
مینین ت ڕاده  دیموکراتیه چۆن له

          

  *ھدی کاوانی  مه  *        

 

یی  وایه رمانه  مانای فه  پک ھاتووه  دوو وشه له کی یۆنانیه یه ت وشه دیموکراتیه

نی  وه رژه  به ست به یوه  په که  یاسایانه و جۆره لبژاردنی ئه  ھه ن،واته یه گه ل ده گه

ک دیموکراسی  ،وه یه ک جیاوازی ھه  یه ھا مانای له نده ت چه کراسایهدیمو.تی خۆیه

 چۆن   که وتووه نگ که چه یان وه ستیه ربه و سه سیاسی یانی ھاووتیان ئه

تی   دیموکراتیه  له  جگه وه ئه.بژرن لده  ڕگای ئازادو نھنی ھه کانیان به ره نونه

تی و  یه و تاقمی سیاسی وکۆمه تهس کارکردن وپک ھنانی حیزب وڕکخراو وده

 .نگی رھه فه
 ڕگای  واته. ن  یه گه تی ده یه ری کۆمه تیش مانای دادوه یه تی کۆمه دیموکراتیه

 بار  لکی له ر ھه ی ھه وه کانی بۆ دۆزینه موو ھاوتیه کات بۆ ھه کسانی خۆش ده یه

تی  لی ودیموکراتیه تی گه یهم دیموکرات که نگی جیھانی یه  پاش جه له.بۆ کارکردن

  به.  وه  کایه تی ھاته وایه رمانه کانی فه  بنچینه ک له یه ک بنچینه شؤڕشگیش وه

یشتنی   تگه به.ر  به گرته  ڕگای سوسیالیستیان ده ی که و وتانه تی بۆ ئه تایبه

ی  وه ستنه گوا تی دابین بکات،واته یه کسانی کۆمه ب یه ت ده وان ،دیموکراتیه ئه

مھنان رھه ھۆکانی به

م  کان به م لیباله به.تی یه ندارتی کۆمه ستی خاوه بۆ بنده وه دارانه رمایه  سه له

:ن که ت ده  دیموکراتیه  باس له یه شوه

ند  دات بۆ دیاری کردنی چه بار ده لی له ھه  حیزبیه م فره  ئه حیزبی،چونکه فره

.تدا لۆژیه  دیدی ئایده بت له ر نه ر ھه گه تی ئه یه هکی سیاسی و کۆم یه رنامه به

ربین  ستی ڕا ده ربه ک سه کان وه ییه  بنچینه ستیه بهر یاندنی ماف و سه ج گه به 

ی  وه بوکردنه ستی ھاتوچۆو ربه ،سه وه ری و کۆڕو کۆبوونه گه  ڕۆژنامه له
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  وه ھۆیه  ڕای گشتی به که وه گرته  ده  شتانهم موو ئه ھه.نگ و باس زانست و ده

کات   کار ده که و ڕژمه ر ئه  سه توانن خۆیان به  ده وه  ڕگایه بت و له ھزتر ده به

 .سپنن بچه
می  رده ک سه  وه وه ڕته گه تی ده کانی مرۆڤایه  کۆنه ره  ھه مه رده ت بۆ سه دیموکراتیه 

  ت به ر دیموکراتیه گه بم ئهتوانم  ده.کان کان وڕۆمانیه کان ویۆنانیه غریقیه ئه

ر  ھه. کان  یدا بوونی چینه  بۆ په وه ڕته گه یش بووبت ده)بسیط(شکلکی ئاسایی 

  ر قۆناغک له  ھه  له ردا ھاتووه سه وام گۆڕانی به رده  تا ئستا به وه مه رده و سه له

ی  غهو قۆنا ت به کی تایبه یه تی شوه  کردنی مرۆڤایه شه کانی گه قۆناغه

    کراوه تیش باسی لوه ک قۆناغکی مرۆڤایه ت وه دیسان دیموکراتیه. رگرتووه وه
  ڕێ له  پی تبپه  بۆ مرۆڤ که ندی داناوه  کاڕڵ مارکس قۆناغکی مامناوه بۆ نمونه

ویش قۆناغی  داری بۆ سوسیالیستی ئه رمایه  سه ی له وه کاتی گواستنه

م   ،به وه کرده ی ڕوون نه و قۆناغه ماتی ئه لزه  موستهر چی گه و ئه ئه.  ته دیموکراتیه

نا  داری داده رمایه شکی فراوانی سه نانی به الوه  وه ی به ماته لزه و موسته لینین ئه

