي رةخنة بووينبةيب
 كوردين يان رةخنةكانيان لة ثيناو  و دةسةآليتي كوردي كؤمةلَطة دميوكراتيزة كرديني ثرؤسةيدذ

 دميوكراسني و ئانارشيستانة ئةو كةسانة كين كة بةوجؤرة ئةنيت،  ئيمةدايةي دنيادميوكراتيزةكردين
 بةلَكو  هةموو ئةو رةخنةطرانة نييةاماذةم ثيدا كاك بةختيار مةبةسيتليرةدا وةكو ثيشتر ئ، رةخنةدةطرن
 ي تةواوينة نةداوة ئيمة ناكريت بلَيني مةال دذ بةوكةسا روويني ئاماذةيةكة وةيل لة هةنديكيانمةبةسيت

 ي دةكريت بثرسني ئةوكةسانة كين كة رةخنةئةو بريوو بؤضوونانةية كة رةخنةيان طرتووة وةيل
ئةطةر رةخنةكانيان بيِريو جيية ،  كردووةي توِرةيي كاك مةال بةختياريان تووشيجييان طرتووةو بؤضنابة

 خوينةران و هيض مةترسييةكيش درووست ناكات بؤسةر هيض كةس و ي نابيت لةاليبيطومان هيض بةهايةك
 بةو رةخنانة بدةن و ي طو دةسةآلت دارانةيئةطةر رةخنةكانيشيان شياوو بةجيية ئةوة ئةرك، اليةنيك

 خؤيان لةسةروو هاوآلتيانةوة دةبينن يضوونكة ئةوانة،  و بةخؤياندابضنةوةخؤيان ضاك بكةن
بةريز كاك بةختيار ،  ميذوو باشتر نابيتي نيو زبلَخانة ديكتاتؤرةكاينيئةجناميان لة ضارةنووس

 و ي زؤر دميوكراسيبوو هةلَويستيكة دة" ن كي" ريكخراوة دميوكراتيةكايني بةرثرسي ئةوةيبةحوكم
 ئةو يئةطةرض،  هةبوايةو بةو جؤرة تووند نةبواية لةبةرانبةر ئةو نووسةرة رةخنةطرانةدايكراوة

،  و ثِرلة مووهاتةراتيش بن خؤناكريت هةموومان بةيةك ئاراستةدا بريبكةينةوةيرةخنانةيش نامةنتيق
خؤ ،  مؤديرن و دميوكراسيةي ئةوان شةِريكي جياوازن و شةِرييايةك بريورِِِِِِِاو ئايديئةو رةخنةطرانة هةلَطر

 ثيويست ي ضيئيد،  نةيارةكانيان نةبردووةئةوان ثةنايان بؤ تريؤروو خؤتةقاندنةوةو ثاكتاوكردين
 ي من نامةويت ناو لةاليةن ئةم و ئةوةوةي ذةهراويهةنديك ثرووثاطةندة"، بةوهةموو نيطةرانيةدةكات

 ئةكةن ي خوي سياسةت وة جطةلةوةيلةاليةن ئةم و ئةوةوة كة تينةطةيشتوون لة دنياكةس بينم 
 ي هيزةسياسيةكان دووربن لةيةك وة ثشيويئةيانةو، بطرة تيزاب ئةكةن بةبرينةكانا، بةبرينةكانا

 و ناراست بآلودةكةنةوة لةسةر رووداوةكان نةك ي زؤرنابةجيوةقسة، بكةويتة ناو هيزةسياسيةكان
 وة  ئةمانةيبي ئيمة ورياي تؤزيكيش ئةم ميللةتةئةيب،  بآلودةكةنةوةي نابةجي قسةي بةجيقسة

،  كةس نادايداد ئةم جؤرة قسة ئةلةق و مةلةقانة  كة بةراسيت خستيبي رابردوو دةريسال15َيتةجرةبة
ئةونة ،  تر بةميللةتةكةمان ناطةيةنيتي جطة لة زيان هيضيليشيواوجطة لة سةر،  ميللةتةكةمان نادايداد

