
 
www.dengekan.com 

5/7/2007 

1

  :تبینی
  .ربگرت ی لوه  سوودی دیكه وه نه خوند  ب له سك بۆی نییه  هیچ آه یه رچاوه م سه ی دروست به  ب ئاماژه به -
و   به ، ئاماژهناردوون بۆم نهمن    آه وه نه آه  آاتك نووسراوكم بو دهم  آه آان ده  آوردیه ره ماپه  داوا له -

  . رگرتووه  وه لیان ن آه  بكه یه رچاوه سه
  

  یشتنكی باشتر و تگه ڕووه
  

ی پمان خۆش  وه ك له  وه تتره حمه  زه وه ، زۆر له  یان چی نییه  بگوتریت دیموآراتی چییه آه"
  ". ببوایه بت آه

  
  ت به باره باسك سه " ناوی  به دوا وتاریدا نپور، له سه ری حه عفه ، آاك جهویست  و خۆشهڕز  بههاوڕی
.  ند خاكی گرینگی آردووه ، باسی چه وه ته بوی آردووه" وست هه"ڕی   ماپه  له آه" آان  آورده لیبراله

ری  ده به ندازه  ئه ی له وه خۆرازاندنه: پاتی سۆشیالدیموآراتی آوردستان" ناوی  ی به و باسه شكی له به
ری  به ڕوه به ی سته ی ده ی قسه وانه پچه بهحیزبه  و ئه "تی  نووسیویهودا  له و   ـ ـه"آان  آورده لیبراله
 "1.یان ناآا آه رده ی ده در چاره به ندازه  ئه له ی وه خۆڕازاندنه و آه، لیباله و دیموآرات نییه پرۆژه

  ).تی ر خۆیه عفه  ئی آاك جه آه ژرداهنانه ت به ختی خه جه(
  

وی ناوخۆی    له په2ك شی یه  به  له  بیستودووهی  بگه ستی له به نپور مه سه ری حه عفه آاك جهدا  لره
  آوردستانیموآراتیالدیشۆ سیپارتڕی   ماپه بووانه ( آوردستانیموآراتیالدیشۆ سیپارت

www.psdkurdistan.com( .  
 ڕوون و ڕاشكاون،  ، آه وه آانی خۆیه  ڕگای وتاره نپور له سه ری حه عفه  آاك جه  آه ی پموایه وه رئه به له

ك   وه وه  خۆشیه وا به آات، ئه  ئایدیۆلۆژیدا ده  تیئۆری و له  له وه وتنی قووبوونه  پشكه آكی زۆر به آۆمه
ر  به  له  آه وه  داخه به.  وه مه ده می ده ری پارتی سۆشیالدیموآراتی آوردستان وه زرنه ندامكی دامه ئه

  م دیاره ڕی پارتی ناوبراو دابنرت، به ر ماپه سه له  رهم وتا ئهوخۆ  ر ئستا ڕاسته آاری زۆر ناتوانین هه
و  "3وست هه"ڕی   سوپاسی ماپه آهچت   یادمان نه  له گرینگه. ین آه  ده و آاره  ئه و زووانه به
  .  ساز آردووه  جیددیانه م باسه  بۆ ئهانپانكی  گۆڕه ین آه بكه" 4آان نگه ده"
  

م  ر ئه سه  و له باتی دیموآراتی و ئاشتیه گری خه نه وشھه نگركی خه یهنپور ال سه ری حه عفه آاك جه
ڵ  اشتی تكهمكی دیموآراتی و ئ  توندیی چه ر به عفه  آاك جه م پموایه ، به آم نییه یه  قسه خاه

  .م كه ب مكه و دوو چه یشتنكی باشتری ئه  تگه آك به مدا بتوانم آۆمه  وتاره م هیوادارم له.  آردووه
  ك له  یه  آه وه شكه  هۆی به  ناآرت به پموایه   بم آه وه بت ئه  ده آه ر باسه  سه ی بمه وه پش ئه

یشی  وه  لیبرال مۆر بكرت و پاشانیش تاوانی خۆڕازاندنه آی سیاسیی به یه رنامه  به یه آه وه ددی په سه
 بۆچوون و  ی به شه و به ئه  نپور، بۆ نموونه سه ری حه عفه هآاك جر   ڕای من باشتر بوو گه  به. ر  به بخرته
  پموایه  ، چونكه وه دایه مم ده ر وه ش هه و آاته  ئه نده رچه هه.  م بدایه ه  قه  له یشتنكی لیبراالنه تگه

  . یه ه یدا هه آه یشتنه  تگه نپور له سه ری حه عفه آاك جه
آكیان   یه آات آه دهك   یه بهڵ  واو لكجودا تكه مكی ته پور دوو چهن سه ری حه عفه آاك جه: م آه یه

 بۆ  ڕكه  ماپه ستت آه به ك ده یه رچاوه  سه شدا پشت به وه له.  یان ئاشتییه ی دیكهو  و ئه دیموآراتیه

                                                 
1  http://www.helwist.com/2%20Geshti/Kesekan/C.Hesenpor/Liblale%20Kurdekan.htm 
2  http://psdkurdistan.com/ 
3 http://www.helwist.com/ 
4 http://www.dengekan.com/ 
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 ناو  ومه آه نه دا م وتاره م له ده وده من هه.  5 ڤیكیپیدیایه ی گشتی و آه ی پناسه وه آۆآردنه
  .  پویسته  بۆ ئره  آه وه زیاتر له، " وه دیموآراسیه"باسی

، دیموآراسی   شوازی دیموآراسی دوو جۆره نده رچه هه. بردن ڕوه  بۆ به دیموآراسی شوازكی سیاسییه
   له هو دوو شواز  جیاوازی ئه لكی فره م مۆدلگه وخۆ، به  و دیموآراسی ڕاسته) انهرای نونه(وخۆ  ناڕاسته

" Models of Democracyآانی دیموآراتی  مۆدله" آتبی  یڤد هلد له  پی ده به. ن ری جیھان هه رانسه سه
)Models of Democracy, Second Edition, David Held 1996 (ن جۆری دیموآراتی فره.  

.  وه ته آراوه  تاقی نه جیددی  هیج شونك به ت له وه ر ئاستی ده سه  لهوخۆ شوازی دیموآراسی ڕاسته
 دوو جۆر  نھا له نھا و ته  پراآتیكدا ته هتا ئستا ل  یه تیانه رایه  دیموآراسی نونه ت به باره رچی سه هه

 پی   آه یه وه میان ئه آه یه: آرت  و آاری پ ده وه ته  تاقی آراوه وتووانه رآه می سیاسیدا سه سیسته
 هۆی  آان به رڤاتیڤه رن، و آۆنسه ڕخه گه آان تیایدا هزی جیددی و وه اله لیبر ری ڕاست و آه گوترت به ده
ت  نانه ت و ته وه منرخبینینی ڕۆی ده آان و آه رسنوورآردنی ئازادیه ردانی ئایینی و به ستتوه ده

آان،  وآراته سۆشیالدیم  آه یه  سیاسییه مه و سیسیته ئه: میان دووهه.  وه ی خواره  خانه ونه آه تیش ده حوآمه
ك مارآسیست  نه(پی دیموآراتیكخواز  لی چه ڵ ڕكخراوگه گه  هاوآاریی له نھا خۆیان یان له  ته به

