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کە ئەم ژمارەیەى )خاڵ( باڵودەبێتەوە، سێ ساڵ بەسەر دەرچوونى یەکەم 
کەم،  ستافێکى  نەکرد،  قورس  خۆمان  بارى  سەرەتا  لە  تێدەپەڕێت،  ژمارەیدا 
لە  پڕ  دۆخێکى  لە  کەلوپەل،  و  کەرەسە  بێ  بێبارەگا،  خاکەرا،  بودجەیەکى 
چوارهەممانەوە،  ساڵى  دەخەینە  هەنگاو  کە  ئێستاش  دەستمانپێکرد،  قەیراندا، 
ئەو  بەاڵم  ئەگەر کورتیان هەڵنەهێنابێت،  نەکردوە،  زیادیان  بابەتەکان  لە  هیچ 
کات و ئێستاش باوەڕبوونمان بە کارەکەمان و خۆشەویستى و ڕێزى نێوانمان 
بەردەوامى پێبەخشیوین، راستە لە کەلوپەل و بارەگا و بابەتە رووکەشیەکاندا 
چنارى  بوەتە  بااڵى  و  بووە  گەورە  )خاڵ(  ئەمڕۆ  بەاڵم  هەروەک سەرەتاین، 

سەرکانى سەرکەشە و پەلوپۆى باشی هاویشتووە.
مەعریفەت  وزەو  ساڵە  سێ  خۆبەخشانە  کە  کارا  و  تۆکمە  ستافێکى  ـ 
دەبەخشن بە )خاڵ(، بە پشتبەستن بە ستافێکى بەئەزموون و رۆشنبیرى بااڵ 
وەک دەستەى راوێژکار کە دەنگورەنگیان هێزێکى مەعنەوى و بەرجەستە بوو 

بۆ متمانەپێدانى )خاڵ(.
ـ گۆڤارەکە بوەتە سەکۆیەک بۆ کۆبونەوەى سەدان قەڵەمى بە بڕشت کە 

بابەت و توێژینەوەکانیان ئەو سەکۆیەى دەوڵەمەند و رەنگین کردوە.
ـ هەرچەند لە رووى ئابووریەوە بە ترسەوە هەنگاوماننا، بەاڵم تا ئێستاش 
ئەو کەسایەتى و دەزگا و سەنتەرانەى کۆمەکى مادیانکردین نەیانهێشت گوڵى 

سەوزى )خاڵ( زەرد بێت.
ـ بە سەدان خوێنەرى گۆڤارەکە بە پەرۆشەوە چاوەڕوانى دەرچوونى ژمارە 

نوێیەکان دەکەن و دەستخۆشیش لە ژمارەکانى رابردوو دەکەن.
ـ بە تەنیشت دەرکردنى گۆڤارى خاڵەوە )21( کتێبی جۆراوجۆرمان وەک 
باڵوکراوەى خاڵ بەچاپگەیاندوە، ئەم کارە خاکەڕاییەش سەروەتێکى مەعریفی 

سەروتار
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باشە بۆ کتێبخانەى کوردى و رۆشنبیری و خوێنەرانى بەڕێزیش.
پەیجى  و  سایت  ژمارەشیدا  یەکەم  دەرکردنى  لەگەڵ  هەر  ـ 
و  هەیە  خوێنەرى  هەزاران  و  دەستبەرکاربووە  )خاڵ(  ئەلیکترۆنى 

بەردەوامیش لە زیادبوندان.
ـ ئەو تەوەرانەش لە دووتوێی ژمارەکانیدا هەڵبژێرراون بەشێوەیەک 
سەرنجڕاکێشبون، کە لەسەر داخوازى خوێنەرانیان بڕیارماندا پاش 
پوختکردنیان بە سەربەخۆیی چاپیان بکەینەوە لە دووتویی کتێبدا، کە 

تا ئێستا دوو تەوەرەیانمان باڵوکردوەتەوە. 
کەواتە مافی خۆمانە شانازى بەو سێ ساڵەى تەمەنمانەوە بکەین، 
شانازى بە دەرکردنى )18( ژمارەى )خاڵ(، بە دەستەى بەڕێوەبردن 
و  کەسایەتى  بەو  خوێنەر،  و  نووسەر  سەدان  بە  راوێژکارى،  و 
شانازییان  کە  هەمانکاتیشدا  لە  بوو  مادیان  پشتیوانى  دەزگایانەى 
پێوە دەکەین، ئەرکى سەرشانیشمانە بە گەرمى سوپاستان بکەین و 

دەستى ماندووبوونیان بگوشین.
ئێرە،  گەیاندووەتە  )خاڵ(مان  هەموومانەوە  بە  دڵنیاییەوە  بە 
هیوادارین هەر بەو هەناسەشەوە بەرەو ئایندەیەکى گەشترى ببەین، 
بە  یاربێت  خوا  کە  هەیە  بەرنامەمان  و  پالن  مەبەستەش  ئەو  بۆ 
کردەیی دەیهێنینە دى، )خاڵ( دەوڵەمەندتر و فراوانتر دەکەین، بەاڵم 

بۆ هەر هەنگاوێک دەبێت پێشەکى شوێن پێی خۆمان قایم بکەین.
لەم پرۆژەشماندا منەت بەسەر کەسدا ناکەین و گلەیی و گازندەش 
دەزانین،  سەرشانمانى  ئەرکێکى  بەجێگەیاندنى  بەڵکو  دەرنابڕین، 

پێمانوایە هەموو مەعریفە دۆستێک دەبێت ئەم خەمخۆریەى هەیە.
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دروشمی  بە   2015 یەكەمی  تەشرینی  لە 
خاڵ  كاروانی  نوێگەری«  خۆماڵی،  »رەسەنایەتی، 
بەرەو  و  بەردەوامە  ئێستاش  تا  دەستپێدەكات، 

داهاتوو بەدەم خاڵ دانانەوە هەنگاو دەنێت.
ناوەندی رۆشنبیری خاڵ لە پێناو چوار ئامانجی 
خاڵ  خەریكی  رێگاوە  بەدەم  دامەزراوە،  سەرەكی 
دانانە لەسەر پرسە هزرییە هەنوكەیی و گەرمەكان، لە 
ژێر رۆشنایی پێداویستی و خواستەكانی كۆمەڵگەی 
كوردستانی. خاوەنی ئەم خااڵنەش بریتین لە كەسانی 
بەمەش  ئاراستەی هزری جیاواز،  بژاردە و خاوەن 
خستنە  بۆ  سەكۆیەك  وەك  دەكرێت  خاڵ  گۆڤاری 
ئاستێكی  تا  كە  بناسێنرێت،  هزرییەكان  دیدە  رووی 
لە  جیاواز  خوێنەری  و  نوسەر  توانیویەتی  باش 
رووی ئاست، بۆچوون، دید و تێڕوانین كۆبكاتەوە. 

گرنگترین ئامانجەكانی ناوەندەكە ئەمانەن: 
خۆماڵی  رەسەنی  تێگەیشتنێكی  )خستنەڕووی 
هاوچەرخ بۆ ئیسالم، راستكردنەوەی ئەو چەمكە 
ئیسالمییانەی شێوێنراون و راماڵینی ئەو تۆمەتانەی 
دەرفەتی  رەخساندنی  دەكرێت،  لەكەدار  پێ  ئاینی 
دایەلۆگ و راگۆڕینەوەی بیر و قەڵەمە بوێرەكان لە 
كایە جیاوازەكاندا، كۆكردنەوەی زۆرترین نووسەر 
خزمەتكردنی  بە  برەودان  بژاردە،  رۆشنبیری  و 
دیدێكی  بە  زمان و كەلتوور و كەلەپووری كورد 
رەسەنی سەردەمیانە( )تۆفیق كەریم، خاڵ، ژمارە 

یەك، الپەرە: 4.(. 
بە سەرنجێك لەسەر حەڤدە ژمارەكەی خاڵ پێكانی 
پڕشنگدارەكە  دروشمە  بەرجەستەكردنی  و  ئامانج 
داهاتوو،  دێڕەی  چەند  لەم  بۆیە  دەردەكەوێت، 
تیشكێك دەخەینە سەر ئەم خااڵنەی لەماوەی حەڤدە 
ژمارەی خاڵ نەخشێنراون، لە دوایدا وەاڵمدانەوەی 
ئەم پرسیارە بۆ خوێنەر جێدەهێڵین: ئایا خاڵ لە سێ 
ساڵی رابردوودا توانیوویەتی پەیامەكەی بگەیەنێت و 

ئامانجەكانی بەدیبهێنێت، یاخود نا؟.
هەڕەمی پێكهاتەی هونەریی دەستەی ئامادەكاران 
و راوێژكارانی گۆڤارەكە بەم شێوەیەیی خوارەوەیە: 

كەریم،  تۆفیق  سەرنووسەر:  و  ئیمتیاز  )خاوەنی 
بەرێوەبەری نووسین: ئیدریس سیوەیلی، بەرێوەبەری 
یاسایی:  راوێژكاری  محەمەد،  رەوشت  هونەریی: 
خاڵ  راوێژكارانی  تیمی  هەروەها  حەمەسدیق.  بەكر 
ئەمانەن: د.موحسین عەبدولحەمید، د.عوسمان عەلی، 
د.عوسمان هەڵەبجەیی، د.ئیسماعیل بەرزنجی، سەالم 
چاپخانەی  لە  خاڵ  گۆڤاری  ژمارەكانی  ناوخۆش. 
سەردەم بە تیراژی 1500 دانە چاپدەكرێن و بە نرخی 
1500 دینار لە زۆربەی كتێبفرۆشەكان دەستدەكەون(.
هەڵبژاردنی وشەی خاڵ وەك ناو بۆ گۆڤارەكە، 
بۆ  دەكات،  بۆ  ئاماژەی  خۆی  سەرنووسەر  وەك 
خاڵێكیشەوە  )لە  یەكەم:  دەگەرێتەوە:  خاڵ  دوو 
هەنگاو دەهاوین و دەستدەبەین بۆ گشت چەمك و 
واتا ئاسایی و قەدەغەكان(، هەروەها شوێنكەوتنی 
شیخی خاڵ و بەرزراگرتنی ئەو بیرمەندە مەزنەیە، 
كە لەم بوارەدا )نیو سەدە ئەسپی خۆی تێدا تاودا، 
رێزیان  الیەك  هەموو  بەاڵم  دی،  لەوانی  جیاواز 
لێدەگرت، ئەو لەالیەك قازی و مەال و وتاربێژ بوو 
لە هەمانكاتیشدا لە دامەزرێنەرانی كۆڕی زانیاری 
زمان  فەرهەنگی  و  قورئان  تەفسیری  بوو،  كورد 
ئەمە  كە  دەنووسی،  پێكەوە  پێشینانی  پەندی  و 