 ي ثينجانة كين كة لةسةنطةريئةو تابوور"  لةو قسانةيهةند، ي ليبطريي بةجيش نيية تا طوييرةخنةيةك
 ي دةبيتة مايةي نية بؤضي بةجي ئةطةر ئةوةندة رةخنةيةكوةيل،  بيهوودة دةكةنيروناكبرييدا شةِريك

هةرضيةك بكةين ،  ميذوويةكةو لةبريناكريت رابردوو يان باسنةكردينباسكردين، وِرةبوومنانت
 ي ميذوونوسانة ئةورابردووة ساغ كةنةوة و ليكؤلَينةوةيئةرك، رابردوومان سيبةريكةو وابةدوامانةوة

 ي رابردووباسكردين،  بنووسيتةوةي خؤي رابردووي خؤينةك هةركةسةو بةويست و ديد، لةسةربكةن
 شير يئةوا ثشك،  رابردووبيتئةطةر خوي و تيزاب كردنة نيو زامةكاين،  كوردايةيتي بزووتنةوةيتالَ
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 بريةوةرييةكانيان زياتر يضوونكة ئةوان بةنووسينةوة،  سياسيةكان دةكةويت نةك رووناكبريانيبةش
 هةية و ي ثؤزةتيفيش هةبيت اليةينيطةتيف ني اليةينيئةمةيش ئةطةرض،  رابردوومان ثيدةناسيننزامةكاين

قسةكردن لةسةر ئةوزامانة ،  طةلةكةماني هاوضةرخي ميذووي باشدةبيت بؤ نووسينةوةيكةرةسةيةك
 يدةش،  تالَيش بيتي هةنديك لة راستيةكانة ئةطةرض كردنة نيو زامةكان نييةو دةرخستينيتيزاب و خو

بةومةبةستةيش ،  رابردوويرة نةكةينةوةو نةكةوينةوة هةمان هةلَة ميذوو دوبايهاندةريك بيت بؤ ئةوة
ئةوة ،  رابردوو هةية و نابيت لةو شتانة بترسنيي رةخنةطرانةيثيويستمان بةخويندنةوةيةك

 ذياين، دارة دميوكراتةكانديكتاتؤرةكانن لة رةخنةو بريووِرا جياوازةكان دةترسن نةك دةسةآلت
 بريقةدار ي تةا بةدرووشم و وتةي ئازادييةكان ئةطينا دميوكراسةكردين واتا موومارةسيدميووكراس

  .نايةتة بةرهةم
بةريز كاك بةختيار ئةوة هةموو ئةو نووسةرة رةخنةطرانة نني كة بةهةلَثةو هةلةكة سةماوة لة هاندةران 

 رابردوويان ين هةلَويستةكاي حيزب سةرمةست دةبن و تةواوي حيزب و بةشاباشيدةطةِرينةوة بؤ باوةش
 كوردستانة بةو نووسةرة رةخنةطرانةيشةوة كة  هاوآلتيايني تةواو مايفيئةطةرض، بريبضيتةوة

 كوردستانة حيزب  هاوآلتياين وآلتةكةيان ئةوة سةروةت و ساماينسوودمةند بنب لة سةروةت و ساماين
ار لة مةبةستت تيدةطةم كاك بةختي،  كردووةي بؤ خؤ كوردستايني داراي و ثاواينثيوةدةكات يخير

 حيزبيك دان يناكريت ئةو هةقيقةتةيش لةبةرضاو نةطرين كة هةنديك نووسةر ناراستةوخؤ لة سةنطةر
 لَ ضةقة ئةوة هةموو ئةو نووسةرة رةخنةطرانة نني كة بةو جؤرةن ديارة ضةم يبوةيل،  تريدذبة حيزبيك

  خؤيان سووركةنةوةو هةِرةشةيان يلو لة نةياراين حيزب ضا ناثةسةنديشة كاديرايني كاريكوةيل، نايب
 يئيمةيش لة سةرةتا،  نةيارانيان دةكةنةوةيئةوة دةسةآلتة دميوكراسيةكان نني كة بريلة ثاكتاو، بكةن

 ي دةكاتةوة كة ئيمة زؤرمان ماوة بؤ ئةوةيوةك زؤرجار كاك بةختياريش تةئكيد، دميوكراسيداين
 ي بةعسيزم زؤر دةسيتيذيرضةثؤك و ضةوساوة ي ئيمةوةيل، كةين ثيادةي بيكةماسيدميوكراسيةك