  . حوآمیان آردووه) تی ترۆتسكی ك مائویست و خه  وه آانی دیكه لنینیست و جۆره
 بگومان  نت، آه نگكی سیاسیی داده  ڕه  چ جۆره نپور خۆی به سه ری حه عفه دا من نازانم آاك جه لره
م با  به.  دیموآراتبوون  له آه نی چ مژوویه و خاوه ی ئه ته و خه پ بت، و ئه  چه بت جۆرك له ده

  .ین  بده آه  باسه  به  و درژه ش گرینگ نییه وه  ئه ین آه گریمان بكه
  

   و ئاشتیدیموآراسیندی  پوه
و   له آكه ریتانیا یه به.  وه هنمه  ده من نموونه.   نییه وه  ئاشتییه وخۆی به ستهاندی ڕ  پوهدیموآراسی

آوو هیندوستان،  ڵ وتانی آۆلۆنی خۆیدا، وه گه ندی له  پوه م له ، به نی مژووه  خاوه ی آه دیموآراسیانه
ئیسپانیا وتكی .  ڕفرۆش بووه ، آۆلۆنیالكی شه فریقا و زۆر وتی دیكه ندا و باشووری ئه ئیرله

تۆلنیا و باسك   آه ر به رانبه  ناو خۆیدا به آانی و له ڵ آۆلۆنیه گه ندی خۆی له  پوه م له  به یموآراسیهد
ڵ وتانی  گه ندی خۆی له  پوه م له  به ریكا وتكی دیموآراتیه مه ئه.  یه ی هه آی نائاشتیانه ندیه پوه

  نسا له ڕه مانیا و فه ك سود، ئه وتانی دیموآراسی وه.  دایه آی نائاشتیانه ندیه  پوه ژر نفوزی خۆی له
یاندا ئاشتی  وه ره تی ده  سیاسه  له  آه وه ندیه و پوه  ئه ونه آه وخۆ ده بت ناڕاسته آدا هیچ نه فرۆشتنی چه

ی دیموآراس) آریتریا(آانی  له رجگه  مه ناتۆیای تورآنشیندا زۆر له شی ئه  به تورآیا له. ناپارزن
جمھوری ئیسالمیی . م دیكتاتۆر  و هه م داگیرآاره ڵ آوردستاندا هه گه ندی له  پوه م له ، به وه ته پآردووه
آات،   ده لی دیموآراسی پیاده رجگه ندین مه  خۆیدا چه بی نزیك به زهه مه ی شیعه  ناو بازنه ئران له

 مۆنۆپۆی  وه بیشه زهه  ڕووی مه ها له روه  و هه یكتاتۆره، د ڵ آوردستاندا داگیرآاره گه ندی له  پوه م له به
  . ستدایه  ده لهنگیی  رهه تیی و فه یه آۆمهی ی و ئابووریسیاسی

 من  آه" ن ڕ نایه  شه  ناو خۆیاندا به آان له دیموآراتیه" ناوی   به یه آی سیاسیی هه ت تیئۆریه به هه
ندی   پوه آان له  دیموآراتیه  ناآرت آه وه ودا هیچ باسكی ئه هم ل ، به وه وت تیایدا قووڵ ببمه نامه

  .ن یان نا آه  ده  پیاده و ئاشتیه  ئه ڵ وتانی دیكه گه خۆیاندا له
ی سنووركی   چوارچوه  و له بۆ ناوخۆی وتك بردنه ڕوه مكی به  دیموآراسی سیسته یه و شوه به

 ڕووی   له شت آه آرت و ده ت ده به  هه. ییه وه ته انیی نهمكی حوآم  سیسته وه رئه به و لهدیاریكراودا 
دا ئاشتیخواز و ئاشتیئامز بت و  ڵ وتانی دیكه گه ندی له  پوه  له  دیموآراسی وا بت آه وه تیئۆرییه

  موآراسی بخرتهآیی دی ره ندی ده شكرت پوه ها ده روه هه. زرت ك دابمه  گفتوگۆیه یه و بناخه ر ئه سه له
م   به.یدا وه ره ڵ ده گه ندیدا له  پوه  له م نه ، به  ناوخۆی وتكدا ئاشتییپارزه  ئایا بۆ له ژرپرسیار، آه

  . و گرفته یشتن له بت بۆ تگه ودان دا ده ر ئاستی پرسیارآردن و هه سه نھا له  ته مه ئه

                                                 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida 
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  وه ته  و قووبووینه شداریمان آردووه ی باآووری آوردستاندا به باتی ڕزگاریخوازانه  خه  له مان آه وانه ئه
ئاخر :   لمان آراوه  آه وه ته  بووینه و پرسیاره ڕووی ئه  گفتوگۆی ئاآادیمی و سیاسیدا ڕووبه  له میشه هه

  ؟ وت  چیتان ده ، ئوهخۆ تورآیا دیموآراسیه
 ناو خۆیدا دوو   تورآیا له ناگرن آه  پھه وه و خاه ن له هآ  ده و پرسیاره  جیھانی خۆرئاوادا ئه ی له وانه ئه

وی  ، ئه وه بته  ده ناتۆیدا خوالسه  ئه نھا له  ته م آه ، به ییهآكیان دیموآرات آات، یه  ده یادهت پ سیاسه
  . وه گرته ناتۆیا ده ی ئه وه ره آوردستان و ده   آه یان آۆلۆنیاله دیكه

  . وه بمه  قووڵ ده مه هر ئ سه من زیاتر له
 Statens offentligaتیی   وه سمیی ده ی ڕه وه توژینه( ناوی  تی سود به وه رتی ده  آه١٩٩٩سای 

utredningar( كی شایانباسی چاپ آرد بهبی خۆیه آتییبوونی  وه ته تی دیموآراسی نه  ناوی ئایا ج
، Robert A. Dahlرت دال  ڕۆبه  و له آه ریه ودا هه  له)?Bör demokratin av nationaliseras (6لدابمارت؟

 وتارك  به  Saskia Sassenو ساسكیا ساسسن  Bengt Jacobsson، بنگت یاآۆبسۆن David Heldد هلدڤی ده
ی آاك  كردنه و تكه  به مه  وردی وه  به م آتبه ئه.  شداریان آردووه  به آه یه وه شكی لتوژینه  به آه
. مكی ئاشتی دوو شتی جودان ڵ چه گه  و چۆن له ی دیموآراتی چییه وه ت ئه باره سهنپور،  سه ری حه عفه هج

  :گم رده یڤد هلد وه رت دال و ده شكی آورتی ڕۆبه ند به نھا چه من تهدا  لره
 

آاری   پرینسیپ و ئاماده  آه یه وه ستی ئه به ی آۆسمۆپۆلیتیك مه  پرۆژهدا  بناخه له"
ی  و ناوچانه رپرسیارتی له  پویستن بۆ داواآردنی به ست آه رده  به یی بخاته زراوه دامه
.  وه ترۆی دیموآراتیهآۆنو دیو  ونه ئه آه دا ده م آاته  له آه ت  سته ت و فۆرمی ده سته ده
و ڕوومان دت  ره ی به زاره م هه ك له  هاووتیه موو تاآه  هه  آه یه وه  ئه آه وه لیلھنانه ده
  مرۆڤك آه  ، واته"آی آۆسمۆپۆلیتیك هاووتیه "  ببت به ها خۆی فر بكات آه روه بت هه ده