پڕاوپڕی ئامانجی ناوەندەكە(ـــیـــە.
بۆ  و  ژمارەیە  هەر  خاڵ،  گۆڤاڕی  تەوەرەكانی 
شیكار و قسەكردن لەسەر تەوەرێك تەرخاندەكرێت، 
ساڵی  لە  ژمارە  دوو  كە  دەرچوونیەوە،  لەسەرەتای 
لە  ژمارە  لە 2016 و شەش  ژمارە  2015 و شەش 
لەسەر  دەرچووە،   2018 لە  ژمارەی  سێ  و   2017
تەوەری  ژمارەیەوە  بەم  و  قسەكراوە  تەوەر  حەڤدە 
تەوەرەكەی  هەژدە  هەر  دەبێت.  تەواو  هەژدەیەم 
گۆڤاری خاڵ بە ریزبەندی ئەمانەن: )كلیلی كردنەوەی 
لە  ئایینەكان  هاواڵتیبوون،  و  مەدەنیبوون  دەستوور 
كەلەپووری  پێكدادان؟،  یان  پێكەوەژیان  كوردستان: 
مامەڵەكردن  هەڵسەنگاندن،  و  خوێندنەوە  ئیسالمیی 
عەقاڵنیەت،  و  سەلەفیەت  لەنێوان  سوننەت  لەگەڵ 
گشتییەكان،  ئازادییە  مەزهەب،   – ئایینزا  بێ  ئیسالم 
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دەوڵەتداری ئیسالمیی: مەدەنیبوون یان ئایینیبوون؟، 
مێژوو،  و  ئیسالم  ئایین،  قۆرخكردنی  چەكی  تەكفیر 
كوردی،  كولتووری  بەخۆماڵیكردنی  و  شوناس 
خوێندنەوەی  سیاسەت،  لە  بانگەواز  جیاكردنەوەی 
كوردستان  ئایندەی  كەلەپوور،  بۆ  ئایدیۆلۆجییانە 
چارەی  مافی  مەزهەبیدا،  ملمالنێی  لەبەردەم 
خۆنووسین لەبەر رۆشنایی یاسا نێودەوڵەتییەكان و 
بنەماكانی ئایینی ئیسالمدا، راجیایی سیاسی، دیاردەی 
سۆفیگەری لە نێوان دوێنێ و ئەمرۆدا، فەتوا لەنێوان 
ملمالنێی سیاسی و ئەركی شەرعییدا، دیموكراسییەت 

لە واڵتانی ئیسالمییدا دەردە یان دەرمان(.
خاوەن  و  نووسەر  سەیری  وردی  بە  ئەگەر 
قسە  داتا  بەزمانی  و  بكەین  گۆڤارەكە  خاڵەكانی 
بكەین, لە وەاڵمدانەوەی پرسیاری سەرەوە تایبەت بە 
پێكانی ئامانجی گۆڤارەكە نزیكتر دەبینەوە, بە زمانی 

ژمارە و ئامار لەخوارەوە گۆڤارەكە هەڵبسەنگێنن:
بۆ  گۆڤارەكە  بابەتەكانی  گشتی  بەشێوەیەكی 
گەنگەشەكردنی  پرسی  دەبن،  دابەش  پرس  چەند 
تەوەری بابەتەكە، دیمانە و چاوپێكەوتن، هەروەها 
چەند بابەتێكی گشتی و فرەرەنگ لە هەر ژمارەیەكدا، 

بەمشێوەیەیی خوارەوە:
بابەتەكانی ژمارەكانی گۆڤاری خاڵ: سەد و نەوەد 
و سێ بابەت تایبەتن بە تەوەری تایبەتی ژمارەكان، 
سەد بابەت فرەرەنگن و لەژێر ناونیشانی »بابەتی 
گشتی« باڵوكراونەتەوە، هەروەها دە چاوپێكەوتن 
تەوەری  تایبەتمەندی  بەشێوەیەك  ئەنجامدراون، 
ژمارەكە رەچاوكراوە لە هەڵبژاردنی ئەو كەسانەی 
سەرجەم  بەمەش  ئەنجامدراوە،  لەگەڵ  دیمانەیان 
بابەتە باڵوكاروەكانی گۆڤارەكە لە حەڤدە ژمارەی 

رابردوو بریتیین لە سێ سەد و سێ بابەت.
سەبارەت بە پرسی خۆماڵیبوون لە نوسیین و 
گەڕانەوە بۆ ڕەسەنێتی و قسەكردن بە رەهەندێكی 
نەتەوەیی و نیشتیمانی، لەسەر چەند ئاستێك كاری 
زۆر  كوردن،  نووسەرەكان  سەرجەم  كراوە،  بۆ 
بەكەمی بابەت لە زمانە بیانییەكانەوە وەرگێردڕاوە، 

لەگەڵ  چاوپێكەوتنییان  كەسانەی  ئەو  سەرجەم 
و  خۆیان  بوارەكەی  لە  بژاردەن  و  كوردن  كراوە 
ئەستێرەی گەشاوەی هزر و مەعریفەن لە كۆمەڵگەی 
بەریزبەندی  دیمانەكان  نموونە  بۆ  كوردستانی، 
لەگەڵ هەریەكە لەمانەوەی خوارەوە ئەنجام دراون: 
»مستەفا زەڵمی لە ژمارە یەك، عەلی باپیر ژمارە 
دوو، محسن عبدولحەمید ژمارە سێ و ژمارە پانزە، 
ژمارە  عەلی  ئەبوبەكر  حەوت،  ژمارە  قادر  ئارام 
ئیبراهیم  سیانزە،  ژمارە  پشدەری  قادر  هەشت، 
جاف ژمارە سیانزە، تەحسین حەمە غەریب ژمارە 

شانزە، ئەحمەدی شافیعی ژمارە حەڤدە«.
زۆربەی هەرە زۆری نووسەرەكان ئەكادیمستن 
بڕوانامە  خاوەن  بەر  بابەتەكان  شێری  پشكی  و 
بەرزەكانی خوێندنی بااڵ كەوتون لە هەڵگرانی ماستەر 
رازاندۆتەوە  گۆڤارەكەی  زیاتر  ئەوەی  دكتۆرا،  و 
و  ئەكادیمیست  زۆربەی  كە  پسپۆرییەتییە،  پرسی 
پسپۆری خۆیان  و  بوار  لە  نووسەرە خۆماڵییەكان 
زانستی  بەهای  بەمەش  نووسیووە،  بابەتییان 
گۆڤارەكە و بەپێزی بابەتەكانیزیاتر هێناوەتە كایەوە. 
تر  گۆڤارەكانی  لە  خاڵ  گۆڤاڕی  ئەوەی 
جیادەكاتەوە، فرەرەنگییەتی لە سەر ئاستی نووسەر 
و بابەت و تەوەر. ئەگەر سەیری لیستی نووسەرەكان 
بابەتییان  خاڵ  ژمارەیەكی  لە  زیاد  كە  بكەین، 
لەوەی  جیا  خاڵ  كە  دەردەكەوێت  بۆمان  هەبووە، 
دوانگەیەكی هزرییە، دوانگەیەكیشە بۆ كۆكردنەوەی 
ئاستی  لەسەر  جیاوازەكان،  ئاراستە  و  بۆچوون 
ئیسالمی  نموونە:  بۆ  مەزهەبی،  و  سیاسی  هزری، 
لەنێو  دەبینرێن،  نووسەرەكان  نێوان  لە  عەلمانی  و 
و  كۆمەڵ  یەكگرتوو،  صۆفی،  ئیسالمییەكانیش: 
بزوتنەوە و بێالیەن )بێالیەن = بەو واتاییەی لە هزر 
و بۆچوون الیەنگیری رەوتێكی هزری یان سیاسییە 
بەاڵم ئەندامی هیچ پارتێك نییە(. هەروەها لە رووی 
بۆ  رەنگن،  هەمە  خاڵ  نووسەرەكانی  پیشەییشەوە 
مامۆستای  توێژەر،  ئاینیی،  مامۆستای  نموونە: 

زانكۆ، بیرمەند، سیاسی و رۆژنامەنووس.
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سەبارەت بە كەلەپووری ئەستێرە پڕشنگدارەكانی 
ئاسمانی هزر و مەعریفە لە كوردستان كە لە ژیاندا 
نەماون، گۆڤاڕی خاڵ هەوڵیداوە چەند خاڵێك لەسەر 
تەنانەت  بنەخشێنێت،  ژیانیان  الیەنەكانی  و  بەرهەم 
ستایشی رۆڵی بەشێك لە نووسەرە زیندووەكانیشی 
و  قەڵەم  وەك  گۆڤارەكە  بەرگی  لەسەر  و  كردووە 
خامەیەكی بە بڕشت كورتەیەكی سەبارەت بە ژیاننامە 
و بەرهەم و هەوڵەكانیان خستۆتە روو، كە ئەمەش 
مردوو  بە  كورد  ئەوانەی  بۆ  گونجاوە  وەاڵمێكی 
چونكەخاڵ  هەژماردەكەن،  كوژ  زیندوو  و  پەرست 
لە یەك كات توانیویەتی، بەشێوەیەكی رێژەیی، رێز 
كەلەپووری  بە  گرنگیش  و  بنێت  زیندووەكان  لە 

كەڵەكەبووی بیرمەندە كۆچكردووەكانیش بدات.
ژمارە  لە  دەبینین  بڕوانین،  وردی  بە  ئەگەر 
جۆراوجۆرەكانی خاڵ گرنگی بە كەلەپووری بەشێك 
لە  الیەنێك  و  دراوە  كورد  گەورەكانی  بیرمەندە  لە 
پرۆژە  نموونە:  بۆ  ژیانیان شیكاركراوە،  الیەنەكانی 
دوو،  ژمارە  لە  خاڵ  محەممەدی  شێخ  هزرییەكەی 
مەسعود محەممەد لە ژمارە سێ، سەعیدی نورسی 
و پیرەمێرد لە ژمارە پێنج، مستەفا زەڵمی و مەسعود 
و  سوبحانی  ناصری  شەش،  ژمارە  لە  محەممەد 
مەالی گەورەی كۆیە لە ژمارە حەوت، گوڵعەنبەر و 
میراتی بابانییەكان لە ژمارە هەشت، سەعید نورسی 
و مستەفا زەڵمی لە ژمارە نۆ، شەرەفخان و ئەمین 
زەكی بەگ لە ژمارە دە،ئیبن خەلەكان و مەال رەشید 
لە  كەندۆڵی  رەزاخانی  یانزە،  ژمارە  لە  بابان  بەگی 
ژمارە دوانزە، سەعیدی نورسی و مەالی گەورەی 
و  ئەیوبی  سەالحەددینی  سیانزە،  ژمارە  لە  كۆیە 
مەالی  و  پیرەمێرد  و  نەقشبەندی  خالیدی  مەوالنا 