. مھنان رھه  ھۆکانی به یان ،له وه  ڕووتکردنه ویش به ئه

  ریکه خهر ئاستی جیھان وا   سه می سوسیالیستی له سھنانی سیسته ره  ھه به

پن ،  سه شکی فراوانی جیھان خۆی ده ر به  سه  لیبال به تی شوه دیموکراتیه

مادام .گۆڕت  دی بت و نه به  ئه یه م شوه  ئه  که  نیه و مانایه م دیسانیش به به

   له ته لبه  ،ھه  قۆناغکی نووه ته ڕی سارد پی ناوه مانی شه تی پاش نه مرۆڤایه

گرێ   ده  خۆوه  به  نویه مه رده و سه تکی گونجاو بۆ ئه  دیموکراتیه وهدوا جاردا ش

ی من  زنده  مه  بۆ پاکتیز به ته  کردنی دیموکراتیه رجومه  ته  گرنگه ی لره وه ئه.

  خنه ستی ڕکخراوبوون و ڕه ربه ری وسه گه نیا ئازادی ڕۆژنامه ر ته ت ھه دیموکراتیه

    م دیاردانه  ئه وه تاد ناگرته ......تدارتی سه  ده گرتن له

کانی  رسته تی که  تایبه ڵ به کانی کۆمه  گرنگه  پداویستیه  دوا جاردا له ر له گه ئه  

. بت   ده سته رجه رۆکی ل به وا شتکی ب ناوه  ، ئه وه بته  نه وانه ژیان پچه

کانی تری  اک و پداویستیه نان و خۆر وا ناژیت ، پویستی به  ھه لک به  خه چونکه

ت   دیموکراتیه شدا بین که یه له سه و مه ڵ ئه  گه  له ر ئمه گه ئه . یه ژیان ھه

لکیش   برسی بوونی خه م به  ناو نابات ، به و زوم و زۆرداری له وه وسانه چه

ت بۆ  ی دیموکراتیه رجومه  ته  که ئمه. ن  یه ک ناگه ت ھیچ مانایه دیموکراتیه

دیارده ین ،ده که ااکتیک دهپ کان کۆک   ئابووریه له سه ڵ مه  گه کان له  دیموکراتیه ب

  کردنی ئابووری به شه ت و گه کراتیه  چوونی دیمه وه وپشه ره ب به بن ،یانی ده

کردنی  شه  گه  مانان به ک ئمه  وتکی وه له.  بۆن  ڕوه ک نزیک به  یه ھاوتای له
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 چوونی پۆسیسی  وه و پشه هر  بۆ به  گرنگترین ڕگایه وه وو ڕوکهم ھه ئابووری له

کانی   چینه ندی ھیچ له وه رژه  دژی به ش له  کردنی ئابووریه شه و گه ئه. دیموکراتی 

 ڕۆیان  ی که تیانه یه  کۆمه و چن و توژه تی ئه  تایبه  به وه وته ڵ دا ناکه کۆمه

تی و مژوویی   بابه رجه لومه و ھه  له چونکه.ڵ   چوونی کۆمه وه و پشه ره  به  له ماوه

مووی  ی برستی ھه لک و دیارده باری خه مان ،ناله که  وته م له رھه ی به واره و قه

 توژکی  ڕاسته.  وه  کایه ھاتۆته داران نه رمایه و زوم و زۆرداری سه وه وسانه  چه له

دام  تی پاش ڕووخانی سه  تایبه ت به سه  ده رگرتن له لک وه  ھۆی که ڵ به کۆمه

.ست بھنن ده  زۆرترین سامان بۆ قازانجی خۆیان وه حوسن ، توانیویانه

و  ئه .  یدا بووه مھنان په رھه  الوازی به لک له ی ناڕکی خه که  زۆره ره  ھه شه م به به

لکو   ئارا دانیه به  له  وتی ئمه  له رمایه کانی سه رسته  که  که  نیه و مانایه  به قسانه

  وه ت ئمه  بابه بۆ وتکی له .   دانانی پالنی ڕک و پکه  زیاتر له رفتی ئمهگیروگ

الچۆکردنی  کردنی ئابووڕی و قه شه  ڕگای دانانی پالنی گه کرێ له ده

 کۆن  ندیه یوه  نانی په الوه تی و وه گایه به ره تی و پش ده گایه به ره کانی ده ندیه یوه په

ست بھنرێ  ده کی باشی ئابووری وه یه وه ستانه مھنان،ھه رھه کانی به زۆکه و نه

و  ی نیشتمانی له رمایه  زۆری سه ره شی ھه  به کرت که  ده وه و کاتانه ش له وه ئه.