و ) ödesgemenskap(آان  نووسیه  چاره شه  هاوبه آان، خاه ییه وه ته  نه ریته  نه بتوانت له
 فۆرمكی  وتیبوون لههاو. زگار بكاتخۆی ڕ] تی خۆیدا وه  سنووری ده له[ جودا ژیانی شوه
ر  نه یه آگه یه تری به وره  ڕۆكی تا دت گه چت آه  ده وه ییدا له تیی دیموآراتیی ئایینده وه ده
دا  آانی دیكه ل و دیسكۆرسه ریتگه ڵ نه گه  مانای دایالۆگ دت له  به  خۆ بگرت؛ ڕۆك آه له
یشتن و  ر تگه  سه  دته ك آهخۆ آاتی  یه و چوارچوه رفراوانكردنی ئه ستی به به  مه به
ت له ب ری سیاسیی آه آته ئه. زاوات شقهپی سه توانوه نانی دیكه ی بیری الیه رچاوه  خا  
 سنوورب و  توانادارتر بت آهدا  و گیروگرفتانه ری ئه سه  چاره توانت له  ده وه لیلبھنته ده

ك  ر یه سه نووسیی له شی چاره لی هاوبه ی خاگه  مایه بنه  ده دا آه و پرۆسانه هڕگاگرن و ل
  پرۆژه.  وه رتر بدۆزته ری زیاتر دادوه سه  بتوانت چاره نگیشه بوو، و ڕه آه ه آه

ریب  ی هاوته ی زۆر شوه وه  بۆ ئه آات آه  ده وه ر ئه سه خت له ها جه روه  هه آه آۆسمۆپۆلیتیكه
   آه  ئاۆزانه و گیروگرفته ی زۆرك له وه  و بۆ ئه وه یهرپرسیار  ژر به ت بخرنه سته  ده له
  آی دیموآراتیانه یه  شوه به) رمیی و گتیی یی، هه وه ته یی، نه ناوچه(ین  موومان گیرۆده هه

گای سیاسیی جیاواز و تیاشیاندا   آۆمه ستیان بگاته آان ده بت مرۆڤه ند بكرن، ده ڕسابه
  دا آه زاره و هه آی دیموآراتیی سیاسیی له گایه آۆمه:  آی دیكه  واتایه به. ندام بن ئه
... هاووتیی بن  هاووتیان فره  جیھانك دابنت آه  جیھان به بت پداویستیانه  ده یه ڕوه به
  بت دیموآراتی به  ده  آه یه وه ستی ئه به  مه آه  آۆسمۆپۆلیتیكه ، پرۆژه وه یه م پشینه به

  نه ی دوو الیه  پرۆسه ست له به مه.  نه آی دوو الیه یه آوو پرۆسه نوێ ببینرت، وهآی  یه شوه
رچوونی  سه ڵ به گه  له ، آه وه ییدا قووڵ بته وه ته آی نه گایه  آۆمه  دیموآراتی له  آه یه وه ئه

ڵ  گه هو ل  خۆی، تكه نی بگرته ده گای مه تان و آۆمه وه  دیموآراتیكردنی ده بهآاتدا 
 .7..."آان  سنووره ر له ی دیموآراسی ده رفراوانكردنی فۆرم و پرۆسه به

                                                 
6 Bör demokratin avnationaliseras? Demokratiutredningens skrift nr 21, Elanders Gotab, Stockholm 1999. 
Sou 1999:11 
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پانكی  آان و گۆڕه ییه وه ته نه  ته وه آان، ده ی شاره بت ئاوته تا دیموآراتی ده وه یان ئه“
آی حوآمكردنی  یه ك شوه ر وه تا هه وه  بت، یاخود ئه رمیی و گتییانه رینتری هه به
. بت م ده رده  زیاتر ناسه آه ی بیستویه زاره م هه  تا دت بۆ ئه بینرت آه یی ده وه ته نه
  ".8 ست خۆماندایه  ده  له ، ختدارانه آه، به بژارده هه

 
ر ئاستی  سه یی و له آی ڕكخراوه یه م پرۆژه  دیموآراتی النی آه ستمان آه رده  به یخاته  ڕوونی ده هلد به 

آی  یه پرۆژه. ستنیشانكراودا واو ده ی سنووری ته  چوارچوه  له ییه وه ته نهآی  یه باش پرۆژه
ش  وه ئه.  خولقاندووه آی بۆ خۆی نه  و تیئۆریه یه ر ئاستی قسه سه ر له آۆسمۆپۆلیتیكی تا ئستاش هه

موو   هه هگرت آ ده وباسكی وا زۆر هه س قسه آه ر ئاستی تاآه سه  دیموآراتیبوون له  آه واو ڕوونه ته
توانت و  زووی خۆی ده  ئاره س به ر آه  هه زنت، چونكه به آادیمی ده رزكی گفتوگۆی ئایدیۆلۆژی و ئه مه

وام دووپاتی  رده  به  و پمخۆشه  گوتومه میشه من هه.  دیموآرات دابنت  خۆی به یه بگومان بۆیشی هه
سك پی خۆش  ر آه  هه ش آه وه ، جی ئه وه بته هزای دیموآراتی جی زۆر شتی تدا د  فه  آه وه مه بكه

  . پراآتیكدا ببینرت  له بت آه  ده وه ر ئه  هه وه منته ی ده وه ئه.  دیموآرات بناسنت بت خۆی به
  

  :آات ست پ ده  دیموآراتی ئاوا ده ت به باره ی خۆیدا سه آه  وتاره رت دال له ڕۆبه
  ش بت آهی پمان خۆ وه ك له  وه تتره حمه  زه وه ، زۆر له یان چی نییه   بگوتریت دیموآراتی چییه آه"

مكی دیموآراتی،  م چه آه یه. م آه دا من سیانیان باس ده ؛ لره یه وه  پشته ك هۆی لهل ش گه مه ئه.  ببوایه
. هنرت دهآار ر به  و ئستاش هه-هنرت  آارده  به  خۆوه ر له زانین، هه موومان ده آوو هه روه هه
دا  و سنووره ، له وه  حوآمانیی بگرته  جۆرك له هنرت آه آارده  به وه  زۆریی بۆ ئه  به آه رچی وشه گه ئه

  ... زۆر ناڕوونه]   آه مككه چه[ خۆیدا  ی حوآمانیش له ر خودی وشه  هه وه بله.  وه ناهرته
  یه وه  یان چیی نییه، ئه  دیموآراتی چییه نی بكات آهستنیشا مرۆڤ ده آاتك   آه یه وه م ئه گرفتی دووهه

ك  یه  شوه  به  آه تی پمانا نییه تایبه  به وه ئه.  آودا سنووری بۆ دابنیت  چۆن و له یت آه  بیار بده آه
ی و  نوان ئه ی ڕوون و دیار له وه تكی جیاآردنه  بین و خه ین وا آه ڵ دیموآراتیدا بكه گه رخورد له به

ین،  آه ی دیموآراتی ده  پناسه  آه م آاتكه گرفتی سھه. وی نادیموآراتیدا دابنین دیموآراتی و ئه
ندك  هه) ڕی ڕیزپه( ئیستیسنای   به نگه ، ڕهداآان  دیموآراتیكه مه موو سیسته هه  لهی   نزیكه  آه یه وه ئه

  به[ستگادا  ت و داموده سته ده   بیار له  آه وایهر   یان آتومت هه  پویسته وه ی بچووك، ئه لیژنه
  .9..." نی دیكه  الیه درت به ده] ناچاریی