گەورە لە ژمارە شانزە.
هەروەها خاڵ تیشكی خستۆتە سەر كەلەپووری 
غەیرە  جیهانییە  ئیسالمییە  كەسایەتییە  لە  هەندێ 
ژمارە  لە  رۆمی  جەاللەدینی  نموونە:  بۆ  كوردەكان، 
مەوالنا  ناونیشانی  ژێر  لە  جەاللەددین  دیسان  دوو، 
حەزملە  ئیبن  و  ئەلغەننوشی  راشید  پێنج،  ژمارە  لە 

ژمارە شەش، محەممەد ئیقباڵ لە ژمارە دە، تەها جابر 
عەلوانی و عیمادەدین خەلیل لە ژمارە پانزە، مالیكی 

كوری نەبی و فەتحی مەلكاوی لە ژمارە حەڤدە.
»نوێگەری«  خەونی  هێنانەدی  بە  سەبارەت 
ژمارە،  تەوەری  دەستنیشانكردنی  رێگەی  لە  خاڵ 
لەرێگەی گەنگەشە و راوێژ بە پسپۆران، توانیویەتی 
كۆمەڵكێك پرسی گرنگ بوروژێنێت و قسەیان لەسەر 
پێكەوەژیانی  مەدەنیبوون،  پرسی  نموونە  بۆ  بكات، 
ئیسالمی،  كەلەپووری  گەڵ  لە  مامەڵەكردن  ئاینیی، 
مامەڵەكردن لە گەڵ فەرموودە، مامەڵەكردن لە گەڵ 
بە  تایبەت  پرسەكانی  تەكفیر،  ئیسالمییەكان،  ئاینزا 
سەرەڕایی  دیموكراسییەت.  و  ئایدیۆلۆجیا  فەتوا، 
ئەوەی چەندین بابەتی جۆراوجۆر لەسەر پرسە ئاڵۆز 
و كێشەلەسەرەكانی مەعریفە و هزر باڵوكراونەتەوە.
گرنگ  خاڵی  دوو  بە  ئاماژە  گرنگە  لەكۆتاییدا، 
بەر  مەعریفە  و  پێویستە خەمخۆرانی هزر  بدەین، 
دەستی  هزرییەی  كاروانە  ئەو  شكستی  لە  بگرن 
پێكردووە و نەهێڵن بوەستێت، بە پاڵپشتی مەعنەوی 
و  بەپێز  نووسینی  بە  بەشداریكردن  و  ماددی  و 
خاڵ خستنە سەر بابەتە هزرییە گرنگەكان و پرسە 
ساڵی  لە  هەوڵبدرێت  هەروەها  هەنووكەییەكان. 
نوێی كاروانی خاڵ وەرچەرخانێكی تری ئەكادیمی 
لە كاروانەكە رووبدات، بەوەی كە گۆڤارەكە بكرێت 
بە گۆڤارێكی زانستی موحەكەم و ئەكادیمیستەكان 
بتوانن لە پرۆسەی بااڵبوونی ئەكادیمیش سوودی 
لێوەربگرن، بەمەش خاڵ هەم سەنگ و قورساییەكەی 
زیاتر دەبێت، هەمیش دەبێتە دوانگەیەكی ئەكادیمی 
تۆكمە كە نووسەران زیاتر پەرە بە زانستیبوون و 
بدەن  لێكۆڵینەوە  و  نووسین  ئەكادیمییەكانی  بنەما 

لەو بابەتانەی لە خاڵ باڵودەكرێنەوە.
كاروانی  لە خەرمانی  رامان  دوای  كۆتاییدا،  لە 
خاڵ و خاڵنامەكانی، خوێنەر دەتوانێت خۆی وەاڵمی 
ئەم پرسیارە بداتە: ئایا خاڵ لە سێ ساڵی رابردوودا 
ئامانجەكانی  و  بگەیەنێت  پەیامەكەی  توانیوویەتی 

بەدیبهێنێت، یاخود نا؟.
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تەوەرى داهاتوو
پێگەی خێزان لە کۆمەڵگای مۆدێرندا

ئاڵنگاری و پێشگۆیی
بابه تی  مۆدێرندا،  جیهانی  لە  بەهاکان  بەکااڵکردنی  و  تەکنۆلۆجی  پێشکەوتنی  سایەی  لە 
خێزان و په روه رده  له و بابه ته  گرنگانه یه  كه پێویستی به بایه خ پێدانی زیاتر هه یه  و له ئێستادا 
خێزان ڕووبەڕووی  چەندین ئاڵنگاری نوێ بووەتەوە کە داهاتووی خستووەتە مەترسیەوە، 
له م روانگه یه  گۆڤاری خاڵ وه ك ده رككردنی به گرنگی و بایه خی ئه م بابه ته و سوودی بۆ 
گشتییه كانی  هێڵه   خاڵ،  گۆڤاری  داهاتووی  ژماره ی  ته وه ری  ده یكاته   كوردی  كۆمه ڵگای 

ته وه ری ئه م بابه ته ش بریتین له :

ـ گرنگی و پێگەی خێزان لە پەروەردەکردنی تاکی تەندروستدا.
ـ ڕۆڵی فێمێنیزم لە الوازکردنی پێگەی خێزاندا.

ـ کاریگەری جیهانگەرایی و سەرمایەداری و بەهاکانیان لەسەر خێزان.
ـ هاوڕەگەزبازی و ئیباحیەتی سێکسی و کاریگەرییان لەسەر داهاتووی خێزان.

ـ لێکەوتەکانی هەوڵدان بۆ نەهێشتنی خێزان چین؟
ـ گرفتە هاوچەرخەکانی خێزان و هۆکارەکانی هەڵوەشانەوەی لە کۆمەڵگای کوردیدا چین؟

ـ رۆڵی ته كنولۆژیا له ئاراسته ی په روه رده یی خێزان و ته شه سه ندنی كێشه كانی خێزاندا؟
ـ ڕوانین و چارەسەری ئیسالم بۆ گرفتەکانی خێزان و هەڵوەشانەوەی.
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تەوەرى ژمارە

دیموکراسیەت دەردە یا دەرمان
هەموو  دەمى  خۆشەى  بنێشتە  بوەتە  دیموکراسیەت  سااڵنێکە 
الیەک، تەنانەت ئیسالمییەکان کە بە دوژمنى سەرسەختى دیموکراسی 
لە  و  دەکەن  لەسەر  گرەوى  بەرفراوانیان  بەشێکى  ئەمڕۆ  وێنادەکران، 
کردەیی  بە  هەندێکیشیان  داوەتەوە،  رەنگى  پرۆگرامیاندا  و  بەرنامە 

دەوڵەتیان لەسەر دامەزراندوە.
رۆژهەاڵتیشدا  لە  دەچێت  سەدەیەک  بۆ  کە  رۆژئاواییە  کااڵ  ئەم 
سەودا و مامەڵەى پێ دەکرێت، کەچی هێشتا نەبوەتە کااڵى واڵتانى 
رۆژهەاڵتى ناوەڕاست، ئەزموون لە دواى ئەزموون شکستى پێدەهێنرێت 
خۆى  دیموکراسیەت  خودى  ئەندازەیەى  ئەو  تا  دەکرێت،  ناشیرین  و 

کەوتوەتە ژێر پرسیارەوە.
نەک تەنها الى ئێمە، بەڵکو لە رۆژئاواشەوە گلەیی و گازندەى لەسەر 

دەکرێت.
ئایا  ئەوەیە  سەرهەڵدەدات  ناوەندەدا  لەم  کە  پرسیارێک 

دیموکراسیەت دەردە یان دەرمان؟
لە  هەریەکەیان  نووسەر  و  رۆشنیر  کۆمەڵێک  تەوەرەدا  لەم 
توانیبێتیان  ئومێدە  بەو  دەدوێت،  بابەتە  لەم  خۆیەوە  گۆشەنیگاى 

تینویتى خوێنەر بشکێنن.
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مهڕهشید
همالحه

ج

نێودەوڵەتی.   
یاسای لە  ستێر 

ماج  .1974 سلێمانی  دایکبوی  لە 

ی نێودەوڵەتی لە زانکۆی مەنسورە 
کتۆرا لە یاسا

خوێندکاری د

ێژینەوەیەکی زانستی و چەندین وتارە لە 
لە میسر. خاوەنی تو

بواری یاسایی و سیاسیدا .

دیموکراسى
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دوو  لە  کۆنەو  یۆنانى  وشەیەکى  دیموکراسى 
بڕگە پێکهاتووە )Demos ( واتە گەل )Kratos واتە 
دەسەاڵت کە بە گشتى دەسەاڵتى گەل دەگەیەنێت. 
ترى  چەمکەکانى  زۆربەى  وەک  دیموکراسیش 
پێناسى بۆ  بوارى زانستە مرۆڤایەتیەکان چەندین 
لە  یەکەشیان الیەنگرى خۆى هەیەو  کراوەو هەر 

هەندێک ڕوەوە لەوى تر جیاوازە.)1(
دیموکراسیەتى  کە  ئەوەیە  گرنگ  بەاڵم 
هاوچەرخ پێناسە یۆنانیە کۆنەکەى کە بە )حوکمى 
گەل( ناسراوە تێپەڕاندوە، چونکە حوکمى گەل بە 
ڕاستەوخۆ  دیموکراسیەتى  یۆنانیەکەوە  ناوەڕۆکە 
ئەم  کردنى  داوا  ئێستاشدا  لە  و  دەخوازێت 
یۆتۆپیایى  داوایەکى  وەک  دیموکراسى  لە  مۆدێلە 
دەردەکەوێت. ئەمەش بێ ئەوەى ماناى ئەوە بێت 
کە دیموکراسیەتى هاوچەرخ بە تەواوى لەو مانایە 
کە  ئەوەیە  سەرنجە  لەم  مەبەست  بەڵکو  دابڕاوە. 
ئەم  مرۆڤایەتیدا،  کۆمەڵگەى  پێشکەوتنى  لەگەڵ 
چەمکەش ناوەڕۆکى گۆڕاوەو شێوەى نوێ ى بە 