 لَكلتووريك كة بةدةيان سا،  ديكتاتؤريةت رزطاركةينيدةويت تا خؤمان لة عةقلَيةت و رةفتار و كلتوور
 زةبروو زةنط و خؤسةثاندن و يكلتوور،  دةربازكةين يل كةم خؤماينيبوونيادنراوة ناتوانني بةماوةيةك

  ديارةو ثيويسيتي ئةم كؤمةلَطايةدا شوين ثيي هةرتاكيكي كلتووريكة لة ناخي دي ئةوكردين نةلَقبوو
 بة  كورديش ثيويسيتي و كؤمةلَطاي عيراقيكؤمةلَطا،  دريذخايةن هةيةي جدي رةخنةطرانةيبةثرؤسةيةك

ةزةكامنان و ئايديا اح ني ئةطةر لة يةكةم هةنطاودا بريلة سِرينةوة بوونيادنانةوة هةية وةيليسةرلةنو
 ديكتاتؤر يكةسيتيةك،  ثيبزانني يان نا لة بةئاطاييةوة بيت يان لة بيئاطاييةوةةوةةينجياوازةكان بك

 كينةدؤز يناحةزيك سةرسةخت و ي جطةلة دووذمنيكي دي ئةويئةو دةمة،  خؤماندا بونياد دةنينييلةناخ
 ي كؤمةلَطايةك بوونياد ناينيكة لة شاخةونةكامنان ئيد بةرانبةر يةكيي مةرطيئةودةمة،  ديكةنيةيهيض

  . ديكةنيةي و مؤديرن جطةلة سةرابيك هيضيديووكراس
  اليةينوةيل،  بريووبؤضوونةكانيان درووست بيتي رةخنةدةطرن مةرجنية تةواويئةوانة

نية ثيمان وابيت  خاوةن حةق نيية هيض كاتيك درووست ي نيةو بةرةهاييرةخنةليطرياويش بيكةم و كوِر
ية ئةطةر ثيمان وابيت  طةورةي ثاشطةزببيتةوة مةترسيةك رةخنةطر دةبيت لة بريووبؤضوونةكايني كةسكة

 بكةين ي بكةين و ناضاري دادطايي بةرانبةرمان نادرووستة ئيدي كةس ئيمةوة بؤضوونةكاينيمادةم لة ديد
يك كةوتينة هةلَةوةو دواتر كة هةستمان ثيكردوو  طةورةية كاتي خةوشيكيئةطةرض، تاثاشطةز ببيتةوة

 ي ئةوةندةيئةطةرض،  كة بؤضوونةكامنان نادرووستة دان بةهةلَةكامنانا نةنينييطةيشتينة ئةوئةجنامة
،  دةدةيني راست كردنةوةي كةجمار دان بةهةلَةكامنانا دةنيني و هةولَ رؤذهةآليتيبؤم دةركةوتووة ئيمة
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 يئةمةيش دةطيِرمةوة بؤ ئةو مةيل،  ليدةكةينيبةتاكتيك ثةردةثؤش دةكةين و نكولَزؤرجار هةلَةكامنان 
 يزؤريك لة ئيمة وينةيةك، ية رؤذهةآلتيداي كؤمةلَطا هةرتاكيك لة تاكةكايني لةناخيخؤسةثاندنة

 بريوو يي بةرةهايكةمنني ئةو كةسوواليةنانة، ديكتاتؤر لةناخيدايةو لة هةنديك باروودؤخدا دةيانبينني
 طرووث و ريكخراوةكةيانن ي بازنةي لة دةرةوةي خؤيان بةدرووست دةزانن و ئةوانةبؤضوونةكاين

  .بةسةرطةردان و سةرليشيواو دةبينن
 قسةكانيم لة اليةن يدةق،  كاك مةال بةختيارة ناو كةوانةكان بؤضوونةكاينيئةونووسينانة: تيبيين

 ي هةر لةسةر داخوازت بؤ ثيشةوةوة بة ئيميل ثيطةيشي مالَثةِريبةِريوةبةر) يئارام عل(بةِريز كاك
  .يبةِريزيان ئةم سةرنج و بؤضونانةم نووس
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