  :بت وام ده رده رت دال به ڕۆبه
ی  زراوه  تیایاندا میتۆد و دامه  وتانی دیموآراتیدا، آه له.   و هاسانه  یه ره آسه م یه آه وه لیلھنانه ده"

 ئیتر پمان  ی آه یه و شوه ودا به  له ، و آه  جی خۆیان گرتووه وه همان  در زه  باشی له دیموآراتیی به
بۆ ] م به[،  نگنین، آولتوركی سیاسی دیموآراتیی باش جی خۆی گرتووه ڵ بسه آرت شت هه ده
سی  پر ر زۆر له سه آۆنترۆكی توندوتۆڵ له تیایاندا  آه  ته حمه  بۆ هاووتیان زه  آه مووان ئاشكرایه هه

تانی هاووتیانی وین   بوا بكه ن آه مان هه  آام هۆیانه وایه ی آه ئه. ن  بكه آیی پیاده ره تی ده سیاسه
ی آارتكردن  مان پله آان هه ر بیاره سه ودا له  بتوانن له وه ییه وه ته می نونه  سیسته ونه آه  ده جیاواز آه

  .10"؟ یانه آانی خۆیاندا هه  وته مۆ له  ئه ، آهبت و آۆنترۆیان هه
دا  و ئاسته آی ئا له ریه  آاریگه ت بت آه حمه  زه نده وه ر بۆ هاووتیانی ئاسایی ئه گه ئه: نجام رئه سه"

  بت، ئایا جی خۆی نییه آانی خۆیاندا هه  وته آی له ره تی ده آانی سیاسه ر بیاره سه یان له وره گه
بن؟ ئایا  تر ده وره  گه آاندا فره ییه وه ته  نونه  ڕكخراوه آان له نگه  ئاسته هی آ ڕه و باوه ر ئه  سه بینه

  قینه آۆنترۆی ڕاستهن و  نایه  وه ییه وه ته لی نونه كخراوگه ڕ ستراون به  به ی آه و وتانه هاووتیانی ئه
آوو هاووتیانی ناو وتانی  وهر ، هه ییه وه ته سیاسی نونه) لی ئلیتگه (لی گه ست نوخبه  ده نه ناخه
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؟ ئایا  وه هیی خۆیان وه ته یاسی نهلی س گه ست نوخبه  ده نه خهی دهدن و دیموآراتی بیاری سیاسی گرینگ 
   ئاستكی زۆر له  ناگاته وه آی زۆره  بوایه یی به وه ته لی نونه  ڕكخراوگه  به دانهتپ سته و ده بی ئه
 .11"ندآراوی دیموآراتی؟ سه ستكی پهر ئا تری هه وه خواره

  
  له بوون په ی دیموآراتبوون یان نه له سه ر مه سه نپور له سه ری حه عفه  آاك جه  من پموایه یه و شوه به
، هاوآات  وه  پی پویست ناتوانت تیایاندا قووبته آات و به ڵ ده آان تكه ها ئاسته روه آات، هه ده

  وه له. هنت آاری ده بهدیموآراتی آانی  نده هه  بۆ پوانی دیموآراتی و ڕه آات آه نا ره و پوه باسی ئه
 و   خۆی پی باشه  باشترین دیموآراتی دابنت آه  به  دیموآراتیه و جۆره دات ئه  خۆی ده زیاتریش ڕگا به

  . یه ر ئاگادار ناآات آامه ی خونه  ئمه م آه به
  

   ئاشتی ت به باره سه
   آه مدیوه  هیچ شونك نه  تا ئستا له وه ی ئاشتیدا قووڵ ببمه وه  بزووتنه  له ی من توانیوومه هنده
. آی وا بكردرت یه  پناسه  آه وڵ زۆره م هه ی ئاشتی آرابت، به وه آی ئاشتی یان بزووتنه یه پناسه

 من باسیان   آه یه  شوهش شه گشتیی، ت به به ، هه دۆآترینی ئاشتی/ی ئاشتی وه می بزووتنه رجه سه
  .م آه ده
 Mahatma(هاتما غاندی  مهتی  رایه  ژر ڕابه ی هیندوستان له باتی ڕزگاریخوازانه ی خه وه بزووتنه. ١

Gandhi(  
  فریقا  باشووری ئه له) ANC(ی ئا ئن سی  وه بزووتنه. ٢
  )Martin Luther King(ر آینگ  مارتن لوتهی  وه بزووتنه. ٣
  )١٤/١/١٩٥٧  ر بۆ آۆنگرس له یزنھاوه ئاخافتنی دوایت ئه) (Eisenhower(ر  یزنھاوه ی ئه آه رینهدۆآت. ٤
  ی ئاشتیی آسایی وه بزووتنه. ٥
  .ر ئراق ریكا بۆ سه مه نگی ئه جه دژی  ڕ له  شه ی ئاشتی دژ به وه زووتنهب. ٦
  

   له و خۆپیشاندانانه  ئه  آه رم نووسیووه، سه  آاتی خۆیشی له ، آه ش من پموایه شه خای  ت به باره سه
   له و دووته  ئه آاتك آهش  وه رئه به ر له آرا و هه ك ده درا و آۆمه  جۆش ده نساوه ره مانیا و فه ن ئه الیه
 خۆپیشاندان  ردا و بینیمان آه آان به كخستنه ڕ ستیان له ، ده وه نزیك بوونهریكا  مه  ئه ر زۆر شت له سه
  وه و پووآاندنه  ڕووه م و بم آه  خۆم بده توانم ڕگا به ده و  سارد بووهآی با  یه  پله آان به زاییه اڕهو ن

  .چن چوون و ده
دا  مه ریی ئه  ژر آاریگه نپور له سه ری حه جفه  آاك عه  پموایه  آه یه وه دا ئه م باسه  له ی زۆر گرینگه وه ئه

  وه وانه  پچه به.  وه ی پ بدرته توانرت گوژمكی دیكه  ده  پی وایه  و، آه یه ر هه بوو، یان ئستاش هه
  و چاالآیه  ڕز بۆ ئه ت آه  نایه و مانایه  به مه ت ئه به هه.  بوو و ئستاش نیمه آم پی نه من هیوایه

  . وه مه آه م ده  دانانم و قورسایی سیاسیی ل آه زنه مه
 پاشان باسی  ی غاندی آه آه  پاش دۆآترینه  و آه ی آساییه وه  بزووتنه  آه خای پنج ت به باره سه
   چونكه وه  قووڵ نابمه، هر یزنھاوه ی ئه آه دۆآترینهر  سه  له  آهچوار و خایم خۆیان ڕكخست،  آه ده
ر  سه لهر  یزنھاوه ی ئه آه دۆآترینه.  وه آی دیكه یه  خانه ونه آه م ده مكی ئاشتین به ر چه سه  له نده رچه هه
،  وه آه آارهنانی چه  به نددا، به تی ناوه  خۆرهه ردانك له ستتوه  ده موو جۆره ریكا هه مه  ئه  آه یه وه ئه
ی  آه ی دۆآترینه آاآه. ربگیرت ندی آۆنگرسی بۆ وه زامه ی پویست بت ڕه وه نجام بدات ب ئه ئه
 تا   آه وه  بووه نگی سارددا خوالسه  جه  پاشان له ت بوو آه تی سۆڤیهآ تیكردنی یه ر دژایه یزنھاوه ئه