لک  نی خه  بار بۆ فراوانترین کۆمه لی له  زۆرترین ھه ر بخرت که گه  وه بوارانه

   له وه که  الیه ھنرت له ست ده ده وهش   ئامانجی ھاوبه وه شه مه دابین بکرت ، به

بت  ک ڕزگارمان ده یه لک و بکاری تا ڕاده باری خه تی و باری ناله تی برسیه ینه مه

ل  ی که وه بت بۆ ساغکردنه ر ده کان مسۆگه داره بازاڕ بۆ پاره وه  کی تریشه  الیه  له وه

  ی ئابووری له ش بنکه ره به ره ست ھنانی قازانج ، به ده کانیان و وه له و په

.بت  ھز ده مان به که وته

ڵ   گه ین له  لیبال ڕؤژئاوا بکه می دیموکراتی شوه راوردی سیسته ر به گه دیسان ئه

  ی ناویان له وانه تا ئه  ھه وه کانیه موو جۆره  ھه  به وه ت خۆمانه  بابه وتانی له

بینین  ین، ده که  ده  لیبال پیاده هتی شو  دیموکراتیه  ئمه  که خۆیان ناوه

م  که ی یه  کۆمه دا له یه ه و دوو کۆمه  نوان ئه  له یه کجار زۆر ھه کی یه جیاوازیه

  مھنان له رھه به کانی پۆسیسی دیموکراتی و وه خشه  زیان به ندیه یوه موو په ھه

   نراوه الوه بت وه ک ده یه هد ی سه تی نزیکه گایه به ره تی وپش ده گایه به ره ت ده بابه

. وه ته  پۆسیسی دیموکراتی دوور خراوه تی له واوه  ته ی تریش دین به که ره  سه و له

 و دینیش  یه مھنان ھه رھه تی به مه ندی و نه یوه ھا په م جۆره ی دووه  کۆمه م له به

.  ناو پۆسیسی دیموکراتیه  فراوانی له به
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   ڕاسته و وتانه  ئه  ، عیاق ، لوبنان ،تورکیا که یموکراتی لهکی تری د یه دیارده

و  م ئه ک دیموکراتی به یه لبژاردنی تا ڕاده مان ، ھه ڕله نویعی سیاسی، په ته

  وه و پشه ره  پۆسیسی دیموکراتی پی به  که وه وتۆته که وھا نه  ئه  سیاسیه نویعه ته

چی  لبژاردن که مان و ھه ڕله و په  سیاسیه عهنوی و ته بینین وای ئه ده. بچیت 

ی  یان دیارده  ده وه یه  ڕگه یاناوی حوکم و له  ناو قه ته وتوونه رس وتیان که ھه

  ی که و ھزانه  ئه  چونکه وه وتوته ل که... نادیموکراتی وتوندو تیژی و تیۆڕو 

  ندی جیاوازو دژ به ھا نوه نده ر چه  سه ن له که ست گیر ده وادارانیان ده ی ھه متمانه

  و وتانه ی سیاسی و حوکم له شکیله کی تر ته  واتایه  یان به ش بووینه ک دابه یه

ر  گه  ئه و که ڕی ئیسالمی توند ڕه و په سار ، له ڕی یه و په  تا ئه وه مینه ڕی یه وپه له

تی  ران و سۆدان و حکومهی ئ  نمونه ست له  بن ده وته تی بکه واوه  ته تی به سه ده

وت کت ومت  یه  ده ڕی لیباڵ که و په بۆ ئه .  وه بته پشتری تالیبان نزیک ده

   کردار کردنی له  کورتی پۆسیسی دیموکراتی و به به .  وه السایی ڕۆژئاوا بکاته

ی  رکردنیشی ماوه سه  و چاره  تا بیت پۆسیسکی ئالۆزه ت ئمه  بابه وتانی له

. وێ  نی زۆری ده مه زه

کردنی  شه م گه رده  به  کۆسپ له  یان ئیسالمی سیاسی بوبته ر دین نیه دیسان ھه

کارھنانی  تی، به تی حیزبایه سه لکو ده  به و ناوچانه پۆسیسی ددیموکراتی له

بوونی  سادی ئیداری ، نه تدار ، فه سه  قازانجی توژی ده سامانی وت به

موو   مه  بتواندرت کاروباری وت له  که کی سیاسی و ئابووری کارامه یه رنامه به

یاری دینی یان  کردنی ته شه زۆری گه ره شی ھه به.....  ڕک بخرێ وه ڕووکه

و  ت بۆ ئه سه ستی ده  ده یان یان گرتنه وه ئیسالمی سیاسی و نزیک بوونه

و  مه وله نی و عه ده گای مه  کۆمه ه خۆیان ب  که وه ڕته گه  ده و ھزانه ی ئه ناڕکیه

. ن  وانه  بواری کرداری ڕکاو ڕک پچه چی له ن که که  ده  پناسه تانه و بابه شتی له

24/06/2007

mahdikawani@yahoo.co.uk  
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