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 نةبووين ئازادي لة كؤمةلطا لة ديوصكدا بةو ماناية دصتةوة كة كةسةكان لةراستيدا ناتوانن  

 .قسةبكةن , هةركاتصك ولة هةر شوصنصك و دةربارةي هةر شتصك ويستيان 
 كةسةكان بة كةيفي خؤيان  وبة ئارةزووي خؤيان ئةو بوارة نادرص كة, لة هيض يةكصك لة كؤمةلطاكاين ئةمرؤدا 

. مةسةلةيةك وةيا دياردةيةك هةلبذصرن و قسةي لةسةربكةن, وة يا وةك ئةوةي خؤيان ثصيان خؤشة بابةتصك
طالتةوطةث , ثالروتوانج, ثؤلةميك , طفت وطؤ, رةخنة(مةبةست لة قسةكردن لصرة شصوة فراوانةكةيةيت واتا 

 .دةطرصتةوة) وشةرة جنصو  ونوكتةوهتد
لةراستيدا كؤمةلطا  لة هةر سةردةمصكدا ضوارضصوةيةك بؤ قسةكردن دادةنصت وسنوورصك دةكصشصت كة تيايدا 
كةم وزؤر ئةوة دياري دةكرصت بؤ تاكةكان كة تا ض راددةيةك  وضؤن و كةي  ولةسةر ض بابةتصك دةتوانن 

 .قسةبكةن
 :ئةم سنوور دانانة لة دوو رصطاوة بةرصوة دةضصت

كارةكانيان بريتية لة سانسؤركردن و ,ئةو دةزطايانةن  كة بة صين وبة ئاشكرا :دةزطا بينراو وماديةكان . 1
 .ضاودصري كردن وئةطةريش ثصويسيت كرد  دةمكوتكردن وسةركوت كردن

كؤي ئةوةي كة ثصي دةوترص خوو رةوشت وداب ونةرييت باو لة كؤمةلطا :دةزطا نةبينراوو مةعنةويةكان.2
كولتور و رؤشنبريي  دةزطايةكي لص سازدةكرص كة بةها مةعنةويةكان لة كؤمةلطادا بةرهةم دصنصتةوة ,القئةخ,

ودةبصتة ضوارضصوةيةكي رصنيشاندةر بؤ تاكةكان كة دواتر بةشصوةيةكي ئؤتؤماتيك هةلس وكةويت ثص دةكةن 
ةستيان برد بؤ ميوةيةكي واتا كةسةكان  خؤيان دةبنة سانسؤرضي خؤيان وهةر كاتصك د, لة كؤمةلطادا 
ئةوة ئةو سيستةمي رصنيشاندةرةي كة ئةقل , ئةطةر سانسؤري دةرةكيش لةوصدا ئامادة نةبوو,قةدةغةكراو 

 .بة ئاطايان بصنصتةوة وويذدانيان نقورضيان لص بطرصت وئةو كارة نةكةن,وفكريان بةرصوة دةبات
ة تةواوكةري يةكتري بة جؤرصك كةجووتةكصكي ئةم دوو دةزطاية لة ضةندين الوة لةيةكتر دةئالصن و دةبن

كؤمةلطاي ئصمة  لة ئاست وبواري جؤراوجؤر بةم . كوشندةي لص ساز دةبصت كة  قةدةغة بةرهةم دصنصصت
هةر لةو ياسا زؤرو زةبةندانةي كة بةشصوةيةكي نووسراوو رةمسيةوة ضاودصرن بةسةر , قةدةغانة تةنراوة

وة ئةوةي جصطاي سةرجنة كة خودي ووشةي ياسا بةو مانايةي كة ئةمرؤ (ذياين سياسي وكؤمةاليةيت  وئابووري
ي مةنغؤليةوة بة مةمنوونيةوة وةرطرياوة كة "ياساغ "لة زماين كوردي دا بةكاردصت لة بنةرةتةوة لة ووشةي 

كة ) نةيوة يا بة دةربرينصكي  ترئةو ياسا نةنووسراوا( تا دةطةيتة  ئةوداب ونةريتانة, )بةماناي ممنوع دصتةوة
ثصت دةلصن تةنانةت لة ذياين رؤذانةتدا ضي بكةيت وضي نةكةيت وخوو بةضيةوة بطريت و وةختصك  لة مال 

كام , هاتيتة دةرةوة سالو لةكص دةكةيت وشةرم بؤ كص دةنوصين و تةنانةت كصت خؤش بوصت ورقت لة كص بصتةوة
 .هتد.....برادةر بطريت ولةكص دووركةويتةوة و

الكةي تري ئةوةية كة ئينسان عةقلي هةية كة بريي ثص دةكاتةوة وفةنتازي هةية , كي مةسةلةكةيةبةالم ئةمة الية
ئارةزووي هةية وهةندص ثصويسيت هةية ,حةزي هةية.كةخةيااليت ثص دةكات وهووشياري هةية دركي ثص دةكات

ةرةتيةكاين مرؤظ كة زؤر سروشتني ولة خودي بووين خؤيةوة هاتوون   ويةكصك لة طرنطترين ثصويستية بن
طةشةكردنة هةموو مرؤظصكي هةلبةتة ئاسايي حةز لةطةشةكردن وخؤثصطةياندن وهةورازضووين توانا 

ثصويسيت بة دةربريين هةست وخوست و سؤز , جةستةيي وعةقليةكاين خؤي دةكات وهةويل بؤ دةدات 
 .وخؤشةويسيت وثةيوندي طرتن لةطةل مرؤظي تر هةية

وهةموو هةويل ئةوةية زؤرينة كؤنترؤل بكات لة , ةمينةيةك حوكمي زؤرينة دةكات وة لة كؤمةلطايةطدا كة ك
ئةوة بصطومان ئةو جؤرة حوكمكردنة نةتةنيا  رصطر دةبص لة بةردةم طةشة وثصطةيشتين , ثصناوي باالدةسيت خؤي

ن بةرةو بةلكو بة ناضاري ئينسانةكا,خؤرسكي زؤربةي ئينسانةكان وثشكووتين تواناي عةقلي وبةدةنيان 



ثال دةنصت وئاكامةكةي بةكوريت بةرهةمهاتين ئينساين , طةشةيةكي شصواو وناكامل لةسةرجةم بوارةكاين ذيان 
 .نامؤ دةبص

مةبةست لة ئينساين نامؤ لصرة ئةو كةسةية كة بةر لة هةموو شت لة خودي خؤي جيادةبصتةوة وثةيوةندي 
دي لة طةل كؤمةلطاش دا دةثضرصت وئةو ويستانةي لةطةل خودي خؤي دةثضرصنصت ووةك بةرةجناميش ثةيوةن

ئةو ئارةزوو  وحةزانةي هةيةيت هي خؤي نني  وتةنانةت سةير نية ئةو بري ورا و , هةيةيت ويسيت خؤي نني
 .و لة ريشةدا دذ بةخؤي بن" ئةواين تر"ئايؤلؤذيايةي كة ئينساين نامؤ هةيةيت هي خؤي نةبن بةلكو هي 

ت ثص دةكات كة ئةم ثصويسيت وحةزو ئارةزوانةي مرؤظ لة طةل ديدي زال بةسةر بةالم كصشةكة لةوصوة دةس
سةركويت  هةست وخوست , بة واتايةكي تر لة هةر دةورةيةكدا ئينسانةكان ناضاردةبن, كؤمةلطادا نايةتةوة

النةي ئةو مةي, وويست و ئارةزوو وخةيااليت خؤيان بكةن كة لة طةل  ديدي باو و زايل كؤمةلطادا نايةتةوة
ئةوةي هةيانة خةفةي بكةن  , بشارنةوة و نةوةكا بكةوصتة بةرتيغي بص ئامان وضاوي ثشكنةري كؤمةل,هةيانة 

ولة دل ودةرووين خؤياندا تةقةيت بكةن و دةم وضاوي ئةسلي خؤيان بشارنةوةو ئةو دةمامكة ببةسنت  كة 
 هةروا ئاسان نيةو لة راستيدا ناضاربوون هةلبةتة ئةم ثرؤسةي دووشةق بوونة.كؤمةلطا بؤيان بةرادان دةدات 

ناكرص ئينسان خؤي تاالن بكات ودةست هةلطرص لة هةوةس .باجي زؤرطةورةي بةدواوةية, بة خؤنائومصدكردن
لةم , وحةزةكاين ولةهةمان كاتيشدا خبوات وخبةوصت وبضصتة ناوجص وةك ئةوةي نة باي ديبص ونة باران

 دةبصت بة صين بصت يا بة ئاشكرا وةك تاك يا وةك طروث بةالم حالةتةدا ئينسان هةميشة كاردانةوةي
 .  كاردانةوةيةكي مةرجدار 

 
   ئةركي سةرةكي ئةوةي كة ثصي دةوترص ثةروةردةو فصركردن لة كؤمةلطاي ئصمةدا هةلبةتة ض ئةوةي لة نصو 