  . نا دا داده یه و ناوچه قامگیری له  پاراستنی ئاشتی و سه ی به مه ر ئه یزنھاوه ئه. وام بوو رده  به١٩٩١سای 
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تكی   سیاسه  له  آه چۆن بوو، و دۆآترینه آردنی ئه نگی سارد و پیاده نجامی جه رئه  سه زانین آه  ده ئمه
ی   درژه وه رئه به ، له هاتووه ك نه  ئاشتیه  مانای هیچ جۆره  به گرت، و آه ی ده رچاوه  سه وه آۆلۆنیالیانه

  .م پ ناده
 و  یه ی هه وره آی مژوویی گه  قورساییه  و آه ر آینگه ی مارتن لوته وه  بزووتنه  خای س آه ت به باره سه
م  به. توانرت زۆر شت بگوترت نرت، ده ئاشتیی جیھانییدا ڕزكی زۆری بۆ دادهی  وه  بزووتنه له
 آوردستان  آی ئاشتی له یه وه ڵ بزووتنه گه  ناآرت له  آه تیه  تایبه  هنده یه وه و بزووتنه رجی ئه لومه هه
  یه وه مووشی گرینگتر ئه هه  له. آی ئاشتی یه وه ك بۆ بزووتنه  تیئۆریه راوورد بكرت، یاخود بكرت به به
ریی ئاینی  رابه  به م به و هه) citizenship(مكی هاووتیبوون   چه م پشتی به ر آینگ هه  مارتن لوته آه

و  ربگیرت ندك میتۆدی وه  هه د لهتوانرت سوو  ده  آه ی تدا نییه  بگومان قسه.ست به آریستیانی ده
  له  هاتما غاندیدا بوو، بۆ نموونه ریی بیری مه ژر آاریگه  توندی له  به چت آه  یاد نه شمان له وه ئه

 ڕۆشنبیریی و  و ڕازیبوونه ئه: "نووست ده" Stride Towards freedom و ئازادیی ره نگاو به هه لۆقه"آتبی 
ی مارآس  انهلی شۆڕشگ  میتۆدگه  بنتھام و میل دا، له  ئیوتیلیتاریزم له رگیز له  من هه ی آه ووشتیه ڕه

 و سرووشت ره  به وه چوونه"شبینی  گه] آتبی[  تی هۆبس دا، له یه ی آۆمه رده روه  په و لنیندا، له
Tillbaka- till -naturen"ی نیتچه فه لسه  فه  ـ ـی ڕۆسیۆ یان لهله وه مدیه رگیز نه دا هه ی مرۆڤی با ،  

   تاآه مه  ئه ی آه ڕه و باوه  ئه یشتمه من گه.  وه ا دیتمهغاندید  ickevåldsfilosofiبرئامزی  زه ی نه فه لسه فه
باتی خۆیدا بۆ   خه  له وه وساوه آی چه یه وه ته ن نه الیه توانرت له  ده  آه باره میتۆدكی پراآتیك و له

  .12"آاربھنرت ئازادی به
  

  ك  خای دوو و یه ت به باره سه
ڵ  گه و لهفریقا   باشووری ئه  له ی ئا ئن سی ـ ـیه ی ئاشتیخوازانه وه ه بزووتن  خای دوو آه ت به باره سه

 توندی آاریان   به یه وه و دوو بزووتنه  ئه . وه وت قووڵ ببمه مه  هیندوستان، من ده ت به باره ك سه خای یه
ی دیموآراتیك و تان وه رپرسیاری ده ی آۆلۆنیالیزم و به له سه ر بیری مرۆڤی خۆرئاوایی و مه  سه آرده
  یان له وره  الوانی ئورووپایی، آچان و آوڕان، ڕۆكی گه.  هتدآانی مرۆڤ و رآی پاراستنی مافه ئه
م خۆپیشاندان و  ی ئه وانه  پچه بوو، دروست به دا هه یه وه و دوو بزووتنه جۆشخستن و خرۆشاندنی ئه به

وت و   تكه وه ره سه تانی له وه ستی ده  ده نگی ئراق آه ر جه سه ریكا له مه  ئه ی دژ به ربینانه زاییده ناڕه
  .دا نه ری هه ری گشتییدا سه ماوه آانی جه  ناو ڕیزه  له وه  خواره  له آه

) ئستاش(آی سۆشیالدیموآرات بوو  یه  ئا ئن سی ڕكخراوه زانت آه نپور باش ده سه ری حه عفه آاك جه
  رستیی له زپه گه ی ڕه ی بۆ آشه ری ئاشتیانه سه  و داوای چاره خوازانهآی ئاشتی یه وه  بزووتنه و بوو به

  .آرد فریقا ده باشووری ئه
ی  وه م بۆ ئه آه  باس ده  بۆیه ندك مژوو و ڕووداوی دیكه  و هه مه ئه. زرا  دامه١٩١٢ئا ئن سی سای 

ڵ  گه لهی ئا ئن سی  تی ئاشتیانهبا خه. ین راووردیان بكه  جۆرك به ڵ دۆخی آوردستان به گه پاشان له
.  هیچ بكات یتوانی هیچ به  نه١٩٦١تا سای ر آردن  سه  ئاشتی چاره یدا بۆ به ووآۆششه موو هه و هه ئه

   بوو به وه  سایه٢٦نی  مه  ته  له جار نیلسۆن ماندال آه) ٣(م س  ، النی آه١٩٦١، سای  و آاته تا ئه
آان، یان ڕاستتر، دانیشتووانی  شپسته دۆخی ژیانی ڕه.  وه  زیندانه ووهوتب ، آه)١٩٤٤سای  (ندام ئه
ی آچان و آوڕانی  تیخوازانهی ئاش په  هه  آاتك آه١٩٦١سای . بوو هات خراپتر ده ن، تا ده سه ڕه
  هآان گویان ب شپسته ، ڕه وه درایه ق و لدان و گرتن و زیندانیكردن و آوشتن ده  شه ر به شپست هه ڕه

) توندوتیژی(برئامز  ی زه وه نگاربوونه ره  به ستیان به  و خۆیان ده داو ی ئا ئن سی نه زی ئاشتیانهوا بانگه
 ڕاستیدا  له[باتی ئاشتی  مكی خه تا چه وه ڕی دووڕیاندا وستابوو، یان ئه ره  سه ئا ئن سی له. آرد
رفراوانتر بكات  به]  م بۆ آه  پاشان باسی ده  آهامزبرئ زه باتی نه خه، یان بر هنانی زه آارنه به باتی خه

آان، یان   ئامرازه آك بوو له ك یه  تیایدا چه  بدات آه ستكارانه رهه آی به یه وه نگاربوونه ره  به و ڕگا به
زم  نیھیلی آی پاسیفیست و ڕگا به یه وه  بزووتنه ی خۆیدا ببت به باتی ئاشتیانه ی خه  درژه تا له وه ئه

                                                 
12 För pacifister. M K Gandi, Första upplagan, 1983. Haga bokförlag 1983, s. 16 
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 بوو  وه ئه. ریقا آرمۆڵ بكات فه ی باشووری ئه ی ئازادیخوازانه وه  بزووتنه وه  ناوه  له بدات آه
  آی خۆرئاوا حایبوون آه ستگایه موو دام و ده  هه وه شه و آاته ر له بژردرا و هه ك هه رناتیڤی یه ته ته
ت  ی ڕوومه ی دیكه هآ نه پشی الیه هی بانگی عیسادا بۆ هنان  چوارچوه باتی ئاشتی ناآرت له خه