خۆ وەرگرتوە.
کەم  النى  دیموکراسى  بوترێت  دەتوانرێت 
شێوەیەکە لە شێوەکانى حوکمکردن واتە ڕێگایەکى 
 ،)2( حکومیەکان  بڕیارە  بە  گەیشتن  بۆ  تایبەتە 
حکومەتێکى دیموکراسى لەبەر تیشکى ئەو پێناسەى 
سەرەوەدا، بە الیەنى کەمەوە دەبێت هەڵگرى ئەم 

خەسڵەتانەى خوارەوە بێت:
جیاوازى  گەل  کاتێک  زۆرینە:  حوکمى   -1
ئەوەى  سەر  لە  دەبێت  دروست  ناوخۆیدا  لە 
ئەو  نەکات؟  چى  و  بکات  چى  حکومەت  پێویستە 
کاتە پێوەر بۆ یەکالیى کردنەوەى ئەم جیاوازیەو 
دەرکردنى بڕیارى پێویست لەگەڵ بونى زۆرینەیە 
زۆرینەى  جار  زۆربەى  )کە  گەل  زۆرینەى  واتە 
کارەکە  بوو  چى  لەسەر  بڕیارى  گەلە(  نوێنەرانى 
بەو جۆرە دەبێت و ئەوە دەبێت بە بڕیارى فەرمى 

پەیڕەو کراو.
گەل  کە  ئامرازێک  لە  یە  بریتى  )دیموکراسى 

حوکمى خۆى پێ دەکات و وەسیلەیەکە تەعبیرى 
پێ لە ویست و سەروەرێتى خۆى دەداتەوەو لە ڕێ 
ى ئەمەوە مومارەسەى دەسەاڵت لە دەوڵەتەکەیدا 

دەکات( )3(
گەل:  ویستى  بۆ  حکومەت  وەاڵمدانەوەى   -2
گەلەکەى  کە  دەکات  ئەوە  دیموکراسى  حکومەتى 

داواى دەکات و دەیخوازێت.
3- یەکسانى سیاسى: واتە دەبێت دەرفەت بۆ 
هەموو کەس بۆ بەشدارى کردن لە دروستکردنى 

بڕیارى سیاسیدا یەکسان بێت.
پێناسەى  لە  فۆکۆیاما  ئەمریکى  نوسەرى 
یە  بریتى  )دیموکراسیەت  دەڵێت)4(:  دیموکراسیدا 
لە مافى هەموو هاواڵتیەک لەوەى بەشى لە ژیانى 
لە  هاواڵتیەکە  هەموو  مافى  واتە  هەبێت  سیاسیدا 

دەنگدان و بەشدارى لە ژیانى سیاسیدا( 
واڵتى  )فۆکۆیاما(  بناغەیەش  ئەم  لەسەر  هەر 
)ئەو  دەکات:  پێناسە  جۆرە  بەم  دیموکراسیش 
ڕێگەى  لە  هەڵبژاردنى حکومەت  مافى  کە  واڵتەى 
بۆ  یەوە  نهێنى  و  فرەیى  و  دەورى  هەڵبژاردنى 
هاواڵتیانى خۆى دەستەبەر دەکات لەسەر بناغەى 

یەکسانێتى لە دەنگداندا(.
ناوەندە  لە  زۆر  ڕادەیەکى  تا  پێناسە  ئەم 
باوى دیموکراسى  پێناسەیەکى  بوەتە  جیهانیەکەدا 
و زۆرێک لە لێکۆڵەر و نوسەرە سیاسیەکان پێى 

ڕازین.
)سمیر أمین( دەڵێت: ) دیموکراسیەتى سیاسى 
جۆراو  دەزگا  هەڵبژاردنى  پرەنسیپى  لەسەر 
هەڵبژاردنى  ڕێگەى  لە  فەرمانڕەوایى  جۆرەکانى 

ئازاد و ڕاستەوە دادەمەزرێت(.
د. سعد الدین ابراهیم خاوەنى کتێبى )کۆمەڵگا 
دەربارەى  عەرەبیدا(  نیشتمانى  لە  دەوڵەت  و 
لە  هەر  )دیموکراسیەت  دەڵێت:  دیموکراسى 
لەسەر  سیاسى  بەشدارى  واتاى  بنەڕەتەوە 
بەرباڵوترین ئاست دەگەیەنێت بۆ ڕۆڵەکانى گەل و 

پێکهاتە کۆمەاڵیەتیەکان(.

;



13 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )18(
ئابی 2018

لە:  بریتین  دیموکراسیەتیش  پێداویستیەکانى 
ڕازى  بەرامبەر،  ڕاى  گرتنى  ڕێز  سیاسى،  فرەیى 
ئاشتیانەى  ى  ملمالنێ  و  ژیان  پێکەوە  بە  بون 
ڕاستەقینە  هەوایەکى  و  کەش  بونى  دیموکراسى، 
لە متمانەو دان نانى بەرامبەر بە بونى یەکتردا، وە 

مافى بەردەوام بون لە ڕادەربڕین.
بوتمور(  )توم  بەریتانى  کۆمەڵناسى  زاناى 
کە  دەکات  پەرەسەندنە  ئەو  لەسەر  قسە   )1980(
دەڵێت:  هاتوەو  دیموکراسیەتدا  چەمکى  بەسەر 
هەڵبژاردنى  بۆ  هۆکارێکە  تەنها  )دیموکراسى 

سەرکردە سیاسیەکان(.
هەروەها پێناسەى نوسەرێکى تر باس دەکات 
)شومبێرە(  ئەویش  کە  دیموکراسى  بە  سەبارەت 
لەو  یە  بریتى  دیموکراسى  )شێوازى  دەڵێت:  و 
ڕێکخستنە دام و دەزگایى یە بۆ گەیشتن بە بڕیارە 

سیاسیەکان(.
موریس دوڤرجیەش کە نوسەرێکى فەڕەنسییە 
کە  دەکات  دیموکراسى  وەسفى  شێوەیەک  بە 
دانیشتوان  زۆرینەى  ڕێگەیەوە  لە  سیستەمێکە 
کەمایەتیش  حکومەت،  هەڵبژاردنى  بە  هەڵدەستن 
و  باوەڕ  و  بیر  هەموو  هەیەو  دەربڕینى  ڕا  مافى 
ڕەوتەکان جێگاى ڕێز گرتنن و هاواڵتیانیش تێیدا 

یەکسانن.
لە  کە  دیموکراسى  بۆ  یە  نوێ  تێڕوانینە  ئەم 
دیموکراسى  دەرکەوت،  وە  پێناسەکاندا  زۆربەى 
دەکات بە میکانیزمێکى بێ الیەن بۆ بەڕێوە بردنى 
لەم  المجید  عبد  وەحید  دکتۆر  سیاسى،  ژیانى 
ئەزمونى دیموکراسى کۆمەڵێک  دەڵێت:)  ڕوانگەوە 
زیاتر  ڕۆژ  بە  ڕۆژ  و  هێناوە  بەرهەم  میکانیزمى 
کە  جۆرێک  بە  دەکوتن   دا  ڕەگ  و  دەچەسپێن 
خەریکە سەربەخۆیى تەواو لە بنچینە فەلسەفى و 
بە  یەکەى  نموونە خۆرئاوایى  لە  کۆمەاڵیەتیەکەى 

دەست دەهێنێت(.)5(
لە هەموو حاڵەتێکدا چەمکى دیموکراسى  دوو 

ڕوو دەگرێتەوە:

1- ڕژێمێکە بۆ حکومەت کردن.
کە  دەزگایە  و  دام  و  میکانیزم  کۆمەڵێک   -2
ئەرکى ئەمانەش بە دەست هێنانى دوو پێداویستى 

سەرەکى یە:
أ - تواناى شۆڕ بونەوە بە ناو ویستى زۆرینەى 
لێدانەوەى، واتە وەاڵمدانەوەى  گەلدا و گوزارشت 
چۆن  و  دەکات  نوێنەرایەتى  کێ  پرسیارەکانى 
ئازادى  ئەمەش،  پیادە کردنى  بۆ  حوکمى دەکات؟ 
پێکهێنانى پارتە سیاسیەکان و مافى هەڵبژاردن و 

دەنگدانى ئازاد دەخوازێت.
ب - دەستەبەر کردنى ئەو ڕێ و شوێنانەى 
گەرەنتى ئەوە بکات دەنگدەران چیان دەوێت لە 
نوێنەرەکانیان ئەوان بەو جۆرە بکەن، کاتێکیش 
کرد  کەمتەرخەمیان  سەرشانیان  ئەرکەکانى  لە 
بتوانرێت بگۆڕدرێن، ئەمەش لە ڕێگەى چاودێرى 
گۆڕى  و  ئاڵ  بوونى  و  دەسەاڵت  بە سەر  گەل 
دەوریەوە  هەڵبژاردنى  و  دەسەاڵت  ئاشتیانەى 
دیموکراسى  کرۆکى  ئەمەش  کە  دى،  دێتە 