ريتية لة  راهصناين ب, خصزان دا بةرصوةدةضص وض ئةوةي لة خوصندنطا ودانشطا ومزطةوتةكاندا ثيادةكرص
نابص ئةوة بكةن كة خؤيان ثصيان خؤشة بةلكو , ئينسانةكان بةوةي دةست هةلطرن لة خولياو  وحةزةكانيان 

نيشتمان ,فةرمانرةوا, دةكرص خوا ومزطةوت وكلصسا" ئةواين تر. "ثصيان خؤشة" ئةواين تر"ئةوة بكةن كة  
عةشريةت يا هةر ناوةند ورةمزصكي تري ئؤتؤريتة و , رابةر و حزب,خصزان,مامؤستا, دايك وباوك , ونةتةوة

دةسةاليت دةرةوةي خودي ئينسان وة يا  لةوانةية ئةو ئؤتؤريتةو دةسةالتة زؤر تةجريدي ومةعنةوي بصت وةك 
راي طشيت وراي خةلك ودةنطي جةماوةر خؤي  كة دةكرصتة كوتةك بةسةر خودي خةلك خؤيةوة وداوايان لص 

 وقورباين بؤ بدةن وهةرضي هصزو توانايان هةية ثصي ببةخشن وبةم شصوةيةش دةكرص كرنووشي بؤبةرن
ئاكامةكةي ئةوة دةبص كة هةرضي زياتر بةهؤيةوة خؤيان بص راتر وناسةربةخؤترو بص متمانةتر دةبن 

بصت ) خراث يا باش ( ئاالي ووالتةكةي , بةدةربرينصكي تر كةسصك كة سةري زمان وبين زماين رابةري حزبةكةي.
, دينةكةي خؤي, ئةوة بصشك لة ئاستصكي تردا, وثصي وابص ميللةتةكةي ورابةرةكةي لة ميللةتاين تر باشترن

ئةنداماين خصزانةكةي وخزمةكاين وتةنانةت خةلكي شارةكةي خؤي  وكؤالنةكةي خؤي بة , عةشريةتةكةي خؤي
دةبص ئةوة , ؤشةويسيت وسؤز باشتر دادةنص لة هي ئةواين تر وثصي واية ئةمانةي خؤي مةستةحةقترن بة خ

بزاين كة ئةو كةسة كةسصكي ئازاد نية هةم لة بريكردنةوةو هةم لة سؤز وسةربةخؤيي ويةكثارضةيي زايت خؤي 
لةدةست داوةو لةوةش مةترسيدارتر ئةوةيةكة هةست بة ئةمان كردن لةوةدا دةدؤزصتةوة كة لة باوةشي 

هتد دا بصت وئيديعاي هةرضي بكات بؤ ....ماين عةشريةت ووئةندا, حزبةكةي, خةلكي شارةكةي , خصزانةكةي 
مةسةلةي ئازادي  بةالم لةتوندثصضة سياسي وكؤمةاليةتيةكان وساتة برياردةرةكان دةطةرصتةوة بؤ باوةشي هةر 
يةكصك لةود ةزطاو دامةزراوانةي ناومان هصنان وئازاديش رةت دةكاتةوة لة ثصناو دةستخستين هةست بة ئةمان 

  .  كردن
ئةخالق , ئينسان هةر لة مناليةوة تةا شريي نادرصتص بؤ ئةوةي طةورة بصت بةلكو لةطةل شريةكةدا 

ضاكةو خراثة و را لةسةر دياردةكاين دةوروبةر ودةيان بةهاي تر كة دايك وباوكةكان بةثصي ئةزمووين ,خوو,
ن كة دواتر دةبنة ضوارضصوةيةكي ذياين خؤيان لة كؤمةلطا كؤيان كردؤتةوة ودةرخواردي مندالةكانيان دةدة

رصنيشاندةر يا جؤرصك لة ئايدؤلؤذيا وسيستةمي فيكري بؤ منداالن ودةبصتة بنةماي هةلس وكةوت كردن وة ئةم 
ثرؤسةي فصركردن ئةوةندة جصكةوت وسةختطري دةبص بة جؤرصك كة خؤ راثسكاندن وخؤ نةجاتدان لة ضنطايل  

سةرثصضي كردن وياخي بوون  نايةتةدي بةلكو ثصويسيت بة شؤرشصك هةية نةتةنيا لة رصطةي , ئةم بةها وخووانة



ئةمة راسيت ئةو قسةية .بؤ بةطذاضوونةوة وخاوكردنةوة ونةهصشتين كاريطةري ئةم بةهاو و خووانة
لةرووي , دةسةملصنصت كة دةلص لة هةر سةردةمصكدا ئينسانةكان لةرووي ثةيكةري بريكردنةوة وبؤضوونةوة

هةلس وكةويت كؤمةاليةتيةوة  دوو سص نةوة دواكةوتووانةتر دةذين لةضاو تواناي عيلمي بةهاوئةخالق و
ضونكة يةكةم ئةو بةها وروانينانةي هةيانة كؤي سةرجةم ئةزمووين .وتةكنؤلؤذي و ئابووري سةردةمي خؤيان

صني نيمضة نةوةكاين ثصشووترة كة بؤ ئةوان بةمريات دةمصنصتةوةو دةبصتة عادةت وخوو و يا ووردتر بل
سيستةمصكي رصنيشاندةر كة ئينسانةكان بة شصوةيةكي خود بةخودي  هةلس وكةويت ثص دةكةن بة بص ئةوةي 

دووةم ضوونيةك نةبووين طةشةي زانسيت و تةكنؤلؤذي وةك يةكصك لة ,زؤرجار تةنانةت ئاطاشيان لص بصت 
ةيت هةمان سةردةم بة واتايةكي تر بؤ هصزة بةرهةمهصنةكاين كؤمةل لة هةر سةردةمصك لة طةل طةشةي كؤمةالي

منوونة ئةوة بؤ ضوار ثصنج سةدة دةضصت كة ريوايةيت زانست سةركةوتين بةدةست هصناوة بةرابةر ريوايةيت 
بةالم بروا بةدين ووةمهة دينيةكان ,دين دةربارةي خولقاين طةردوون وخري زةوي وخوالنةوةي بةدةوري خؤر

لة خودي ئةو كؤمةلطايانةش كة بة مؤدصرن ناسراون ضي وا كةمتر نية الي بةشصكي بةريين خةلك تةنانةت 
خبرصتة ,بؤية دوور نية ئةطةر ئةمرؤ ئةم راستية سادةية كة زةوي خرة .لةوةي سةدةكاين ناوةراست

رصذةيةكي بةرضاو ئةمة رةت بكةنةوةو ثص داطرن لةسةرئةوةي مةككة ,دةنطدانةوة لة ووالتصكي وةك سعودية 
بص هؤ نية كة ووتراوة ئةطةر بةلطةنةويستة ئةندازةييةكان لةطةل بةرذةوةندي خةلك ! ونيايةّناوةراسيت د

نةيصنةوة ئةوة حةمتةن خةلك هةول دةدةن رةتيان بكةنةوة مةسةلةكة ئةوةية خةلك بةثصي 
ة حةقيقةتةكان قبول دةكةن وبةرذةوةنديةكانيشيان بةثصي ثةيكةري بريكردنةوةيان ك,بةرذةوةنديةكانيان 

 .بةشصكة لة ثةيكةري كؤمةاليةتيايان دةست نيشان دةكةن هةندصك جار بة ئاطاو زؤرجاريش بص ئاطاو لة نةستدا
 ئةمةش ئةوة دةطةيصنصت كة مةسةلةكة ئاوها نية وةك ئةوةي بةشصكي بةريين  رؤشنفكراين ئةم سةردةمة بؤي 

ةردي سةريةكان لةوصوة دصت كة خةلك طوايا كؤمةلطا تاريكستانصكي فكري ومةعريفةيت يةو د  دةضن كة  
نازانن ضي بكةن و هةرئةوةندة كة دةستةيةك رؤشنبريي لصهاتووقؤيل لص هةملالن وضراي مةعريفةت هةلكةن لة 
نصو كؤمةل دا و ضرا بةدةست بسوورصنةوةو ئيتر تارمايي وتاريكي لة سةر حةقيقةتةكان  الدةضصت وكليلي 

 .هتد...........ضارةسةري كصشةكانيش دةدؤزرصتةوة و
هةمديس ثةيوةندي هةية بةجؤري ثةروةردةي لة ئاراي ,كول بووين زةيين ئينسانةكان لةبةرابةر راستيةكاندا 

, كؤمةل وئةم جؤرة ثةروةردةكردنة كةسةكان بةوة رادصنص كة خؤيان ببنة سةركوتطةري حةز و ويسيت خؤيان 
بة جةلالد بة سةرخؤيانةوة وهةركاتص هةستيان كرد خؤيان بنب , خؤيان سانسؤرضي  هةلس وكةويت خؤيان بن