  . وه  بكرته خوالسه
 نیلسۆن  آاتك آه. وام بوو رده  به وشه م ڕه  نیلسۆن ماندال ئازاد آرا، ئه  آه١٩٩١ تا سای  وه و آاته له

ریی آدا باتی چه نگ و خه بروزه ی زه وه  بزووتنه آرا دژ به ندین جار داوای لده  زیندان بوو چه ماندال له
  .ی آرد ستنرت، نه  ڕابووه بدوت یان داوا بكات آهئا ئن سی 
 ٢١٧ دایك بوو،   له١٨٦٩سای ) هاتما غاندی پاشان ناویان نا مه(ند غاندی  س آاراماچه نده آاتك موهه

م آۆلۆنی خۆیان  آه و یه) ١٦٥٢سای (ریقا  فه  باشووری ئه یاندبووه آان خۆیان گه ندیه ساڵ بوو هۆه
ندی   گرنگترین خای پوه ـ ـی داگیرآرد، چونكه) Cape(یپ  رمی آه  ئینگلیز هه١٧٩٥ سای .اآوتابوود
دایك  هاتما غاندی له ی مه وه  زۆر پش ئه نووسك بوو آه  چاره مه ئه. ڵ هیندوستان گه ریایی بوو له ده

  .دانابووریقا و هیندوستانی  فه  جیاتی خودا، بۆ باشووری ئه بت ئینگلیز، له
و  ی ئه ه  چاوی خۆی بینی چۆن مامه فریقا به  چوو بۆ باشووری ئه١٨٩١هاتما غاندی سای  آاتك مه
   ساه٢١آوو الوكی  وه.  وه وسانه چه آان ده شپسته  ڕهیش بۆ آار بردرابوون و چۆن آرد آه یان ده هیندیانه

ستی  دا آرابوو، ده گه ی له ه  مامه وه ڕی خراپیه و په  ئینگلستان به ر له به وه ر ساڵ و دوو ساك له  هه آه
  مك بوو له هاتما غاندی ده زرنرا، مه  دا دامه١٩١٢ سای  ی ئا ئن سی له و آاته ئه. بات  خه آرد به

بۆ  وه  ڕایه  دا گه١٩١٥ سای  زرانی ئا ئن سی له ریقا بوو، س ساڵ دوای دامه فه باشووری ئه
، یان ڕاستتر ی باتی ئاشتیخوازانه زموونی خه هاتما غاندی س ساڵ بوو ئه م مه و ده ئه. هیندوستان

 پناوی   هیندوستان له هاتما غاندی له باتی مه  خه تاوه ره  سه  له.بینی  دهبر، هنانی زه آارنه باتی به خه
م پاشان  ، به) بوویسترناسیونال پاسیفیستكی ئینتههاتما غاندی  مه(آاندا بوو  شپسته ڕزگارآردنی ڕه

بات  خه) ـ ـیش(ی بۆچی بۆ هیندوستان  ئه:  پرست  خۆی ده  و له وه آاته  شونكدا بیر ده ن له تمه حه
  م؟ آه نه
 بۆ   بوو آه وه و ئه م آاری ئه آه یه. آات ست پ ده هاتما غاندی ده برئامزی مه زه باتی نه  خه  آه یه ووه له

ی ئینگلیز  ترین فرۆشته وره  گه و آاته  ئه سازیی چنین و قوماشی ئینگلیزیی، آه هرتی پیش  آه لدان له
آن و خۆیان پویستیی  رگی ئینگلیزی نه  و جلكوبه  قوماش و پارچه  هیندوستانیان آرد آه بوو، داوای له

 .  ناوبانگه به" خوێڕپوانی  "  به  بوو آه و ڕپوانه م آاری گرینگی ئه م بھنن، دووهه رهه به خۆیان وه
 زوو  مھنان و فرۆشتنی خودا گرت، چونكه رهه ر به سه ستیان به آان ده  ئینگلیزه بوو آه وه ویش ئه ئه

یای  آی خه یه یانزانی پاره ن، ده به آار ده آان خوێ زۆر به  و هیندیه رمه  هیندوستان گه یشتن آه تگه
  ڕی به  باوه و خاه هاتما غاندی تا ئه مه.  وه ۆیان بفرۆشنه خ  بن و خوێ خۆیان به ن آه آه قازانج ده

  مبھنن و به رهه  پویستی خۆیان به  خوێ به واده ك خانه  خۆیان وه آان هنا آه هیندوستانیه
م  رهه به شی پویستیی خۆی خوێ وه بت به ك مافی هه یه واده ر خانه ن هه  ڕگا بده آانیش آه ئینگلیزه
  .بھنت

  .ر خوی هیندوستان تكشكا سه آان له وخۆی ئینگلیزه  مۆنۆپۆی ڕاسته یه و شوه به
  بوون آه رج هه لومه م هۆآار و هه ، به سووده رنجاآش و به رچی سه گه م ئه  ناده آه  باسه  به درژه
وام  رده  ئینگلیز به بهبرئامزی خۆی دژ  زه باتی نه ی بتوانت خه وه دا بۆ ئه هاتما غاندیان ده تی مه یارمه

مان  ی دیكه  نموونه وه  جیھاندا و پاش ئه  له تیه زموونكی مرۆڤایه  ئه  ڕاستیدا تاآه ش له وه پ بدات، و ئه
باتی  و خه  ئه ریقایه فه  باشووری ئه هاتما غاندی آه تی مامۆستای مه و ، له ر بۆ نموونه هه.  نییه
  .گرت ری نه  سه برئامزه زه نه
  آاته  ده ، آه یه تری چوارگۆشه ی س ملیۆن و نیو آیلۆمه هیندوستان نزیكه. آان زۆرن  ڕای من هۆیه هب

یان جاریش دانیشتووانی خۆی  ر ئینگلستان ده گه  ئه موو آوردستان، آه ر هه ده  قه شت جار به ی هه نزیكه
ی  ژماره.  داگیر بكات وه  ڕووی فیزیكیه  له یه وره  گه مینه و زه توانی ئه یده  بۆ هیندوستان نه وه ته بگواستایه

.  آوشتن و گرتن هیچیان پ ناآرت زانی بهی  ئینگلستان ده  زۆر بوو آه دانیشتووانی هیندوستان هنده
ی هیندوستان بوون و  وه ستی دادۆشین و ڕووتاندنه رمه آان سه ئینگلیزه  بوو آه وه   ئه خاكی دیكه
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 دزی و   به ی درژه وه زرنن بۆ ئه  بوو ئینفراستروآتوری جیاواز دابمه وه ئهوڕۆژ آاریان بۆ  شه
  رچاو و جیددی به  پراآتیكدا زیانی به  خۆپیشاندان و مانگرتنك له موو جۆره هه. ن آانیان بده تانكاریه

ك  آات، نه ت ده مهح یان بۆ زه آه یانزانی آوشتن و بینی زۆر آاره  ده  هاوآات آه،یاند گه ئینگلستان ده
هاتما غاندی  ئامزی مهبر زه ی نه وه مكی بزووتنه ی چه ه بناخ  آه یه وه ش گرینگ ئه وانه آوو ئه  وه.هاسانتر
  ، چونكه  هیندی خودا نییه ئاهیمسا به). Ahimsa(گوترت ئاهیمسا   هیندی پی ده  به  شتك آه  له بریتیه