پێکدەهێنێت)6(.
دوور  دیموکراسى  کرۆکى  و  ناوەڕۆک  واتە 
لە پێچ و پەناو گیروگرفتى زاراوە و پێناسەکان، 
بریتیە لەو میکانیزم و ڕێ و شوێن و شێواز و 
گەرەنتیانەى کە خەڵکى لە ڕێگەى ئەوانەوە دەتوانن 
خۆیان فەرمانڕەواکانى خۆیان هەڵبژێرن و ڕژێم 
سەردا  بە  ژیانیان  لە  مۆدێلێک  فەرمانڕەواو  و 
نەسەپێنرێت کە دڵخوازى ئەوان نییەو نایانەوێت، 
دواتر کۆمەڵگا تواناى چاودێرى ئەم دەسەاڵتەى 
چوارچێوەى  لە  فەرمانڕەواکان  و  هەبێت 
دەستورێکى ئازاددا مومارەسەى دەسەاڵت بکەن 
و لە کاتى الدان و سەرپێچى کردنى مەرجەکانى 
فەرمانڕەوایەتى کردن، بتوانرێت بەرکەنار بخرێن 
و لەسەر کورسى دەسەاڵت بهێنرێنە خوارەوە و 
کەسانى ترى دڵسۆز و شایستە بخرێتە شوێنیان. 
موڵکى  دەسەاڵت  کە  دەگەیەنێت  ئەوە  هەروەها 
بەڵکو  نییە  کراو  دیارى  گروپێکى  و  شەخس 
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کایەى  لە  تیژى  توندو  وە   ، خاوەنیەتى  گەل 
تاکە  ئازادیە  و  ماف  دەرەوەو  بکرێتە  سیاسەت 
کەسى و گشتیەکان دەستەبەر بکرێن. ئەمە ئەو 
دیموکراسیەیە کە بە دواى دەگەڕێین و بانگەشەى 
واتایەى چەندین  بەو  بۆ دەکەین. دیموکراسیەت 
جواڵنەوەى  ڕێکخستنى  بۆ  شێوازە  و  میکانیزم 
کۆمەڵگادا.  لە  کارلێکردنەکانى  و  سیاسى  ژیانى 
کۆمەڵگاى  پاراستنى  کردنى  دەستەبەر  لەگەڵ 
لە کۆتاییدا دەبنە  مەدەنى، ئەو میکانیزمانەى کە 
دەوڵەت  یاخود  سیاسى  دەسەاڵتى  ئەوەى  هۆى 
بە شێوەیەکى سروشتى لە کۆمەڵگاوە سەرچاوە 
بگرێت، وە دەربڕى ڕاى زۆرینەى کۆمەڵگا بێت 
لەگەڵ ڕێز گرتن لە کەمینەو پاراستنى مافیان لە 
دەربڕین  ڕا  و  کردن  کار  و  بەردەوامى  و  بون 
لە  هەر  ئەمەش  کردن،  خۆ  لە  گوزارشت  و 
سەرەتاوە دەخوازێ ئازادى سیاسى بسەلمێنرێت 
لەگەڵ  بکرێت  دەستەبەر  الیەکیش  هەموو  بۆ  و 
ڕازى بون بە فرەیى سیاسى و فکرى و چاالکى 
مەرج  بە  هەموو  فەراهەمکردنى  وە  پارتایەتى، 
یە  یاسایى  و  سیاسى  و  دەستورى  گرتنە 
جیاواز  مافى  لە  پارێزگاریکردن  بۆ  پێویستەکان 
بون بۆ تاک و کۆمەڵ و گروپەکان، لەگەڵ داننان 
سیاسى  کێبڕکێى  و  ژیان  پێکەوە  پرەنسیپى  بە 
ئاشتیانە لە نێوان ئەوان و وازهێنان لە بەکارهێنانى 
توندوتیژى و ئاڵ و گۆڕى ئاشتیانەى دەسەاڵت لە 
ڕێگەى هەڵبژاردنى ئازادو ڕاستەوخۆ و نهێنیەوە، 
کە هەموو هاواڵتیان وەک یەک مافى دەنگدانیان 
بناغەى  لەسەر  هەاڵواردن  لە  دوور  بە  هەبێت 
و  ڕەگەز  و  مەزهەب  یان  ئاین  یان  نەتەوایەتى 

پایەى کۆمەاڵیەتى و سیاسى و ئابورى.
ناو  هێزەکانى  و  ڕەوت  سەرجەم  لێرەشەوە 
کۆمەڵگە دەتوانن لەگەڵ باوەڕبون بە سەرەتاکانى 
دیموکراسى برەو بە پرۆگرامە سیاسیەکەیان بدەن 
و لە ڕێگەى شێواز و میکانیزمە دیموکراسیەکانەوە 

بانگەشەى بۆ بکات.

پرنسیپەکانى دیموکراسى:
لە خوارەوە باس لە چەند پرنسیپێک دەکەین کە 

تا ڕادەیەکى باش دەرخەرى ڕۆحى دیموکراسین:
یەکەم: بوونى دەستوور:

دەستوور بەرزترین یاساى ناو واڵت و بەردى 
بە  ئاراستەدان  و  دەوڵەت  بونى  دروست  بناغەى 
لە دەستوردا دام و دەزگا  یە.  کۆمەڵگاى سیاسی 
پەیوەندى  و  دەسەاڵت  و  دەوڵەت  پێکهێنەرەکانى 
دەسەاڵت  بنەڕەتیەکانى  ئەرکە  و  ماف  و  نێوانیان 
و هاواڵتیان دیارى دەکرێت. دەسەاڵتەکان بەسەر 
پیادە  شێوەى  و  دەکرێت  دابەش  ئۆرگانەکاندا 
و  شەرعیەت  سەرچاوەى  و  دەسەاڵت  کردنى 
دەکرێت.  دەستنیشان  کۆمەڵگا  بااڵکانى  ئامانجە 
و  کردن  فەرمانڕەوایى  مەسەلەى  ئەوەى  بۆ 
و  میزاج  و  زەوق  بۆ  دەسەاڵت  مومارەسەى 
بەجێ  کەسێک  چەند  یاخود  کەسێک  سەلیقەى 
نەهێڵرێت و دەسەاڵتەکانیش دیارى بکرێن و کەس 

نەتوانێت بیانبەزێنێت.
ناوەڕۆکى  کە  یە  بەڵگەنامەیە  ئەو  دەستور 
کۆمەاڵیەتییە  پەیمانە  ئەو  یان  )گرێبەست(ە  ئەو 
فەرمانڕەوایاندا  و  گەل  نێوان  لە  کە  دەردەبڕێت 
هەیەو چوارچێوە بۆ دەسەاڵتەکان و شێوازەکان و 

ماف و ئازادیەکان دیارى دەکات.
دووەم: فرەالیەنى:

سیاسى  فرەالیەنى  تایبەتیش  بە  فرەالیەنى 
پرەنسیپێکى هەرە گرنگى دیموکراسى یەو نیشانەى 
بیروڕا  ئازادى  و  خۆڕێکخستن  ئازادى  بوونى 
واتە  یە.  سیاسى  بەشدارى  دەرفەتى  و  دەربڕین 
لە سایەى سیستمێکى فرەالیەندا سیاسەت دەبێتە 
کارى هەموان و لەالیەن کۆمەڵە کەسانێکى دیارى 
کراوەوە دەستى بەسەردا ناگیرێت. فرەالیەنى واتە 
بوونى زیاتر لە بژاردەیەک لە بەردەم هاواڵتیدا لە 
کاتى هەڵبژاردندا، واتە بونى پێشبڕکێى سیاسى و 
چاودێرى دەسەاڵت و ئۆپۆزسیۆن و  ڕەخنەگرتن 
لە کەم و کورتیەکانى حکومەت و پێشکەشکردنى 
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)بەدیل( ى باشتر. فرەالیەنیش کاتێک ڕاستەقینەیە 
کە دەوڵەت لە بەرامبەر هێزەکانەوە بێ الیەن بێت، 
مافى  بێت،  یەکسان  هەمواندا  بەردەم  لە  دەرفەت 
خۆنیشاندان و گوزارشت لە خۆ کردن بۆ هەموان 
پارێزراو بێت. فرەالیەنى لە ناوەڕۆکدا ڕەتکردنەوەى 
یەک ڕەنگى و یەک دەنگى و تاکڕەویە. هەر بۆیە بە 
یەکێک لە هەرە گرنگترین سیماو پایەکانى ڕژێمێکى 

دیموکراسى دادەنرێت.
سێهەم: هەڵبژاردن و سیستەمى نوێنەرایەتى:

مەدەنى  مافە  و  ئازادییە گشتیەکان  ئەوەى  بۆ 
سیاسى  بەشدارى  و  فرەالیەنى  و  سیاسیەکان  و 
لەسەر  سیاسى  ژیانى  پێویستە  هەبێت،  مانایان 
نوێنەرایەتى  سیستمى  ئازادو  هەڵبژاردنى  بناغەى 
دەستەبەرى  نوێنەرایەتیەک  بکرێت.  بینا 
بەم  دیموکراسى  بکات،  خەڵک  سیاسى  بەشدارى 
و  پەرلەمان  بونى  مەبەست  ڕوەیدا  لەم  واتایەو 
نوێنەرانى  لە  کە  دەگەیەنێت  یاسادانان  دەسەاڵتى 
ئەم  ئەوەى  بۆ  پێکهاتبێت،  گەل  هەڵبژێردراوى 
ئامانجەش بێتە دى، تەنها ئەوە بەس نیە نوێنەران 
پەرلەمان،  ئەندامى  ببنە  هەڵبژاردنەوە  ڕێگەى  لە 
بونى  ڕێگەى  لە  هەڵبژاردنە  ئەو  دەبێت  بەڵکو 
گەرەنتیە دەستورى و یاسایى یەکان پاک و بێگەرد 
بێت و دەستێوەردانى تێدا نەکرێت و پەرلەمانیش 
چاودێرى  و  یاسادانان  ڕاستەقینەى  دەسەاڵتى 
دەسەاڵتى جێبەجێ کردن و لێپرسینەوەى هەبێت.

چوارەم: ئاڵ و گۆڕى ئاشتیانەى دەسەاڵت:
دەگەیەنێت  توندوتیژى  ڕەتکردنەوەى  ئەمەش 
لە گەیشتن بە دەسەاڵت و پارێزگارى لێکردنى. ئەم 
پرنسیپەش بەشێک لە کرۆک و ڕۆحى دیموکراسى 
دیموکراسیش  نمونەیەکى  هەر  دەهێنێت،  پێک 
نەتوانێت ئاڵ و گۆڕى ئاشتیانەى دەسەاڵت لە نێوان 
بژاردەى پرۆژەى هێزە سیاسیەکانى ناو کۆمەڵگا 
بهێنێتە دى، هەر لە بناغەوە نمونەیەکى ساختەیە، 
چونکە دیموکراسى تەنها دەقێکى دەستورى یاخود 

و  سیاسى  ڕێکخستنى  خۆ  و  ڕادەربڕین  ئازادى 
بە دەستەبژێرى  یە  بەڵکو جێگۆڕکێ  نیە،  پیشەیى 
دەسەاڵتیشە،  گرتنى  دەستەوە  بە  و  دەسەاڵتدار 
بە پێى ئەو بڕیارەى گەل لە هەڵبژاردنێکى ئازاددا 
فەرمانڕەواکانەو  گۆڕینى  ئەویش  کە  دەیدات، 
ئەدائى  و  دڵسۆزى  و  لێهاتن  بەسەر  حوکمدانە 

ئەواندا.
پێنجەم: ماف و ئازادیە گشتیەکان: 

نامێنێتەوە  بۆ  واتایەکى  دیموکراسى  سیستمى 
لە  هاواڵتیان  گشتیەکانى  ئازادیە  و  ماف  ئەگەر 
سایەیدا دەستەبەر نەکرابێت، چونکە بەبێ ئەم مافە 
مەدەنى و سیاسى و ئازادانە پرنسیپەکانى تریش 