خؤيان ببنة قامضي وةشصين رؤح و ويذداين خؤيان وبةم شصوةية خؤيان لة طوناه , لةرص ورةسم اليان داوة 
 .وتاوانةكان ثاك بكةنةوة

هةسيت خؤ ئةم . يان ال ثةيدادةبصت " تةمصكردن_ خؤ "ئةم شصوة راهصنانة دةطاتة راددةيةك كة كةسةكان هةسيت 
رصكخسنت  و خؤ زةبتكردن هةندص جار بواري بةها مةعنةويةكان دةبرصت و _ تةمصكردنة كة شصوةيةكة لة خؤ _ 

زجنريو ضةقؤ وةشاندين هةواداراين , زةرط وةشاندين دةروصشةكان(جةستة دةكات بة ئاماجني خؤي 
لة سصكتة دينية ....  وهتدسونةتكردين كور وكض, مان طرتن لة خواردن ورةمةزان ورؤذووطرتن,حةوزة

بةمةبةسيت طةيشنت بة , جؤراوجؤرةكان منوونةي  راهصنان ودةستةمؤكردين جةستةن لة رصطاي ئازار دانيةوة
 ) . تةمصكردن ضي لة هةست وضي لة نةست دا _ ثلةي بةرزي خؤ

نسؤرضي هةست ئةويش ئةوية ئايا ئةطةر كةسصك بتوانص ببص بة سا, بةالم لصرةدا ثرسيارصك دصتة ثصشةوة 
هيض رصطريةك هةية نةتوانص ببص بة سانسؤرضي هةست وخوسيت كةساين تر ؟ئةطةر ,وخوستةكاين خؤي 

كةسصك بتوانص زيندانصك لة دةرووين خؤيدا بؤ خؤي بكاتةوة وببص بة جةلالد بةسةرخؤيةوة وةيا ئازاري خؤي 
نةتوانص ,جةلالد بةسةر كةساين ترةوةهيض رصطريةك هةية نةتوانص ببص بة , بدات ولةززةتيشي لص ببينصت  

زةرط و مششصر لةكةساين تربدات ولةززةت وخؤشيشي ثص نةبةخشص ؟  لةراستيدا ئةو كةسةي خؤشي لةوة 
نةخؤشة هةروةك ضؤن ئةو كةسةي ئازاري خؤي بدات ثصي دةوترصت نةخؤش , ببينصت كة كةساين تر ئازاربدات 

. 
 ئاسيت شةخسي وئاسيت كؤمةاليةيت:  جيادةكرصتةوةبةالم طرفتةكة لصرة ئةوةية كة دوو ئاست



, كةسصك ئةطةر هةرةشة  بكات ولةبةرهةر هؤيةك بصت بيةوصت  دةست لةخؤي وة يا لةكةساين تر بوةشصنصت 
ئةوة يةكسةر بة ناتةواو و يا شصت يا نةخؤش لةقةلةم دةدرصت و فةحسي جوملةي عةسةيب بؤ دةكرص وة يا 

لة قةلةم " نةخؤش"خوالسة بة ,يادةكرصتةوةو لةوانةية بؤشصتخانة بنصردرصتلةبةر مةترسي لة كؤمةلطا ج
, لة مةراسيمةكاين تةعزيب وئازاردان دا,لة هةمان كاتدا دةيان هةزار بةعسي بة ئاطا وثر مةبةستةوة. دةدرصت

نانةت بص شومار دةست وثةجنةي ناسك و ووردي تة,بؤ ماوةيةكي دوورودرصذ وة بص شومار  ضاويان  هةلكؤيل
ضةندين طوصيان كةل كرد وضةندين زمانيان بري و ضةندين ,بص شومارنينؤكيان دةرهصنا , مناالنيان قرتاند

لة قةلةم نةدران ولة " نةخؤش "نصوضةوانيان داخ كرد كةضي  تا ئةم ساتةش نةك هةر تاقة يةكصكيشيان بة 
 ئةوان نارازين وزؤربةي بةلكو زؤربةيان تصدا دةسوورصنةوةوهصشتا, كؤمةلطا جيا نةكرانةوة

اليةنةدةسةالتدارةكاين ئةمرؤش داواي شةفاعةتيان بؤ دةكةن ودليان دةدةنةوة وتةنانةت ثصشربكصش دةكةن 
 .لةبةيين خؤيان بؤ راكصشانيان بؤ نصو ريزةكاين خؤيان

ساغة وكص ئايا كؤمةلطا ثصوةرصكي نية بؤ جياكردنةوةي ساغ ونةخؤش ؟ ناتوانص دةست نيشاين ئةوة بكرص كص 
نةخؤشة لةرووي كؤمةاليةتيةوة وةك ئاكامصكيش لةرووي دةرووين وعةقليشةوة ؟ يا مةسةلةكة ئةوةية كة 
خودي كؤمةلطا نةساغ ولة ثص كةوتووة وطةنيوي جةستةو ثةيكةري داطرتووة بة جؤرصك كةستةمة ساغ وناساغ 

 لة يةكتر جياكاتةوة ؟ وة لةم جؤرة كؤمةلطايانةدا 
 وةبةرهةم دصت ؟, صك لة ئةجنامي ئةم جؤرة راهصنان وثةروةردةكردنةض جؤرة ئينسان

يةكةمني خسلةتصك كة ئةم جؤرة ئينسانةي ثص بناسرصتةوة وةك ثصشتر وومتان نامؤو لة خودي خؤيدا دوو 
ئةم دوو لةيت ية خةتةرناكة ضونكة .لة لةتصكيدا فكر وعةقل كؤبؤتةوةو ولةوي تريان هةست وسؤز: لةت بووة

ئةوة هةم طةشة فكريةكةي ناتةواو وشصواو , طةشةي فكري ئينسان لة طةشةي هةست وسؤزي جيابووةوة ئةطةر 
 .دةبصت و هةم طةشة سؤزباوةكاين 

ة الي " قةناعةت "و " را "ئةم دوو لةتية لة ئاستصكي تريشدا هةسيت ثص دةكرصت ئةويش دروست بووين دياردةي  
 . ئينسانةكان

 ئينسان وةري دةطرص تةا لةبةر ئةوةي ئةو كؤمةلطاية يا ئةو خصزانة يا ئةو دةكرص ئةو شتةبص كة" را "
يان واية ئيتر لةسةر مةسةلةيةك يا دياردةيةك يا هةر "را "طرووثةي نزيكيان ثصي هةية  وا بريدةكةنةوة و

يش ئةو هةلةبص يا راست ئةويش ئةو رايةي  لة ذصر كاريطةري ئةوان وةرطرتووة وهةر كاتصك, شتصكي تر بص
را "ئةزموونةكان نيشاين داوة كةوا .كاريطةرية الضوو ئةويش ئةو رايةي ال كال دةبصتةوةودواتر نامصنصت

ناتوانص ببصتة ئةو هصزةي كة خةلك هةخلرصنص تةنانةت بؤ طةيشنت بة سادةترين ماف و يةكاليي كردنةوةي "
كة تةكليفي بزووتنةوةسياسي و لةو كاتانةدا ,وة لةساتةضارةنووسسازةكاندا . سةرةتايترين كصشة

دةستثصشكةريان كردووة " را"كؤمةاليةتيةكان رؤشن دةبصتةوةو لةو  شوصنةدا كة خةلك لةسةر بنضينةي 
, وهةنطاويان ناوة لةراستيدا فةشةليان هصناوةوثاشةكشةيان كردووة وبةجؤرةها ثاساو و لصكدانةوة

 " .  قةناعةتةكان"طةراونةتةوة سةر 
ئةجنامي بريكردنةوةي ضاالكي خودي ئينسانة وهةميشة ثشتيوانصكي قوويل سؤزو عاتيفةشي " تقةناعة" بةالم 

هةربؤيةشة هةم لة دل وهةم لة مصشكي  ئينسان ريشة دادةكوتص و وازهصنان لصي كارصكي ئاسان , لةطةلة 
 . نيةوئينسان خؤ بة خؤ هةميشة بةرطري سةخيت لص دةكات

يرانةكان دا و بة حوكمي بةجةمسةربووين خصراي ضينةكان وبزووتنةوة جصطاي سةرجنة كة لةدةورانة ثرقة
رؤشنتر دةردةكةوصت ورووبةروو بوونةوةكان ض " قةناعةتة" و " را " ئةم ئاسيت , وحزب وطروثة سياسيةكان

ئايدؤلؤذي وفكري وض حزيب و ضينايةيت  قاليب قةناعةت وةردةطرن وكةساين بةشدار بص ثةردةتر ثةجنة 
سةر ئةوةي دةيانةوصت هةربؤيةش ثر بةدل و سةرسةختانةتر دصنة مةيدان بؤ يةكاليي كردنةوةي دادةنصنة

 .كصشةكانيان
 

**************************************** 
هةر تةا سةركوت و كوشنت وبرين و لةناو , طومان بؤ راطرتين دةسةاليت كةمينةيةك  بةسةر زؤرينةدا بص 