 بۆ هیچ  ته حمه  زه رفراواندا آه آی زۆر به یه  وشه لهئاهیمسا . ئاهیمساك   نه ـ ـیه" Ramaڕاما "ناوی خودا 
  بر له هنانی زه آارنه واتا به.  دتدا" ڤین ئه"ندی  هه  ڕه  له"بر زه نه" مانای  ربگدرت به زمانك وه

ن  گام بدهڕ: "... ت ر ئاهیمسا ئاوا ده سه هاتما غاندی خۆی له مه. هیچ بواركی ژیان و سرووشتدا
ڕۆآی ئاهیمسا  ر ناوه سه واو له آی ته یه وه  ڕوونكردنه دا آه وه وم له آه رنه شت سه  ده  آه وه مه ئاگادار بكه

 ئاهیمسا  ت به باره ش سه مه ئه.  خودا بكات واوی باس له  ته به  یتووانیوه نهرگیز  هههیچ مرۆڤك . م بده
  .13..." دروسته

ر  رانبه ی به وره رانسكی گه  ئایینی هیندویزم تۆله  آه وه بیر خۆمانی بھنینه  وه گهها گرین روه ش هه وه ئه
  مه ر ئه سه له.  وه  ئیسالم و آریستیانیزمه ی بۆ نموونه وانه  پچه ، دروست به یه  هه لی دیكه  ئایینگه به
ر  ههریقا ف  باشووری ئه له"ت   ده"Mitt tidiga livتام  ره ژیانی سه"ی خۆیدا  آه  آتبه هاتما غاندی له مه

  وه قۆزته لكم ده موو هه هه.   نوان هیندوس و موسماناندا نییه آی نزیك له تیه  هاوڕیه یشم آه زوو تگه
آرد  ده  نه وه بهم  ه آارو ئه. گرت ده  و دووانه نوان ئه آتی  یه  ڕگایان له  بشكنم آه ستانه ربه و به  ئه آه
م  بهوت،  بكهتی خۆم  سایه ر آه سه  له  یان وا آه وه مه دا ببهدان  ڕگای پیاداهه سك له آه دی  آه
 و آتی نوان هیندوس  پرسی یه وه  ئه ڕیان پھنابووم آه فریقا باوه  باشووری ئه آانم له زموونه ئه

 .14" وه ڕی قورسه  پهو آی ئه یه وه  ژر تاقیكردنه خاته م ده  ئاهیمسا ـ ـ  آه موسمانانه
ووشتی سیاسی غاندی  ڕه"ی خۆیاندا  آه  آتبه له  Johan Galtungو یوهان گالتونگ   Arne Nass ناس  ئارنه

Ghandhis politiska etik "یان آۆآردووه) ١٥ ( پازدهزی غاندیه برنه باتی زه تی خه  آۆی خه  آه وه ته خائام  ،
   . "15بژره بر هه  بریتی ترسنۆآیی زه له"ت ده،  مین خایان، خای پازده دوواهه

 ڤكیپدیا   له وه رنته نگی سیاسیی ئینته رهه  فه نپور له سه ری حه عفه  آاك جه ی آه و س چوار خاه ئه
 من ناویان  گرن آه ده  پ هه وه رچاوانه و سه ندا له سه  ڕه ، له ریگرتووه باتی ئاشتی وه  خه ت به باره سه
  .  درژی آراوه  به م باسه دا ئه وانه م و له هب ده

باتی  ر خه سه ی پ له وانه ئه.  وه مه بت ڕوون بكه  ده م دوو خاه  بھنم ئه م باسه ی آۆتایی به وه پش ئه
  وه نه آه ندین جار ڕوونی ده ر آینگ، چه هاتما غاندی و مارتن لوته  مهآان پایۆناره  گرن، له ئاشتی داده

   آه آه یه باتی ئاشتی وشه  خه بر دت، چونكه هنانی زه آارنه باتی به  مانای خه باتی ئاشتی به  خه آه
   چونكه، دا مافی خۆڕزگارآردنی تدایه برئامزه زه باتی نه و خه له. بت وتی ده نا مانای زۆر چه ده
 و  وه نگاربوونه ره نھا بۆ به  ته ر به ههك  ، نه وه وسانه  دۆخی چه  به آۆتاییھنانه  آه باته  خه ست له به مه

  .  بتآه ی دۆخه وه هشتنه
آی سیاسیی ڕكخراو بت  یه وه  بزووتنه  جیھاندا، تاآه ی سۆشیالدیموآراتی له وه  بزووتنه نگه م، ڕه دووهه

زم و تیكردنی فاشیزم و نازی  دژایه  هاوآات له م آه ، به نگه بروزه آارهنانی زه  به  دژ به آه
مان، دانمارك و  آانی ئه باتی سۆشیالدیموآراته  خه نموونه.  شدار بووه آۆلۆنیالیزمدا بهرستی و  زپه گه ڕه
باتی  رستی، خه زپه گه  ڕه ئا ئن سی دژ بهباتی  ها خه روه هه.  نازیزم فاشیزم رویژ و هتد دژ به نه

باتی  خه ۆنیالیزمی ڕووسیش،ۆل آ  فاشیزم و دژ به ند دژ به آانی فینله سۆشیالدیموآراته
آانی  باتی پایۆناره ، خه مانه موو ئه  هه ب له.  فاشیزم آانی ئیسپانیا دژ به سۆشیالدیموآراته
 "شۆڕشگیی"و " شۆڕش"نگی  رهه نگی لنینیستی و فه بروزه  زه  دژ به جیھاندا  لهسۆشیالدیموآراتی

                                                 
13 För pacifister. M K Gandi, Första upplagan, 1983. Haga bokförlag 1983, s. 24 
14 Mitt tidiga liv. Bokförlaget Natur och kultur 1985, översättning från engelska till svenska Birgitta Fowler. s. 
199 
15 För pacifister. M K Gandi, Första upplagan, 1983. Haga bokförlag 1983, s. 14 
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ستن   پشت به  بهوتی خۆدا ناو   له مانه باتی ئه ها خه وهر هه.   مژوودا ج خۆی گرتووه  له  آه آاركه
  .واندن ك توندوتیژی و لكسره  و سازان، نه باتی همنانه  خه به
  ر به رانبه  به فاداركی جیددیه ی سۆشیالدیموآراتیی وه وه  بزووتنه  زۆرن آه  نموونه واته آه
 آۆلۆنیالیزم و   آه یاپویی نییه  خه  پاسیفیزم و به ی بهم هاوآات بوا نگ، به بروزه هنانی زه آارنه به

  . بھنن وه وساندنه  چه  واز له په  و چه  فیته فاشیزم به
م  ، به  نییه ره وبه  زۆر جگای بنه مه ك بت، ئه یه وساوه موو چه بت بۆ هه رگریكردن ده خۆبه مافی له

ك پرینسیپی گشتگیریی  پنن نه سه آان دایده رجه لومه  دۆخ و هه رگریكردنه خۆبه و له شوازی ئه
  . وه بته  آریستیانیزم و هیندویزمدا آۆ ده تیدا له  باشترین حاه  له ئوینیڤرسایی، آه

ك  نه  آوردستانیموآراتیالدیشۆ سیپارتوی ناوخۆی   په لهك  شی یه  به ی بیستودوو له  بگه وه رئه به له
  ندی به  پوه آیش نه رزیه  ده ره ی سه  ڕاستیدا هنده كو له ، به  نییه الیانهر بۆچوونكی لیبر هه