بەرەو الواز بون و بێ ناوەڕۆک بون دەچن.
لە  دەبێت  گشتییانەش  ئازادییە  و  ماف  ئەم 
دەستوردا گونجێنرا بن و لە واقعیشدا پیادە بکرێن، 
لە وێنەى ئەم مافانەش مافى ژیان، مافى ئاسایش، 
مافى بەشدارى لە ژیانى سیاسى، مافى موڵکایەتى 

و مافى کارکردن، مافى فێربون،.... هتد.
ئازادى  وێنەى  لە  گشتییەکانیش  ئازادیە 
و  هاتوچۆ  ئازادى  بیروڕا،  ئازادى  بیروباوەڕ، 
ڕێزگرتنى ماڵ و شوێنى نیشتەجێ بوون، ئازادى 
مانگرتن و ڕێپێوان و ئازادى پەرستش و ئازادى 

خۆ ڕێکخستن.
شەشەم: گەل سەرچاوەى شەرعیبونى دەسەاڵتە:

چەندین  سیاسى  شەرعیەتى  مێژودا  لە  ئەگەر 
سەرچاوەى هەبو بێت، وەک هێز، پێسپاردنى خوایى 
)التفویض االلهی(، بنەماڵەو بە میراتى بۆ بە جێماو، 
شەرعیەتى  ئەوا  شۆڕشگێڕى،  شەرعیەتى  یان 
سیاسى  لە سایەى سیستمێکى دیموکراسیدا بەوە 
گەلەو  یاخود  نەتەوە  مافى  کە  دەکرێتەوە  جیا 
دەبێت لەوانەوە سەرچاوە بگرێت و بەبێ بونى ئەم 
مومارەسەکردنى  مافى  فەرمانڕەواکان  شەرعیەتە 
دەسەاڵتى سیاسى و بەڕێوەبردنى کۆمەڵگایان نییە.
لەسەرەوە  خااڵنەى  ئەو  کە  بڵێین  دەتوانین 
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پرنسیپەکانى  گرنگترین  پێکردن،  ئاماژەمان 
لێکجیا  وەک:  مەسەلەى  هەندێ  دیموکراسین، 
دادگاو  سەربەخۆیى  و  دەسەاڵتەکان  کردنەوەى 
بونى ئازادى ڕۆژنامەگەرى، هەمویان دەچنە ژێر 
بەشێک  بە  گشتیانەوەو  ناونیشانە  ئەم  سایەى 
سیستمەکە  کۆى  کە  دادەنرێن  میکانیزمانە  لەو 

پێویستى پێیەتى.

دیموکراسى لە نێوان 
ڕواڵەت و ناوەڕۆکدا

تەنها بونى ڕواڵەتەکانى دیموکراسى لە وێنەى 
پرنسیپى سەروەرى گەل و نوێنەرایەتى پەرلەمانى 
و حیزبەکان و هەڵبژاردن وحوکمى زۆرینە، بەس 
دیموکراسى،  بوترێت  واڵتێک  بە  ئەوەى  بۆ  نیە 
بەڵکو دەبێت ڕەنگدانەوەى ڕاستەقینەى ناوەڕۆکى 

ئەم چەمکەش لەسەر زەوى واقیعدا ببینین.
چونکە ئەو ڕواڵەتانەى لەسەرەوە باسمانکردن 
نا  و  دیکتاتۆرى  واڵتە  زۆربەى  لە  تەنانەت 
بۆ  هەن،  و  هەبوون  دنیاشدا  دیموکراسیەکانى 
خۆرهەاڵتى  ناوچەى  واڵتانى  زۆربەى  لە  نمونە 
لە  هەیە،  هەڵبژاردن  و  پەرلەمان  ناوەڕاستدا 
بەاڵم  هەیە،  بونیان  حیزبەکان  هەندێکیشیاندا 
لەگەڵ ئەوەشدا زۆربەى ئەم ڕژێمانە بە ڕژێمى نا 

دیموکراسى لەقەڵەم دەدرێن.
دیموکراسییەو  میکانیزمێکى  هەڵبژاردن  کاتێک 
کە  سیستمەیە،  ئەم  دەزگایەکى  پەرلەمانیش 

دەنگدەر لە هەڵبژاردنى پرۆژەو کاندیدى دڵخوازى 
زۆر  هیچ  فشارى  ژێر  لە  و  بێت  ئازاد  خۆى 
ئیرادەى  سەر  بکاتە  کار  کە  نەبێت  لێکردنێک 
ئازادى ئەو، دەبێت زیاتر لە پاڵێوراوێک بۆ پۆستى 
لە  بژاردەیەکیش  لە  زیاتر  و  هەبێت  سەرۆکایەتى 
ئەوەش  کە  بێت،  بەردەمدا  لە  بوارەکاندا  هەموو 

بونى فرە الیەنیەکى ڕاستەقینە دەخوازێت.
کردن  ساختە  لە  بێت  دور  هەڵبژاردن  دەبێت 
بۆ  بێت  نەک سیناریۆیەک  بێت،  بێگەرد  و  پاک  و 
دەستخستنى شەرعیەتێکى ڕواڵەتى جەماوەرى، بە 
مەبەستى پەردەپۆشکردنى واقعێکى نا دیموکراسى. 
و  هەبێت  تەواوى  دەسەاڵتى  پەرلەمان  دەبێت 
ڕۆشنبیرى  کە  دەربکات  یاسا  چەندین  بتوانێت 
و  ئابورى  و  کۆمەاڵیەتى  پێشکەوتنى  و  ئاین  و 
کۆمەڵگا  و  هاواڵتى  خۆشگوزەرانى  و  ئاسایش 
دەسەاڵتى  لە  بتوانێت  هەروەها   ، دەیخوازێت 
 ، بکات  وردى  چاودێرى  و  بپێچێتەوە  ڕاپەڕاندن 
جیا  یەکترى  لە  دەسەاڵتەکان  دەوڵەتیشدا  ناو  لە 
کرابنەوە. واڵت دەستورێکى ڕاستەقینەى هەبێت کە 
کرابێت،  تۆمار  تێدا  هاواڵتى  ئازادیەکانى  و  ماف 
دادگا سەربەخۆ بێت، هاواڵتى تواناى ئەوەى هەبێت 
لەکاتى هەستکردن بە ستەم و پێشێل کردنى مافى، 

داواى وەرگرتنى مافەکانى بکات.
فرەالیەنیەکى  بونى  بێ  بە  دیموکراسى 
هێزە  بەرامبەر  لە  دەوڵەت  الیەنى  بێ  ڕاستەقینەو 
سیاسیەکانداو دەرفەتى یەکسان لەبەردەم هەموان 

فرەالیەنى بە تایبەتیش فرەالیەنى سیاسى 
پرەنسیپێکى هەرە گرنگى دیموکراسى یەو نیشانەى 
بوونى ئازادى خۆڕێکخستن و ئازادى بیروڕا دەربڕین و 

دەرفەتى بەشدارى سیاسىیە

;
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واتایەکى  دەسەاڵت،  ئاشتیانەى  ئاڵوگۆڕى  و 
چەندین  واڵتدا  هەندێ  لە  نامێنێتەوە.  بۆ  ئەوتۆى 
حیزب لە ئارادان بەاڵم تەنها ڕۆڵى دیکۆر دەبینن 
نا  ڕژێمە  دەرەوەى  ڕوکارى  کردنى  جوان  بۆ 
هەموو  فەرمانڕەوا  حیزبى  وە  دیموکراسیەکان، 
هەر  دەهێنێت،  بەکار  خۆى  بۆ  دەوڵەت  تواناکانى 
بوەتە  حیزبانە  لەو  حیزبێک  کە  زانرا  کاتێکیش 
جێگەى مەترسى حیزبى دەسەاڵتدار، ڕژێم یاخود 
تواناکانى  بە  بەستن  پشت  بە  دەسەاڵت  حیزبى 
دەوڵەت فشارى دەخاتە سەرو هەوڵى لە قاڵبدانى 
دەگەنە  فشارەکان  جاریش  هەندێک  و  دەدات 
پێشێلکردنى  و  حیزب  هەڵوەشاندنەوەى  ئاستێک، 

یاساى لێ دەکەوێتەوە.
لە دوو مەسەلەى  ئاگامان  لێرەدا دەبێت  بەاڵم 
گرنگ بێت، یەکەمیان بریتىیە لەوەى کە ئەم کەم 
و کورتى و بێ ناوەڕۆک کردنە پەیوەندى بە دام 
نییە،  دیموکراسیەوە  میکانیزمەکانى  دەزگاو  و 
واتاى ئەوە نییە کە پەرلەمان و هەڵبژاردن و فرە 
پرەنسیپى  کۆمەڵى  زۆرینە،  سەرەتاى  و  حیزبى 
هەڵەن و نا تەواویەکە لەمانەوە سەرچاوە دەگرێت. 
زۆر  ئەمانە  هەمو  کە  سەلماندویەتى  واقع  نەخێر 
بیرى سیاسى  باشەکانى  لە دەستکەوتە  و  گرنگن 
هاوچەرخن و لە ڕاستیدا تاوانەکە لە ئەستۆى ئەو 
عەقڵە ژەنگ گرتوە تاکڕەوە نا دیموکراسیەدایە، کە 
و  بەکاربهێنێت  دیموکراسى  ناوى  تەنها  دەیەوێت 
بەاڵم ناوەڕۆک و ئەنجامەکانى قبوڵ نەبێت. خاڵى 
دوەمیش ئاگا بونە لەوەى کە چارى کەم و کورتى و 
ناتەواوى و ڕواڵەتى بوون لە ئەزمونێکى بە ڕواڵەت 
و  هەڵبژاردن  بژاردەى  لە  نیە  ئەوە  دیموکراسیدا 
زیاتر  ئەمە  چونکە  بکەین،  پاشەکشە  دیموکراسى 
قەیرانەکە قوڵتر دەکاتەوە هەربۆیە دەبێت بە زیاتر 
و  دیموکراسى  بۆ  خەباتکردن  لەسەر  سوربون 
دەسەاڵتدار  نوخبەى  و  دەسەاڵت  کردنى  ناچار 
بۆ ئەوەى سەرئەنجام مل بە خواستەکانى خەڵک 

و  دەربچن  جەماوەر  بڕیارى  لە  ونەتوانن  بدەن 
ئیرادەى ئەو ساختە بکەن،  دەبێت بەردەوام بە گژ 
دیموکراسیەدا  ناوەڕۆک کردنى  بێ  پرۆسەى  ئەم 