بة زؤرينة صنص " قةناعةت" بةلكة هةول دةدات بؤ شةرعيةت دان بة دةسةاليت خؤي كة ,بردين بةدةين بةس نية 



لصرةداية كة ئايدؤلؤذيا ودين وئايديال و .كة ئةوةي دةيكات لة بةرذةوةندي ئةوانيشةوخصري بؤ ئةوانيش تياية
 ن لة دروستكردينئةلتةرناتيو و رةوةندة كؤمةاليةيت وسياسيةكان بايةخ ثةيدادةكةن ورؤيل خؤيان دةبين

 .ئينسانةكانثةيكةري كؤمةاليةيت 
بةالم طرنطتر لصرة ئةوةية كة كةمينةيةك هةرضةندة ستةمكارو زؤرداربصت ودةست بةسةر  راوبؤضوون 

لة خراثترين حالةتدا زؤرينة ,ناتوانص توانايي نارةزايةيت لة زؤرينة بسصنصتةوة, وضارةنووسي زؤرينةدابطرصت 
, نارةزايةيت ذنان بةرابةر ستةمصك كة لصيان دةكرصت(بصت بةرابةر زومل و ستةمي كةمينة ي خؤي دة"كاردانةوة"

بزووتنةوةي كرصكاران لة دذي سةرمايةداراين ,نارةزايةيت منداالن بؤ ئةو ناهةقيانةي لةبةرابةريان دةكرصت
كات ئةم وة مةرجيش نية هة موو )بزووتنةوةي ميللةتصكي ذصر دةست دذي ستةمي ميللي ,ضةوسصنةر

ضونكة بة حوكمي ئةوةي , بزووتنةوةي نارةزايةتية و كاردانةوانة دةربريين ئايدؤلؤذي و فكري رووين هةبص
ئايدؤلؤذياي ضيين زالة ولة هةمان كاتيشدا  , ئايدؤلؤذي زال و باو لة كؤمةلطادا ولةسةردةمصكي دياريكراودا 

, ئايدؤبؤذياي خؤي بصت,ةيةك وة يا تةنانةت كةسصك دةست, حزبصك , مةرج نية ئايدؤلؤذياي زال بة سة رضينصك
بة دةربرينصكي تر زؤر جار بزووتنةوة راديكالةكان بة ئايدؤلؤذياي سةرلةبةر  كؤنسةرظاتيظ تةعبرييان لة 
خؤيان كردووة وهةروا زؤر بزووتنةوةي رؤمانتيك ورابردووخواز ئيديعاي ئايدؤلؤذياي راديكال وروولة 

 .ثصشيان كردووة
حزبةكان وتاقم ودةستةكان وبزووتنةوةكان بةو ,ئةوةمان بؤ دةردةخات كة ناتوانني ضينةكان ئةمة 

بناسينةوةهةروةك ضؤن لة هةلسةنطاندمنان بؤ كةسصك طوص لةوة ناطرين كة ئةو , ئايؤلؤذيايةي هةليدةطرن 
ات بةلكو دةبص بضينة ي ضية لةسةر مةسةلةيةك وة يا ئيديعاي ض جؤرة ئايدلؤذيايةك دةك" را"كةسة دةلص ضي و

ثشت ئةو بةها ئايدؤلؤذيانةو خوودي كةسةكان لة بووين كؤمةاليةتيدا بدؤزينةوةو بةهؤي بونيادي شةخسي 
ضونكة ئةوةي ئينسان حةزي لص دةكات وبريي لص دةكاتةوة وخةوين ثصوة دةبينص .كةسةكان ثصناس بكةين, يةوة

ي كةسصك بةندة بة بونيادي شةخسي ئةو كةسةوةبةالم وة يا سةرجةم ئةوةي كة ثصي دةوترص رووبيناي فيكر
بؤية بونيادي شةخسي دةبصتة , بةحوكمي ئةوةي ئينسان لة جةوهةردا بةتةنيا ناذي بةلكو كائينصكي كؤمةاليةتية

بةالم بونيادي كؤمةاليةتيش هةروا لة ئامسانةوة , بةشصك لة بونيادي كؤمةاليةيت ئةو دةبصتة دةربرينصك لصي 
كو بةندة بة سةرجةم ئةو فاكتؤرة سياسي وئابووري وكؤمةاليةتيةي كة ئاسيت طةشةي هصزي نايةت بةل

واتا هةر جؤرصك لة بةرهةمهصناين . بةرهةمهصنان لةو كؤمةلطاية دياري دةكةن كة ئةو كةسة تيايدا دةذي
ري كاردةكاتة سةر ئابووري و كؤمةاليةيت جؤرصكي تايبةت لة ئايدؤلؤذيا وئيديال بةرهةم دصنصتةوة كة بةناضا

زةين وفكري ئينسانةكان تا ئةو راددةيةي كة بةراسيت ئينسان ئازاد نية لة هةلبذاردن لة نصوان بوون يا 
ئازادة لةوةي ,بةلكو ئينسان ئازادة لة هةلبذاردين ئايدؤلؤذياي جؤراجؤر ,نةبووين ئايديالصك يا ئايدؤلؤذيةك
وانصت ئازادخيواز بصت وبؤ دابينكردين ئازاديةكان لة كؤمةلطا ئينسان دةت.ئةم يا ئةو بريوباوةرة هةلبذصرصت

ئينسان , ئينسان دةتوانص كؤمؤنيست بصت وبؤ بةرثاكردين كؤمةلطاي سؤسياليسيت هةول بدات,هةول بدات
دةتوانص دميوكراسيخواز بصت و هةول ومةشغةلةي ثةرلةمان وحةقي دةنطدان وزؤرينة وكةمينةو وديكتاتؤريةت 

عةشريةتثةرست ,نيشتمانثةروةر,ئينسان دةتوانص نةتةوةثةرست.وشيت لةم بابةتة بصتوفرةحزبيةت 
راسيست وة دةسةالختواز و ستةمكار و ئينسانكوذبص  وئايدؤلؤذيايةك ,خواثةرست,بتثةرست,باوانثةرست,

ولة " ستصكئايديالي"هةلبذصرص كة لة ثشت هةريةكصك لةمانةوةية  بةو ماناية كة هةر ئينسانصك لة شوصين خؤيدا 
خامؤشترين حالةتدا هةلطري ئايدؤلؤذيا ومةبدةئصكةهةر بؤية ئةو قسةية زؤر بص مانا وناوةرؤكة كة دةلص بؤ 

ئةوةيان لة بريدةضصتةوة كة قسة لةسة بوون يان نةبووين مةبدء ,ئينسان باشة كة هةندص مةبدةئي هةبص
 . كام بريباوةرة, قسة لةسةر كام مةبدةئة, وبريوباوةر نية 

ي ئينسان وهةردوو "ئايدياليزم"ئةوةمشان لةبري نةضص كة درندةترين و هةروا ضاكترين مةبدةء دةربرينة لة 
هةم مةيلي ئينسانكوذي و هةم مةيلي ئينساندؤسيت الي مرؤظ هةن وراستيةكةي ئةوةية ئينسان لة ,مةيل 

ئينسان خبرصتة , بة ثصي هةل ومةرج هةردوو مةيل ئامادةن, جةوهةردا  و بة تةبيعت نة ثياوضاكة ونة ثياوخراث
ئةوة ئينسانةكانيش بةرةو مةرطخوازي وبةربةريةت وتاوانكاري ثال ,مةيلة ئينسانكوذةكان زال بن ,دؤخصكةوة 

ئةوة تواناي ئينسانةكانيش بةرةو خؤشةويسيت , بة ثصضةوانةوة ئةطةر مةيلة ئازادخيوازةكان زال بن , دةنرصن
 .صتوهاوسؤزي وهاونةوايي دةثشكو



كام ئايدؤلؤذيا دةتوانص خةلك راكصشصت يا بة واتايةكي تر :ئةمة دةمانطةيصنصتة سةر ثرسيارصكي زؤر طرنط 
 جةماوةري ببصتةوة ؟ يان بة دةر برينصكي تر

ئةو بريوباوةرانة ثةرةدةسصنن وجةماوةر ي دةبنةوة كة  , لة دةورةيةكي ديايكراو  ولة هةر كؤمةلطايةكدا 
واتا ,  يان هةية و دةبنة بةشصك لة بوونيادي شةخسي وخسلةيت كؤمةاليةيت ئينسانةكانثشتيوانصكي عاتيفي

بةلكو   , نةتةنيا ئةو بريورايانة وةالم بدةنةوة بة عةقلي ئينسان  كة بةهؤيةوة بةرذةوةنديةكانيان دةناسنةوة
ادةكصشصت و ئةوئايدؤلؤذية  هةست ونةستيشيان دةجوولصنص و  سؤز وعاتيفةكانيان بةالي خؤيدا ر