نھا   ته وه ئه. برئامز زه باتی نه  خه  به  دیموآراتی و نه  بوابوون به  به ، نه یه  هه وه لیبرالیزمه
  . پنت سه و دۆخ دایده شون و آات  ی آه و پیه رگریكردن به خۆبه  پریسیپی مافی له  به ستبوونكه پوه

  
  دۆخی آورد
وت  یه دوت، ده باتی دیموآراتی و ئاشتی ده  خه نپور، له سه ری حه عفه ڕز، آاك جه  هاوڕی به آاتك آه
ستن،  به وه  جیاتی پكه م له ، به ڕای من آاركی زۆر باشه  به ستت آه  ببه وه مكی گرینگ پكه دوو چه
  ر ئمه گه ئه. نت یه توانت زیان بگه  بت ده وه  پشته ستباشیی له به ندیش مه  چه هم  ئه.آات یان ده تكه
لی میتۆد باس  ل و جۆرگه ل و ئایدیۆلۆژیگه  تیایدا تیئۆریگه ریی، آه آی ڕۆشنگه یه وه وت بزووتنه بمانه
ین، چیمان  آه ی چی دهبت و بزانین باس آان هه مكه ر چه سه واومان له بت آۆنترۆكی ته ین، ده بكه
م  ریدا النی آه ی ڕۆشنگه  پرۆسه شداربوون له تی به حمه زه. ین آه ش ده آان پشكه  و چۆن باسه آه ره گه
  .ین  دڕك بكه و باسانه بت ئه  ده  آه یه وه ئه
ڵ  گه هاتما غاندی تدا بوو له ر آینگ، ئا ئن سی و مه  مارتن لوته ی آه و دۆخانه راووردی ئه  به له

ی  پرۆسه   بتوانین له  شایانی باس آردن بن وا آه شی وا نیین آه لی هاوبه آوردستان، خاگه
  . آاریان بھنین به) Ickevålds princip/ ickevåldsfilosofi( بردا آارهنانی زه به نه

 دۆخی  كو له ، بهنھا آۆلۆنیالی ئابووریی نین  ته ر به ن، هه دا دڕنده  مانای وشه دوژمنانی آوردستان له
،  وه بله.  وه ته نگیی و آولتورییشی گرتووه رهه موو بواركی فه وان هه تی ئه سیاسیدا پریمیتیڤن، دژایه

 چاو  ی آورد له شكدا ژماره ر به  هه ش، ئستاش له  چوار به شبوونی آوردستان به ر دابه به له
   له  زۆر نییه نده وه ئه) بن ستیش نه رده ی سه وه ته یان نهموو جا با هه(دا  و وتانه ی ئه دانیشتووانی دیكه
ن  سه ن، ئه مدا دروست بكه رهه سازی و به رتی پیشه  آه بارچوونك له ریدا له رانسه خۆپیشاندانی سه
  .شیاو بت پراآتیكدا   لهبارچوونكی وا  له  آه ی وا نییه وه سازیی و ساخكردنه آی پیشه یه آوردستان بنكه

  
آات و   ده م باسانه جۆشدانی ئه  به آكی باش به نپور، آۆمه سه ری حه عفه ڕز، آاك جه هاوڕی به

   دت و ئاوا له م آه شدار بین، به  و تیایدا به وه  ئامزی بۆ بگرینه وه  خۆشیه بت به  ده  آه پموایه
توانت  هنت، ده  آۆتایی پ ده آه  دوو د باسه  پشتملماندا و به آشت به ده)  خۆڕاش له(پكدا 

 دنیام  نت آه یه  ناگه ریه  ڕۆشنگه وه و بزووتنه  قازانجك به یشتن دروست بكات آه  خراپتگه جۆرك له
و  م له نپور النی آه سه ری حه عفه  آاك جه م آه آه  من پشنیار ده.ستتی به نپور مه سه ری حه عفه آاك جه
تی چاالآیی  سیاسه] یان[پرینسیپی " زووترین آات آتبی  ها به روه  و هه وه دا قووڵ بته باسانه

   آه وه بخونته  Gene Sharp شارپ  ـ ـی جنه" The politics of nonviolent actions, 1973برئامز  زه نه
  آردراوه ددی وا نهآی جی و آۆمه برئامز نووسرابت و پاش ئه ی نازه وه ر بزووتنه سه  له مین آتبكه آه یه
  . زۆر شایانی باس بت آه
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 و  ستی پكراوه ده  وه آانه وساوه ست و چه ن بنده الیه  له  آه  آارك بووه میشه ی ئاشتی هه وه بزووتنه
 .مینن آه ری یه  قازانجكه میشه آان هه وساوه ست و چه  بنده ی آه وه رئه به ویش له ئه.  باتی بۆ آراوه خه

ی ڕزگاریخوازیی  وه  بزووتنه  به وره كی گه برئامز، بگومان قازانج و آه زه ی ئاشتی، یان نه وه بزووتنه
ین و  رامۆش بكه  فه م پرینسیپه ی ئه  گرینگه نه و الیه نت و هیچ آاتك نابت ئه یه گه لی آوردستان ده گه
  م آه آه نپور ده سه ری حه عفه ی هاوڕم آاك جهوك موو هه ك پشتگیریی هه یه موو شوه  هه ودا به له
  : م آه آه  پشنیار ده وه رئه به له.  بدات یه وه و بزووتنه آانك به ته

 ناو   له یه و جۆره آی له یه وه ریكی سازدانی بزووتنه نپور خه سه ری حه عفه  آاك عه هاوآات آه
ریی  رانسه ر ئاستی ئران سه  سه ی بكردرت و لهیان ئر  به یه وه و بزووتنه مان ئه آوردستانیاندا، هه

ست   ده وه  فارسستانه م  له آه ی یه  پله تی به  جی خۆیه  من پموایه  آه آه یه وه نھا بزووتنه  ته مه ئه. بت
  ژان پاڵ  له ی من گرینگه م بیره یشتن له بۆ تگه.  وه وانه  پچه ك به آان، نه ناره و آه پ بكات ڕووه

  وه  خۆشیه ین و من به  تبگه باتگی دیكه ندین خه ر و سیمۆن دیبوڤوا و ئالبرت آامو و چه سارته
زائیردا پیان وابوو  باتی ڕزگاریخوازیی جه ی خه له سه  مه وان له  ئه چونكه. م آه دا ده و آاره شداری له به
] نسا ڕه فه[ست  رده ی سه وه ته ی نه نانی دیكه یهران و چینی آركار و ال  ڕۆشنگه  هاتووه وه  ئیتر آاتی ئه آه
  .رشانیان  سه نه تی خۆیان بخه  آوشتاری حوآمه رپرسیارتی خۆیان له به
  .ستپشكار بت توانت تیایدا ده ده ئران،  ت به باره نپور، سه سه ری حه عفه  آاك جه  آه ه آارك مه ئه
ندك پرس   هه دا به  ئایینده ر له گه  و ئه وه مه آه نپور ده سه ری حه عفه  آۆتاییدا سوپاسی آاك جه له
  .   و هیچی دیكه بوونی آاته ر نه به نھا له وا ته ، ئه وه دایه  نهمم وهرم  رماوگه گه
  

  شید ڕبوار ڕه
٥/٥/٢٠٠٧  
 