بچینەوە.
کە  بزانین  ڕاستیە  ئەو  هەموان  پێویستە 
دیموکراسى هەر لە خۆوە و بەشێوەیەکى )ئالى( پیادە 
ناکرێت و لە هەموو کەش و هەوایەکى ڕۆشنبیریدا 
بااڵ ناکات و ناگەشێتەوە، چونکە دیموکراسى هەر 
سەروەرى  و  کارگێڕى  بڕیارێکى  بنەڕەتەوە  لە 
یاخود  حیزبێکەوە  یاخود  تاکێک  لەالیەن  کە  نییە 
کۆمەڵە تاک و حیزبێکەوە دەربکرێت. وە تەنها بە 
بەرز کردنەوەى دروشمیش جێبەجێ نابێت، بەڵکو 
بەرئەنجامى کۆمەڵێک هۆکار و کارتێکەرى سیاسى 

و کۆمەاڵیەتى و فیکرى و ئابورى کۆمەڵگایە.
بریتى  تەنها  دیموکراسیەت  ترەوە  ڕویەکى  لە 
تا  ئێستا  پەرلەمان.  لە دروستکردنى دەزگاى  نییە 
یەک  سیاسەتدا  زاناکانى  نێوان  لە  زۆر  ڕادەیەکى 
دیموکراسیەت  کە  هەیە  ئەوە  لەسەر  دەنگیەک 
دامەزراوەیى  ڕاستیەکى  لە  نییە  گوزارشت  تەنها 
ڕووت، بەڵکو لەگەڵ ئەوانەدا کۆمەڵێک بەهاو بیر 
و ئاراستەو هەست و نەستە کە هانى پیادە کردنى 
فەرمانڕەواو  لەالیەن  دەدات  کارا  دیموکراسیەتى 

هاواڵتیانەوە.
و  ژیارى  حاڵەتێکى  لە  گوزارشتە  دیموکراسى 
ڕۆشنبیرى کە کۆمەڵگە پێى دەگات، بیرو ڕاو هەست 
داڕشتنى  لە  دەگێڕن  گەورە  ڕۆڵى  نەستەکان  و 
خۆیەوە  ئەمیش الى  کە  ژیاریدا،  هەواى  و  کەش 
یاخود  نێگەتیڤ  ڕۆڵێکى  تر  هۆکارێکى  هەر  وەک 
پۆزەتیڤ دەگێڕێت بە گوێرەى ئەو ناوەڕۆکەى کە 

هەڵگریەتى.
بۆچونى کۆمەڵگا سەبارەت بە مرۆڤ و بەهاو 
بە  ژیاندا،  لە  ڕۆڵى  زەویداو  لەسەر  ئەو  شوێنى 
بەردى بناغەى ئەو کەش و هەوا ژیاریە دادەنرێت 

کە پێویستە بۆ گەشە کردنى دیموکراسى.
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بەهاو  خاوەن  مرۆڤ  کە  بەوەى  باوەڕبوون 
کەرامەت و مافە، بە چاو پۆشین لەهەر سیفەتێک 
کە دواتر دواى دەکەوێت، وەک ڕەگەز و ڕەنگ و 
و  نیشتمان  و  مەزهەب و گروپ  ئاین و  و  نەژاد 
ئینتماى سیاسى و ڕێ و جێى کۆمەاڵیەتى و ڕۆڵى 
ئابورى و ماڵ و سامان و ناو و شۆرەت و شتى 
لەم چەشنە، ئەمە دەرگا بە ڕووى کۆمەڵێک بەهاى 
دیموکراسى  پرۆسەى  پشتى  کە  دەکاتەوە  تردا 
پێش  بەرەو  بۆ  دەکەن  زۆرى  کۆمەکى  و  دەگرن 

چون و ڕەگ داکوتان.
ئازادى،  سیاسى،  بەشدارى  پرنسیپى  وەک 
یەکسانى و بەهاى ترى لەم جۆرە. ئەمەش زیاتر 
پەیوەستە بە باوەڕ بون بەوەى کە مرۆڤ خاوەنى 
ئازاد  بەدیهێنراوێکى  و  خۆیەوە  بەسەر  دەسەاڵتە 
و لێپرسراوە،  وە خاوەنى مافە لە دیارى کردنى 
ڕێبازى  ڕوگەو  وهەڵبژاردنى  خۆى  چارەنوسى 

ژیانى.
ڕۆشنبیرى  بابەتێکى  چەند  ئەمانەش  دواى 
پرۆسە  سەرکەوتنى  بۆ  کە  کایەوە  دێتە  سیاسى 
لێرەدا  دەتوانین  کە  پێویستە  دیموکراسیەکە 

هەندێکیان باس بکەین:
هەست کردن بە توانستى سیاسى: 

بکات  بەوە  هەست  کۆمەڵگا  زۆرینەى  دەبێت 
بکات،  لە ڕەوتى ژیانى سیاسى  کە دەتوانێت کار 
ڕەخنەى  کردنى  ئاراستە  ڕێگەى  لە  ئایا  ئەمەش 
بیناکەرەوە بێت لە هەر دەزگاو لێپرسراوێک کاتێک 
لە  یاخود  سزادان،  لە  ترسان  بەبێ  دەکات  هەڵە 
کێشە  دەربارەى  بێت  دەربڕینەوە  ڕا  ڕێگەى 
دەبنەوە  کۆمەڵگا  ڕووبەڕوى  کە  جۆراوجۆرەکان 
نرخى  ڕایە  ئەم  کە  بەوەى  بوون  قەناعەت  لەگەڵ 

خۆى هەیەو دەشێت گوێ ى لێ بگیرێت.
ئامادەیى بۆ بەشدارى سیاسى:

دەخوازێت  دیموکراسیەت  مومارەسەى 
ئیجابى  بە  هاواڵتیان  زۆرینەى  کەمەوە  بەالیەنى 

سیاسەت  داڕشتنى  لە  بەشدارى  هۆشیاریەوە  و 
ئەندامانى  و  فەرمانڕەوایان  هەڵبژاردنى  بڕیارو  و 
دامەزراوە و نوێنەرایەتیەکان لەسەر ئاستە جۆرا 

و جۆرەکانى کۆمەڵگادا بکەن.
بوونى گیانى دەستپێشخەرى:

هەستکردنى زۆرینە بە دەستپێشخەرى کارێکى 
و  ستەم  کردنى  دژایەتى  بۆ  ئایا  ئیتر  پێویستە، 
لەو  کردن  بەشدارى  بۆ  یاخود  بێت  زۆردارى 

هەواڵنەدا بێت کە بۆ پەرەپێدان دەدرێن.
نەبونى کەسگەرایى:

هەیە  باوەڕە  بەو  پێویستى  دیموکراسیەت 
دەزگاو  لە  سیاسى  دەسەاڵتى  وابێت  پێى  کە 
دامەزراوەکاندایەو لەگەڵ کەسایەتى فەرمانڕەواکاندا 
یەکى نەگرتوەو یەک شت نین، فەرمانڕەوا دەبێت 
وەک مرۆڤێک مامەڵەى لەگەڵ بکرێت کە ئەگەرى 
کەوتنە ناو هەڵەى هەیەو پێویستە ملکەچ بێت بۆ 

لێپرسینەوە.
متمانەى سیاسى:

لە نێوان سیستمى  پێویستە متمانەى بەرامبەر 
دامەزراوە  نێوان  لە  و  هاواڵتى  و  سیاسی 
بێت،  ئارادا  لە  یەکتر  بە  بەرامبەر  سیاسیەکانیشدا 
دەکەوێتە  کۆمەڵگا  متمانەیە  ئەم  بەبێ  چونکە 
زۆر  کە  لێشاوەوە،  بە  تاکگەرایییەکى  بەردەم 
زەحمەتە لەگەڵ ئەمەدا کەش و هەوایەکى دروست 
کرۆکى  کە  ببێت  پەیدا  سیاسى  ى  کێبڕکێ  بۆ 

مومارەسەى سیاسى دیموکراسى پێک دەهێنێت.
بیرو  و  بۆچون  و  پێدراو  ئەم  بونى  فەراهەم 
ڕایانە کە کەش و هەوایەکى گونجاو پێک دەهێنن، 
بەرزى  پلەیەکى  کۆمەڵگا  کە  دەگەیەنێت  ئەوە 
ئامادە دەبێت  هۆشیارى بەدەستهێناوە و خەریکە 
دەبێت  بەاڵم  دیموکراسیەت،  کردنى  پیادە  بۆ 
لەگەڵ ئەمەشدا ئاگادارى ئەوە بین کە نەبونى ئەم 
توخمانە بە پلەیەکى بەرز پاساو نین بۆ دواخستنى 
دیموکراسیەت و تاکڕەوى. بە بیانوى چاوەڕوانى 
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لە  پێویست  پلەى  دەگاتە  کۆمەڵگا  تاوەکو  کردن 
پێگەیشتنى  چونکە  پێگەیشتویى،  و  هۆشیارى 
میللەت بۆ دیموکراسى لە ڕێگەى مومارەسە کردنى 

دیموکراسى خۆیەوە نەبێت نایەتە دى.
لە ڕاستیشدا لە ناو کۆمەڵگاو واڵتە موسڵمانەکاندا 
ئیسالم بەشێکى بنەڕەتى ئەو کەش و هەوا ژیاریەى 
میللەت پێکدەهێنێت، لەگەڵ ئەوەى کە ئەم کەش و 
هەوا ژیاریە ئیسالمییە توشى چەندین دەردو داو 
هاتوە، زۆر داب و نەریت و بۆچونى وەهاى تێکەاڵو 
بوە کە پێچەوانەى ئیسالمە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 
ڕەچاوى  گرنگە  یەکجار  ئیسالمیدا  واڵتانى  لە 
ئیسالمەوە  بە  دیموکراسى  پرۆسەى  پەیوەندى 
شێوەیەکى  بە  دەکرێت  پەیوەندیەش  ئەم  بکرێت، 

کردارى بۆ سەر دوو ئاست وەربگێڕدرێت:
یەکەم: ڕەچاو کردنى پرۆسەى دیموکراسى بۆ 
پرنسیپ و بەهاو نەریتە ئیسالمییە ڕەسەنەکان و 
دورکەوتنەوە لە پێکدادان لەگەڵیاندا. دیموکراسیەت 
کۆمەڵگا  ئیسالمى  شوناسى  بۆ  نییە  جێگرەوە 
چونکە  نشین،  موسڵمان  واڵتانى  و  موسڵمانەکان 
ئەگەر لەم فۆرم و بەرگەدا پێشکەش بکرێت، ئەوا 
زۆرینەى  لەنێوان  گەورە  دەرونى  بەربەستێکى 
کۆمەڵگاو دیموکراسیەتدا دروست دەبێت، هەر بۆیە 
نابێت وا بزانرێت کە ئەم کۆمەڵگایانە بێ شوناسى 

ژیارى و بێ مێژو و بێ شارستانیەتن.
ژیاریە  بەها  لەو  وەرگرتن  سوود  دووەم: 
و  بەگشتى  مرؤڤایەتى  مۆرکى  ئیسالمیانەى 
ڕێڕەوى  سەرخستنى  بۆ  هەیە  هاوبەشیان 

دیموکراسى لەم واڵتانەدا. چەمکەکانى )جێنیشینەتى 
مرۆڤ لە زەویدا و شورا و ئازادى و پێکەوە ژیان و 
دادپەروەرى( و چەندین چەمکى تر. لەو چەمکانەن 
کە دەتوانن خزمەتێکى زۆر بکەن بە خولقاندنى ئەو 
پیادە  تێدا  دیموکراسیەتى  ژیاریەى  هەوا  و  کەش 

دەکرێت.