منوونةي ئةمة دةكرص ئيشارةبكةين بة ئايدؤلؤذياي بةعس كة ئةطةرضي (رةزامةنديصكي قووليان ثص دةبةخشصت
ئايدؤلؤذيايةكي درندةو مةرطهصن بوو بةالم لة هةمان كاتدا وةالمصكي رةزايةتبةخش بوو بة ثةيكةري 

زصك بوو بؤبةخةبةر هصنان وضاالك كردين بانطةوا, ئةوتؤريتاريانةي بةشصكي بةرضاو لة دانيشتواين عرياق 
مةيلي عةدةميةت ومةرطخوازي وخؤبةختكردن بةالم لة هةمان كاتدا دةنطدانةوةي ئةو مةيلي مةرطخوازي 
وخؤبةختكردنةي نصو ئةو بةشة لة خةلكي عرياق بوو تا ئةو رادةيةي كة ئةمرؤ بةعس نةماوة بةالم ئةو مةيلة 

بةدةربرينصكي . بة هةمان قوةت وشدةتةوة رابةري دةكرصت و ئاراستةدةكرصتلةاليةن ئةحزاب وبزووتنةوةي تر 
جووتةكصكي بةهاو ئةخالقي لة ئاستصكياندا خؤي ,تر ئينسانةكان هةميشة دةبنة بةشصك لةسيتةمصكي دوواين 

ئةم سيستةمة دوانةكية لة هةموو بوارةكاندا ثيادةكرصت , ملكةضي هصزة ولة ئاسيت دووةمدا هصزنوصنة
ئةندامصكي بةعس ئةوثةري ملكةضي دةنواند بؤ بةعس وسةرؤك لةهةمان كاتدا ئةوثةري ,نطدةداتةوةورة

ئةو رةنج وهيالكيةي لة ملكةضبووين حزيب ,زةبروزةنطي دةنواند لةبةرابةر كةسصكي ئاسايي و نابةعسي
صي بةو لةززةتة بؤي قةرةبوودةكرايةوةكة خةلكي ئاسايي بصنة بةردةرطاي ول, بةخةرجي دةدا

, ئةورةزالةت وملكةضي وناخؤشيةي  ثياو تووشي دةبوو بةرابةر بة هصزو دةسةالت لة كؤمةلطا  .بثارصنةوة
بةوة قةرةبوودةكرايةوة كة ئةو بوارةي ثص دةدرا كة لةمالةوة خؤي ببصتة سةرطةورة بةسةر ذن 

ماين ميللةيت سةردةستة ئةوبص ئيعتباريةي  ئةندا.ئةم سيستةمة لة ئاسيت تريشدا ثيادةدةكرا.ومنالةكاين
الين كةم لةوةدا قةرةبوو دةكرايةوةكة هةرضؤنص بص لةبةرانبةر ئةنداماين ,بةدةست سيستةمةوة دةيان بيين 

ميللةيت ذصردةستة بة ئيعتيبارترن ودةتوانن زؤر شت بكةن و بلصن كة ئةنداماين ميللةيت ذصردةستة بؤيان 
بةشصكي بةوة قةرةبوودةكرصتةوة كة قةمشةري ونوكتةو  ,ئةو قةمشةرياتةي سيستةم ثصيان دةكات, نةبوو

تةنانةت ئةم حالةتة ثارانؤيدية تا ئةو ئاستة دةروات ,طالتةو طةث بة زمان وكولتووري ميللةيت ذصردةستةبكةن
كة غةدرصك كةلةاليةن سيستةمةوة لصيان دةكرصت لةوةدا ببيننةوة كة ئةنداماين ميللةيت ذصردةستة غةدرو 

ص دةكةن ودةرديسةريان بؤ دروست دةكةن وئةدةبيات وراي طشيت ميللةيت سةردةستة زؤر جار خيانةتيان ل
تةسويري ئةوةدةكةن كة لوتكةي ئةو خيانةت وغةدرة ئةوكاتةية كة ميللةيت ذصردةستة داواي مافةكاين 

رؤ لة عرياق دا بؤ منونة هةر ئةم.ئةم حالةيت ثارانؤيدية دةكرص زؤر بةئاساين و تةجرييب تةشخيس بكرص.بكات
راي خةلك وةربطريصت لةسةر ئةوةي كة ئايا فةلةستينيةكان مايف جيابوونةوةو دامةزراندين دةولةتيان هةبص 

هةمان ثرسيار ئةم جارة دةربارةي مايف ميللةيت , باشة؟ ئةوة بة دلنياييةوة رصذةيةكي بةرز دةنطي بؤ دةدةن
هؤيةكةي لةوةداية كة لة حالةيت يةكةم . دصتة خوارةوةبصطومان رصذةكةي بة شصوةيةكي دراماتيك,كورد بص 

واتا فةلةستينيةكان ئينسان هيضي لةسةرناكةوص وئةو راية دةدات كة لة قوتاخبانةودانشطاو ميدياو كؤمةلطاوة 
بةالم لة حالةيت كوردستان دا مةسةلةكة دصتة قالبصكي جيدديتر , بةرطوصي كةوتووةو ئةويش ئةو راية دةلصتةوة

لة . صت تر راستةوخؤتر كار لة وةزعي خؤي دةكات وبةرةو رووي ئةركصكي قورسترو نزيكتر دةبصتةوة وكؤنكر
ئاسيت شةخسيدا دةكرص ئاماذة بكةين بةمنوونةي ئةو هونةر مةندةوة كة زؤرضاك تةعبريي لةو حالةتة كردو  

ا بةرانبةر ذنان وطلةيي لة ضاوثصكةوتنصكدا ثةيتاثةيتا  رةخنةي دةباراندة سةر زومل وبصرةمحي كؤمةلط
لةوةبوو كة كضان وذنان نايةنة نصو دونياي شانؤو تةمسيل وةكاتص ئةو ثرسيارةي لصكرا كة راي ضية وبؤضي بؤ 

يةكسةر ,منوونة هاين كضةكةي خؤي نادات بصتة نصو شانؤوة وةك دةستثصشكةريةك بؤ ضارةي ئةم مةسةلةية 
وونةوة وبة توورةيي يةوة وةالمي دايةوة كة ضؤن لصدةطةرص دةماري ملي رةث بوو و مووي سةرومسصلي قيت ب

را تةجريديةو لةسةر دياردةي ,مةسةلةكة لصرة را وقةناعةتة !! كضةكةي بصتة نصو وةسةيت شانؤ و تةمسيلةوة 
عام وموجةرةد دةدرصت ووازهصنانيش لصي نة قورسةو نة دةرديسةريشي بةدواوةية بةالم كة كار طةيشتة سةر 

نكرصتةكان وبةرذةوةندية نزيكةكان ئةو كاتة ئينسانةكان دةطةرصنةوة الي قةناعةتةكانيان ئيتر مةسةلة كؤ



الي اليةنطراين ئةو بريوراية دروست دةبصت " قةناعةت" لصرةداية كة , )  راست بص يا هةلة لةسةر حةق بن يان نا 
بةلةبةر ضاوطرتين ئةوةكة ئةطةر ,وئةو ئايدؤلؤذيايةش دةبصتة بةشصك لة ثةيكةري كؤمةاليةيت ئةو كةسانة

ئةوة بةر لة هةموو شت , ئازاديبةخش بص يا دذي ئازادي, مرؤظ ئايدلؤذيايةكي دياريكراو هةلدةبذصرصت
ئةطةرضي زؤربةي ئينسانةكان  هةميشة  ئيديعا دةكةن كة طوايا , بةرذةوةندي شةخسي خؤيةيتلةبةرخاتري  
واتا طرنط هصزي ......اك وخةلك وشيت لة لةو  م بابةتةية ولة ثصناوي خبةرذةوةندي طشيتلةبةر خاتري 

بزووصنةري ئةسلي ئينسانةكانة كة ثاليان ثصوة دةنصت بؤ هةلبذاردين فالنة ئيدؤلؤذيا وة يا مةبدةء و خؤ 
هةندص جار بص ,  بةالم زؤربةي كاتةكان ئةم هصزي بزوصنةرة شاراوةيةو دةر ناكةوصت.بةدوورطرتن لةوةي تر

لةرصطاي , اريش بة ئاطايي يةوة ئينسانةكان ووزة سةرف دةكةن و هةويل شاردنةوةي دةدةنئاطاو زؤرج
 ثرؤسةيةكةوة كةثصي دةوترص عةقالين كردنةوةي ئةوةكة 

 .نامةعقولة
ئةوةية كة بة حوكمي ئةوةي ئينسان مةيلصكي توندي هةية بؤ بة , ئةوةي لصرةدا سةرنج رادةكصشص 

 عقولةكانعةقالنيكردين دياردةو شتةنامة
تةنانةت ئةم بة عةقالين كردين نامةعقولة ئةوةندة باوة لة كؤمةلطا بة جؤرصك كة زؤربةي ئينسانةكان خوويان 
ثصوة طرتووة وئةوةندة دووبارة دةبصتةوة بةجؤرصك كة بؤتة شتصكي ئاسايي و زةين و هةسيت ئينسانةكان لة 

 .  بةرابةريدا تةواو كول بووة
ية كةسصك لة دةرةوةو لة كؤمةلطا ئازادخيوازبصت بةالم لة مالةكةي خؤيدا لةم ثص ودانطةوة لةوانة

 .كةس لة ئةنداماين خصزانةكةي لة مالةوة جورئةت ناكةن قسة بدةنة بةرقسةي,ئؤتؤريتارصكة 
رةخنةطرصكي بص ئةماين ديكتاتؤريةتةو لةسةر بضووكترين كصشةي نصو كؤمةلطا داواي دةنطدان و راطريي 

لةيةك سةالحيةيت خؤي خؤش نابصت و " سةرؤكي خصزان"ة مالةوة ديكتاتؤرصكة بؤ خؤي و وةك كةضي ل, دةكات
هاوسةرةكةي لةمةر كصشةيةكي نصو خصزان , مةشوةرةتصكي  منالةكاين,رايةك , بةخةياليشي نةهاتووة 

 .وةربطرصت وئةسلةن طالتةشي ثص دصت
لةهةمان كاتدا طالتةي بةو ثرسيارة , ةنووسسازةكانلة كؤمةلطا بةكةمتر لة ريفؤراندم رازي نابصت بؤ كصشةضار

هيض ثرسصكي كردووة بة ,دصت كة ئايا لةمالةكةي خؤي و بؤ ضارةسةركردين كصشة بضووكةكاين  نصو مالةكةي 
 ئةنداماين تري خصزانةكةي ؟

 جارنامةي مايف مناالن دةخوصنصتةوة ولة مالةوةش ,لة ميهرةجان وكؤر وسةرسةكؤكان 
 .دنةوةو هةرةشةو شةق وزللة نةبص لةطةل منالةكاين خؤي ناجولصتةوة بة ضاوسووركر

يةك دوو قسان نةكات دةربارةي ,بةرطريكةرصكي سةرسةخيت مايف ذنانةو موناسةبة نامصنصتةوة , لة دةرةوة
بؤلةبؤيل , كةضي كة دةضصتة مالةوةئةطةر هاوسةرةكةي كةمصك تاخري خواردنةكةي بؤ حازربكات , مايف ذنان

 .وو كؤالين ئةو ديو دةرواتتا د
دةزطاي فكري ئةم جؤرة كةسانة بة نةوعصكة كة تا لة دونياي مةقوةالت  وثرسياري عام و موجةرةدا مةلة بكةن 

بةالم هةرئةوةندة  كار بطاتة , و بسوورصنةوة كصشةيةكيان نية وهةميشة را و وةالمي دةست وبرديان هةية
ئيتر هاوكصشةكان  سةرخنوون دةبن ووةالمةكان  , رصت و موشةخةس هةمان  مةسةلة بةالم بة شصوةيةكي كؤنك

 .طؤراين دراماتيكي بةخؤوة دةبينن
ئةطةر ثرسيارصكي عام وموجةررةدي  بةم شصوةيان لص بكرصت كة ئايا لةطةل يةكساين ذن وثياون و ثصيان واية 

 رازين كةضي ئةطةر هةمان كضيش دةبص مايف دةستنيشانكردين هاوسةري هةبص لة كؤمةل كصشةيةكيان نيةو
بؤ , ثرسيار بةالم بةشصوةيةكي كؤنكرصت ترح بكرصت وةك ئةوة كة ئايا ئةو مافانةي بةخؤيت دةدةيت 

هاوسةرةكةيشت رازيت وئةطةر كضةكةت دسيت كورصك بطرصت وبلصت ئةمة هةلدةبذصرم بةهاوسةرم ضونكة 
حةيا وحورمةت وسةربةرزي , مووسنا, ئةوة حةمتةن يةكسةر مةقوةاليت وةك شةرةف, خؤشم دةوصت

وسةرشؤري نصو خزم و كةس و عادات وتةقاليدو دةياين تري لةم بابةتة لة مصشكياندا ضةمخاخةدةدات 
وبةشصوةيةكي ثارانؤيدي دةكةونة طومان لة خودي ثرسياركةرو ئةطةر عةسةيب نةبن ئةوة لةنةرمترين حالةتدا 

 .   تر"ئةما وئةطةر وئاخري "ان وثاساوهصنانةوة ودةيان ثةنادةبةنةوة بؤ عةقالين كردين شتةكاين خؤي



را " ئةم دوو فاقي ية ئاوصنةية بؤ بونيادي شةخسي وثةيكةري كؤمةاليةيت ئينسانةكان  هةروةك وومتان لة رصي 
 .   لةاليةن ئينسانةكانةوة تةعبريي لص دةكرصت" قةناعةت " و " 
 

 قةت ,يةنطرو شةيداي دميوكراسي دةناسصننئةو بزووتنةوةو وطروث وكةسانةي خؤيان بة الي
بةلكو خةمي سةرةكيان ئةوةبووة كة ضؤن زؤرينة , ئاماجنيان ئةوة نةبووة كة دةسةاليت كةمينة لةناوببةن 

بةزؤرينةكردين دةسةاليت كةمينة كة بةكردةوة بة (ية كة بةشداري بكةن لة حوكمي كةمينة "را " بصننة سةر ئةو
وةر وخةلك خؤيان ببنة ديكتاتؤر وسةركوتطةري خؤيان ولةم رصطايةشةوة ماناي ئةوة دصتةوة جةما

شةرعيةتدان بةودةسةالتة ودواتريش كة هةر شتصك روودةدات بةوة ثاساو دةدرصتةوة كة ئاخر خةلك خؤيان 
 .رايان  وابوو وخؤيان وايان دةويست

رصذةطةراكان  بؤ . ة رصذةطةراييضاووطي ئةم جؤرة روانينة دميوكراتيانة بؤ راسيت ودياردةكان بريتية ل
ثصيان واية ئةطةر , لصكدانةوةيةكي تةواو زةينطةراييان هةية, دروسيت مةسةلةيةك وبؤ دان ثياناين راستيةك 

ئةو كاتة , بةالم ئةطةر  دة كةس رايان يةك بوو لةسةر راستيةك , يةك كةس راستيةكي ووت ئةوة راست نيية 
 صدةبصتة راسيت و شةرعيةت وةردةطر

 دوو ئيشكايل جدي تياية,ئةم روانينة نسبية بؤ دياردة وراستيةكان 
ئةطةر راستيةك ضي كؤمةاليةيت وضي سروشيت ئةو كاتة حةقانيةت ثةيدابكات وداين :لةرووي ميتؤدةوة_ 1

ثصم واية مرؤظايةيت نةيدةتواين يةك ,ئةطةر ئةمة وابوواية ,ثيادةنرص  كة زؤرترين كةس برياري لةسةر بدات
بةلص لةم ثص ودانطةوة ئةطةر طاليلؤ .نطاو بؤ ثصشةوة بنص و دةبوواية تا ئصستا لة ئةشكةوتةكان بذيايةهة

زؤربةي خةلكي سةردةمي خؤي و لة سةروويانةوة قةشةو ,وةختصك ئةو راستيةي دؤزيةوة و وويت زةوي خرة 
وةستان وئةطةر طاليلؤ وةك دةسةالتداراين كلصسا نةك هةر بة دةنطدان بةلكو بةعةمةيل دذي ئةم راستية 

دةبوواية تيؤريةكةي بكصشصتةوة بؤ ئةوةي شعوري , دميوكراختوازةكاين ئةم سةردةمة بريي بكردايةتةوة
هةلبةتة نةك هةر ئةوةي نةكرد بةلكو بة تاقي تةنيا لةسةر ئةو راستية سووربوو ,خةلك وكلصسا بريندار نةبص 

 دةدات كة لة زؤر حالةتدا ئةوةي كة ثصي دةلصن ويسيت لةراستيدا مصذوو نيشاين.وطيانيشي لةسةردانا
ئريادةي جةماوةروراي طشت ودةنطداين طشيت وحوكم و قةزاوةيت جةماوةر خؤي  ,سةراسةري خةلك خؤي 

 .بوونةتة كؤسث لةبةردةم دةركةوتين راستيةكاين ئةو سةردةمةي خؤي
ندين هةلبةتة بة مةبةستصكي ثراطماتيسيت بؤ ثةردةثؤشكردين راسيت دياردةيةك وشصوا:لةرووي ثراتيكةوة _ 2

لةم رووةوة من ثصم واية .حزبصك وةيا هةر دةستةو طروثبةنديةكي تر , تاقمصك, ثاراستين بةرذةوةندي ضينصك
بريتية لة , "جةماوةريكردنةوةي ديكتاتؤريةيت كةمينةيةك "دميوكراسي لة جةوهةردا بريتية لة 

حزبصك لةسةدا , لي ئةوةكة لة باشترين و بص فرت وفصل ترين دميوكراسيدابةدةلي, بةنسبيكردنةوةي راستيةكان
 .ضلي دةنةطةكان دصنص وة بة هةر ثصوةرصكيش بصت لةسةدا ضل كةمينةية

 دةنط ,  بطرصت ئةوة دميوكراسي لة شةريفترين شصوةيدادةنط  ودةنطدةردائةطةر ديكتاتؤريةت دةست بةسةر 
ئةمةية هةموو هونةري ئةو .ةر دةنطدا دةطرصت ودةنطدةر بةرةلال دةكاتجيادةكاتةوةو دةست بةسلة دةنطدةر 

 .ئازاديةي طوايا دميوكراسي بةرقةراري دةكات
راي "ئةو ئيمانة خورافيةي شةيداياين دميوكراسي بة دةنطدان وسندووقي هةلبذاردن تا راددةي دصوانة بوون بة 

لة راستيدا جطة لة ," ي و تصزي لةم بابةتة جةماوةر خؤي ولص طةرصن با بزانني جةماوةر خؤي دةلص ض
تاقم ودةستةو حزبصك وة يا ضينصك شتصكي تر نية كة لة بنةرةتدا , شاردنةوةي مةيلصكي ئةسلي  طروثصك 

ئةمة لة اليةك . خؤيان خةفةيت ئةوةيان هةية لة دةسةالت بةشدار نني بةبص طوص دانة ناوةرؤكي ئةو دةسةالتة
, لواسيين بة بزووتنةوة نارةزايةتية واقيعيةكاين وةك بزووتنةوةي كرصكارانلة اليةكي ترةوة بةخؤ هة

و شصواندن وكولكردين رةخنة ونارةزايةيت قوويل ئةم ... بزووتنةوةي مايف مناالن و هتد, بزووتنةوةي ذنان
ئاسيت بزووتنةوانة بةرابةر سةرجةم سيستةمي مةوجوود وداطرتين ناسنامةي ئيعترازي ئةم بزووتنةوانة تا 

سواري خةبايت ئةم بزووتنةوانة دةبصت بؤ ئةوةي بطاتة بةر دةرطاي , مافة دميوكراتيكةكان وشيت لةم بابةتة 
 .ثةرلةمان  وسةكؤكاين دةسةالت



بةالم وهةموو رةخنةيان لة حزبة دةسةالتدارةكان لة ,دميوكراختوازةكاين كوردستان نارازين و رةخنة دةطرن 
بؤ وادةكةن وبؤ نايةن , بؤ دةضنة بةغدا,ي وةك بؤ نايةن طوص لة خةلك بطرن برصك بؤرة طلةيي و طازندة

وابكةن و دةيان  تروهايت تري لةم بابةتة تصناثةرصت كة بةسةريةكةوة لةكؤتاييدا ئةوة دةردةخات كة خةمي 
ن و بةالم كرصكاران و بصكاران و ذنا, ئةوةيانة ضؤن خؤيان بةشداربن  لة سيتسةمي حوكمكردين مةوجوود

منداالن و ئاوارةكان وباقي توصذة نارازيةكان  داواكاري واقيعي و كؤنكرصتيان هةية وبةدواي ئةوةوةن كة 
وة لةراستيدا ناساندين ئةم . داواكاريةكانيان صننةدي نةك بةشداربن لة سيستةمي حوكمي مةوجوود 

 خموازي و داوصنطةرايي    شتصكي تر نيةبزووتنةوانة بة بزووتنةوةي مافة دميوكراتيةكان جطة لة نةوعصك لة كة
كة لةم روانطةيةوة هةر بزووتنةوةيةك ثةرو بال دةكرصت ويةك اليةنة تةجريد دةكرصتةوة بؤ مةيلصك لة مةيلة 

 .بؤ بزووتنةوةيةكي دياريكراوي كؤمةاليةيت وسياسي كة دميوكراسية, سياسيةكاين نصو كؤمةل
 

, ) هتد....مناالن و, كرصكاران, ذنان(وتنةوة ئازادخيوازةكان ئةطةر كةمصك بة ديقةت تر بروانينة بزو
نزيكايةتيان زياتربة ,دةردةكةوص كة بة واقيعي ض لة رووي مصذووي يةوة وض لة رووي ئامانج وبةرذةوةنديةوة 

مةيلي راديكايل  سؤسياليسيت ناو كؤمةل هةبووة و بةهةر رادةيةك ئةم بزووتنةوانة لة سؤسياليزم نزيك 
 .بةورادةيةش كاراتر هاتوونةتة مةيدان , تنةوةبووبص

 ئايا لة هةر كؤمةلطايةك  ولة نصوياندا كؤمةلطاي ئةمرؤي كوردستان ثصوةري
 ضي ية؟ " ئازادي بص ثصشطر وثاشطر "

طوماين تيانية كة رادةي ئازادي لة هةر كؤمةلطايةكةوة وة بة ثصضةوانةي تةسةوري ثوضي اليةنطراين 
 واية فرةحزيب وراطريي ثاك وشةريفانة وسندووقةكاين دةنطدان وبةشداري طشيت لة دميوكراسي كة ثصيان

بةوة  دةثصورصت كة لة كؤتايدا لةو كؤمةلطاية ضؤن مامةلة دةكرصت لة طةل , دةنطدان ودةليلي بووين ئازادين
غةريب , ارةكانئاو,مناالن, كرصكاران,طرووثة الوازةكان يا  ئةو كةمينةو طرووثانةي دةسةالتيان نية ذنان

, ثةككةوتةكان  وة ياسةرجةم ئةوانةي كةمينةيةك ثصك دصن بة دةليلي رةطةز وئايني وبريوباوةر, وثةنابةرةكان
و باو لة ئةوسايت سياسي وشةعيب باوي نصوكؤمةل " راي طشيت"جصطاو ثلةي ئةم طروثانة لة كوصي كؤمةلة و 

 ؟"لةسةر ئةم طروثانة ضي ية
لةسةر , لةسةر طروثصكي كؤمةاليةيت, داماين حزبصك لة نصو خؤياندا لةسةر حزبصكي ترئةوطالتةو طةثانةي ئةن

ئةو , ضاترلة بةرنامةوئايينامةي رةمسي   تةعبري لة بؤضوونةكانيان دةكات,دياردةيةكي نصو كؤمةل دةيكةن 
 بؤ دةكةن ي"ثروثاطةندة"نوكتانةي لة كؤمةلطاي ئصمة لةسةر ذن دةوترصت وخةلك دةماودةم دةيطصرنةوةو

ي رةمسي وشيعرو ئةدةب "را "ولةززةيت لص دةبينن زؤر قوولتر تةعبري لة ثصطةي ذن دةكةن وةك لة دةيان 
ئةو نوكتانةي رؤشنبرياين ميللةتصك بةرابةر ميللةتصكي تردا بةرهةمي دصنن هةر .وكةبةسةر ذن دا هةلدةلصن

ئةو نوكتانةي لة ,ةيوةندي نصوان ئةو دوو ميللةتةتةعبريصكي قوولن لة ث,ضةند البةاليي والوةكي وعةفةوي بصت 
لةسةر ثةناهةندةي سةربة ووالتصك , لةسةر طروثصكي ئاوارة,لةسةر خةلكي ناوضةيةك ,سةر خةلكي شارصك 

دةوترصن ودةطصردرصنةوة  تةعبريصكي قوولن لة رادةي طةيني وكةمايل ئةم كؤمةلطايانة لةاليةك ولةاليةكي 
ينتيباعي طشيت باو وة دواجار ئةو طالتانةي خةلكي كوردستان بة ثةرلةمان ترةوة تةعبرين لة راو ئ

دميوكراسي وحةقي "وهةلبذاردين دةكةن زؤر ضاتر تةعبري لة واقيعي تايل وةدينةهاتين ئازادي  لةرصطاي 
دةكةن وةك ئةوةي شةيداياين دميوكراسي بانطةشةدةكةن طوايا ئةوةي حزبةدةسةالتدارةكان "  دةنطدان 

ةي دميوكراسي راستقينة نيةو لة رصنوصنيةكان اليان داوةو كليلي دميوكراسي راستةقينة الي ئةمانة وئةوة طةم
لةبري دةكةن كة خةلكي كوردستان لةم دةورةية بة غةريزة بةوة طةيشتووة كة هيض يةكصك لةكصشةكانيان لة 

ؤدا ئةنداماين عةشريةتصك يا حزبصك رصطاي دةنطدانةوة ضارةسةرنابصت وباشترين دةنطدان لة كوردستاين ئةمر
ئةوان دةزانن ئةم دةورةية دةورةي بة واقيعيكردنةوةي ويستةكانيان لة رصطاي . دصنصتة ثايطةكاين دةسةالت

هصشتا اليان , دةنطدانةوة نية وة يادي ئةو ئةزمووين دةنطدانةي كة لة سةرةتاي نةوةدةكان بةجصيان هصنا 
 .زيندووة

 بةوةطةيشتوون كة  زجنريةكاين ستةمي ميللي كة سالةهاية بةسةرياندا سةثصنراوة بةلص خةلكي كوردستان 
ئةمرؤ شل بؤتةوة ولةهةمان كاتيشدا بةتةواوي كؤتايي نةهاتووة وهةربؤيةش بؤ نةجاتبووين يةكجارةكي  لة 



ضصوةي عصراقي ضنطايل ستةمي ميللي   طرتنةبةري رصطاي جيابوونةوة بةباش دةزانن ولةراستيدا مانةوة لة ضوار
مةترسي ئةوةش دصنصتةوة كة زجنريةكاين ستةمي ميللي توندبكرصنةوةو , ئةمرؤ جطة لة كؤمةلصك دةرديسةريتر

 . تراذيدياكان ئةم جارة توندتروبصرةمحانةتر و دووبارة ببنةوة
يكتاتؤريةت دةورةي نةماين د, لصرةوة ئةو ثرسيارة دةكةين كة ئايا ئةم دةورةيةي ئصستا ثصيدا تصثةر دةبني 

وتاك حزيب ودةورةي قسةي خؤش و زماين طفت وطؤي شارستاين و دةنط دان وريفؤراندم وشيت لةم بابةتةية 
 وةك اليةنطراين دميوكراسي ئيديعاي دةكةن ؟

ئةطةر بةوة رازي بني كة تةنانةت شةرة طوللةش درصذكراوةي شةرة قسةية لة بةربةرةكانصي نصوان 
  ؟) حزبةكان ودةستةو تاقم وطروثةكان وتةنانةت تاكةكاين كؤمةل, ضينةكان(ناوةندةكاين هصز 

ئايا بووين داخوازي بةرهةقي خةلكي كوردستان بؤ جيابوونةوة ماناي ئةوة ية كة ئةم جيابوونةوةية 
يا ريفؤراندم تاقةحةيل مومكني وعةمةيل بصت بؤ .بةشصوةيةكي ئؤتؤماتيك لة رصطاي ريفوراندمةوة دةبصت

 جيابوونةوة؟
بة ثصضةوانةي تةرراحاين ريفؤراندوم كة ثصيان واية لةرصطاي دةنطداين طشتيةوة بطةن بة دابينكردين 

ئةمرؤ و وةك خةلكي كوردستان كةم وزؤر هةست دةكةن كة خواسيت جيابوونةوة بة تايبةت ,جيابوونةوة
ن بةو قةناعةتة طةيشتوون ئةوا, لةرصطاي ريفؤراندمةوة دابني نابصت,ئةوةي رةويت رووداوةكان نيشاين دةدات 

و دةزانن كة مةعقول نية لة فةللوجةو موسل ونةجةف بة ضةك وسندووقي فيشةك كصشةكان حةلبكرصن كةضي 
 .لة هةمان كاتدا لة كوردستان بة ئيمزا وثةرةكاغةز وسندووقي انتخابات داخوازيةكانيان بصنةدي

بؤ وةديهصناين داخوازيةكاين خةلكي كوردستان سةرضاوةي ثصداطرتن لةسةر سندووقي انتخابات و ريفؤراندم 
 لةكاتصكدا سةركوت وسندوقي فيشةك برةوي هةية لةم دةورةية لة دوو جؤرة تةسةورةوة دصت

تةرحي ريفؤراندم لةم ضوارضصوةية دا لةوةدا كورت دةبصتةوة كة ثصيان واية لة :تةسةوري دميوكراتيانة:1
داوةكان وخةلكي كوردستان موستةهةقي ئةوةن بة ثشتيواين كؤتايدا كورد اليةنطري ئةمريكابوو لة روو

جياببنةوةو دةليليشيان ئةو طونية دةنطانةية ,وبةرةزامةندي ئةمريكا كة خؤي كانطاي دميوكرايت ودةنطدانة 
كة لة ثشيت خؤيان هةلداو برديان بؤ بةغدا كة كةس وةالميشي نةدانةوة وةيا بيدةن بة نةتةوة يةكطرتووةكان 

 .سصزدةسال ضاودصربوو بةسةر برسيكردن وبص مافكردين خةلكي كوردستانكة خؤي 
نةوعصك لة ليرباليزم كة ثصي واية لةنصو ئةو هةموو ئاطرو ئاسن وكوشت وبرة : تةسةوري ليرباليانة:2

رؤذانةيةي كة ذياين لة سةراسةري خةلكي عصراق تال كردووة تائةو راديةيةي كة ثؤل ثؤل خةلك رادةكةن و 
ئا لةم وةزعةدا ئةم ليرباليزمة ثصي واية  خةلكي كوردستان دةتوانن قةلةم , التة بةجص دصلن ئةو وو

 .وثةرةكاغةزي ريفؤراندم هةلربن وضارةنووسيان دياريبكةن
ئةطةربص ثصض وثةنا قسةبكةين و سادة بروانني ئةو راستية دةردةكةوص كة خواسيت جيابوونةوةو دامةزراندين  

ردستان مبانةوصت ونةمانةوصت لةم دةورةيةدا نةتةنيا دذي بةرذةوةندي و ستراتيذي دةولةيت سةربةخؤي كو
هةرسص ناسيؤناليزمي عةرةيب وفارسي وتوركي ية بةلكو دذي بةرذةوةندي ئةمريكا ورؤذئاوايشة لة 
ناوضةكةدا وة  وة ئةركي سةرةكي ئةحزايب حوكم بةدةست لة كوردستانيش تةنانةت لةم دةورةية ئةوةبووة 

ة ترس ونيطةرانيةكاين  ئةم اليةنانة لة تارمايي  داخوازي جيابوونةوة برةوصننةوةوئةوان دلنيا بكةن ك
وسوصنديان بؤ خبؤن كة لصناطةرصن كوردستان لة عرياق جيابصتةوة وبةلكو ضاكيش هةول دةدةن بة عرياقي 

 .بلكصننةوة
بزووتنةوةو طروثة سياسيةكان ,ةورةية  لة رووي بروابوون بة تةوةهومي ريفوراندم وةك رصطا حةيل ئةم د

ضةند هةنطاوصك لة دواوةي خةلكن وئةو حةماسةتةي طروث واليةنةسياسيةكان بؤ قوةيت خارقي ريفؤراندم 
نيشاين دةدةن يةك نايةتةوة لةطةل دلساردي خةلك لة سةرجةم ئةوةي ثصي دةوترص دةنطدان وسندوقي 

ةي  تاكتيكصكي سياسي واوةتر نةضووةو ئةو ثص داطرتن انتخابات و  هةربؤيةش ريفؤراندم لةضوارضصو
وسووربوونة لةسةر ريفؤراندم مةطةر بةوة لصك بدرصتةوة كة ثصيان واية دةبص لةم دةورةية سووربن 

 .لةسةرئةوةي   خةلك فصري تةمرينايت دميوكرايت بكةن 
دان ئةوة ئيتر بةقةناعةتةوة ئةوة روونة كة ئةمرؤ ئةطةر لةو شوصنةوة خةلك بضنة ثاي سندووقةكاين دةنط

يان دةدةن كة هةلبةتة دةربرين نية لة ويسيت ئةسلي خؤيان بةلكو لةذصرنةوعصك لة " را"ناضن بةلكو تةا 



فشاردةبص كة دةخرصتة سةريان وبةهةمان ثلةش ئةطةر قةناعةتةكانيان بؤجيابوونةوة جصكةوتة بصت وببصتة 
 .. ئةوة بصطومان لة رصطةي ريفؤراندمةوة نابص و نةبووةهصزي بزووصنةرو ووزة بةخش بؤ جيابوونةوة

ئةزمووين ميللةتصك نادؤزينةوة كة توانيبصيت لة رصطاي ,تةنانةت لةرووي مصذوويشةوة ئةم حوكمة راستة
دةنطدانةوة جيابووبصتةوة ولةو شوصنةشةوة ئيمكاين فرسةتصكي وابووبص ئةوة ئةسلةن رصطانةدراوة ودواين 

 مليؤنة كةضي 6كةتةلؤن وناوجةرطةي ئةوروثاي دميوكرايت وريفؤراندمة كة ذمارةيان منوونةش ميللةيت 
 .     كصشةكةيان بة ضارةنةكراوي جصماوة

هةربؤية بانطةوازي ريفؤراندم لة كوردستان دا لةم دةورةية لة راستطؤترين  حالةتيدا لةو طؤرانية خةماوية 
دا بؤكرصكاران و سةرنيشيناين ثلةدووي  قايت خوارةوةي ئةو دةضصت كة لة كايت غةرق بووين كةشيت تايتانيك 

ئةو سةرنيشينانةي كة دواكةس بوون زانيان كةشتيةكة نقووم دةبص و يةكةم كةسيش بوون كة , كةشتية دةوترا 
  .  نقوم بوون

      
 
 
  

 
 
 
 
 