دیموکراسى و سەرنجێکى ئیسالمى:
بابەتى شێوەى دەوڵەت و حکومڕانى لە ئیسالمدا 
نەگۆڕەکان،  نەک  ئیسالمە  گۆڕاوەکەى  بەشە  لە 
بۆ  بەجێهێشتوە  بابەتانەى  ئەو  هەموو  ئیسالم 
پێشکەوتنى مرۆڤایەتى و بەرژەوەندى کۆمەڵگا لە 

سەردەمە جیاوازەکانیدا.
مەسەلە  بە  ئاماژەى  تەنها  ڕوەوە  لەم  ئیسالم 
جەوهەریەکان کردوە، لە ڕوانگەى بیرى ئیسالمیەوە 
دادپەروەرو  و  شورایى  دەسەاڵت  ئەوەیە  گرنگ 
ئیرادەى جەماوەرى گەل  ڕەنگدانەوەى خواست و 
خواى  )درودى  پێغەمبەر  سەردەمى  لە  هەر  بێت. 
له سه ر بێ( و سەرەتاى ئیسالمیشەوە، ئیسالم وەک 
ئاین و موسڵمانانیش وەک پەیڕەوانى ئەم ئاینە لە 
دەستکەوتەکانى  بەسەر  ژیاندا  دنیایەکەى  ڕووە 
ئەزمونە  و  کۆمەڵگا  بەرژوەندى  و  مرۆڤایەتى 
بون.  کراوە  خۆیاندا  دەرەوەى  جۆراجۆرەکانى 
هونەرى  دا  )خەندەق(  جەنگى  لە  )د.خ(  پێغەمبەر 
جەنگى فارسەکانى بەکارهێنا، پێشەوا عومەریش بۆ 
ڕێکخستنى کاروبارى دەوڵەت و سوپاکەى ئەزمونى 
ڕۆمانەکانى گواستەوەو سودى لە شارەزایى ئەوان 

سیستمى دیموکراسى واتایەکى بۆ نامێنێتەوە 
ئەگەر ماف و ئازادیە گشتیەکانى هاواڵتیان 

لە سایەیدا دەستەبەر نەکرابێت

;
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ئەم  بەسەر  بڕیار  ئەوەى  بوارەشدا  لەم  وەرگرت. 
ڕەچاو  واتە  )بەرژەوەندیە(  دەدات  شتانەدا  جۆرە 
کردنى ئەوەیە کە ئەو ڕێ و شوێن ومامەڵەو سوود 
کۆمەڵگادایە  بەرژەوەندى  لە  بابەتێکە  وەرگتنە  لێ 
جواڵنەوەى  فکرو  ڕوەشەوە  لەم  نەخێر؟  یاخود 
زاراوەدا  و  ڕواڵەت  شێوەو  ئاست  لە  ئیسالمى 
شتەکان،  ناوەڕۆکى  دەڕوانێتە  و  ناوەستێت 
ناونیشانى ئەم هەڵوێستەش ئەو ڕێسا )اصول( یە 
بالمقاصد والمعانی ال  العبرة   ( گرنگەیە کە دەڵێت: 
ناوەڕۆکە  و  مەبەست  گرنگ  والمبانى(،   بااللفاظ 
دەستەواژەیەى  ئەو  دەرەوەو  ڕوکارى  نەک 
هەر  ناوەڕۆکە.  لەم  گوزارشت  بۆ  بەکاردەهێنرێت 
بۆیە ڕاکردنى هەندێ ڕاى ناو ناوەندى ئیسالمى لە 
زاراوەى دیموکراسى و حوکم دان بەسەر شێوەو 
هیچ  ناوەڕۆکەکەى  بۆ  ئاوڕدانەوە  بێ  زاراوەکەدا 
پاساوێکى شەرعى و عەقڵى و لۆژیکى لە پشتەوە 
نیەو بەڵگەیە لەسەر نەبونى قواڵیى فکرى ئەو بەشە 
بیرمەندى ئیسالمى  ناوەندە. هەر بۆیە گەورە  لەو 
جەزائیرى )مالک بن نبی( بە تێگەیشتن لەم ڕۆحەى 
ئیسالم  ئەندازەى  بە  ئاینێک  )هیچ  دەڵێت:  ئیسالم 
ڕژێمێکى  هیچ  وە  دیموکراسى،  بە  نیە  دڵخۆش 
ڕەوشتى و عەقیدەیى و یاسایى بە ئەندازەى ئیسالم 
ئەو بنەمایە دەستەبەر ناکات کە دیموکراسى لەسەر 

دەوەستێ و پێدەگات(.
لە ڕاستیشدا ئەم بیرمەندە لەم لێکدانەوەیدا تا 
ڕادەیەکى زۆر لە ڕاستى نزیک بوەتەوە، چونکە چ 
ئیسالم  هێندەى  هەیە  ئاینێک  بیروباوەڕو  و  ڕژێم 
دژى ئەوە بێت کە جگە لە خوا هیچ کەس و شتێک 
بەر؟  بکرێتە  پیرۆزى  بەرگى  بونەوەرەدا  لەم 
کردنى  پیرۆز  بە  دژى  ئیسالم  هێندەى  ئاینێک  چ 
ترەوە چ  لەالیەکى  زانا و ڕەمزەکانە؟  سەرکردەو 
دژى  ئیسالم  ئەندازەى  بە  باوەڕێک  بیرو  و  ئاین 

ستەم و زۆرداریە وە لەگەڵ دادپەروەریدایە؟
ڕوەوە  سێ  لە  ئیسالمى  فکرى  لەبەرئەوە 
و  دیموکراسى  میکانیزمەکانى  لە  پێشوازى 

گەرەنتیەکانى  دەکات:
1/ )الحکمة ضالة المؤمن انى وجدها فهو أحق 
بها( دیموکراسیەتیش حیکمەتە لە بوارێکى یەکجار 

ناسکدا کە بوارى سیاسەت و دەسەاڵتە.
)اصول(  ڕێسا  ئەو  و  بەرژەوەندى  بونى   /2
دەڵێت:  و  دەکات  بەرجەستە  سەرەتایە  ئەم  یەى 
واتە  الله(  شرع  فثم  المصلحة  وجدت  )فحیث 
هەڵوێستى ئیسالمى لەمەڕ بابەتە گۆڕاو و دنیایى 
نەبونى  و  بون  بناغەى  لەسەر  ژیانیەکانەوە  و 
سەلماوە  کردەوەیش  بە  دامەزراوە،  بەرژەوەندى 
کۆمەڵگا  مەزنى  بەرژەوەندیەکى  دیموکراسى 

هاوچەرخەکانى تێدایە.
بەرهەمى  دیموکراسى  کە  ڕوانگەوە  لەو   /3
زۆردارى،  دژى  گەالنە  درێژى  دورو  خەباتێکى 
پێداویستیەکى بنەڕەتى خەباتە بۆ لە ڕەگ و ڕیشە 
شێوازێکى  )استبداد(  و  زۆردارى  دەرکێشانى 

ئەزمونکراوى سەرکەوتوە.
مرۆڤایەتى  بیرى  ڕۆژەى  ئەو  تا  بۆیە  هەر 
دەگاتە میکانیزم و شێوازێکى باشتر، ئەوا میکانیزم 
هۆکارن  باشترین  دیموکراسى  شێوازەکانى  و 
کردنەوەى  کەم  و  دەسەاڵت  کردنى  سنوردار  بۆ 
مەترسیەکانى و ملکەچ کردنى بۆ خواستەکانى گەل 

و ڕێگرتن لە زۆردارى و ستەم.

دیموکراسى و عەلمانیەت:
دیموکراسیەوە  بە  پەیوەست  ترى  بابەتێکى 
تێگەیشتن  بە  پێویستى  کە  ئیسالمیدا  جیهانى  لە 
و  عەلمانیەت  نێوان  پەیوەندى  لە  تیگەیشتنە  هەیە، 
دیسانەوە  پەیوەندیەش  ئەم  چونکە  دیموکراسى 
مشتومڕێکى ناوەتەوەو هەندێک لە کات و دەرفەتەکانى 
بە فیڕۆ داوە. ئەمڕۆ زۆرێک لە عەلمانیەکانى واڵتانى 
ئیسالمى و ئیسالمییە توندڕەوەکانى ئەم جیهانەش 
هەردوکیان جەخت لەسەر )الزم و ملزوم( بونى ئەم 
دوو چەمکە بەیەکەوە دەکەنەوەو پێیان وایە کە بە 

بێ یەکدى نایانکرێت.
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واتە هەردووالیان عەلمانیەت بە پێش مەرجى 
ڕاستیدا  لە  بەاڵم  دادەنێن،  دیموکراسیەت  بونى 
بەرەنجامگیرییەکەى  بیناى  ئەوان  پێشەکیەى  ئەو 
خۆیان لەسەر کردوە، پێشەکیەکى هەڵەیە، چونکە 
کراوە  دیارى  بناغەیە  ئەو  لەسەر  بەرئەنجامەکە 
کە  دەڵێت،  پێمان  ئەوروپا  مێژویى  ئەزمونى  کە 
و  فەلسەفى  بناغەى  عەلمانیەت  ئەوروپادا  لە 
دیموکراسیەت  سەرهەڵدانى  مەرجى  و  مەعریفى 
بوەو ئەمەش یاسایەکى گشتگیرى جیهانییە!، واتە 
چۆن هاوشوێنى و هاوکارى هەیە لەسەرهەڵدانى 
هاوچەمکى  ئاواش  دیموکراسیدا  و  عەلمانیەت 
ئیسالمییە  هەڵبەت  هەیە؟  المفهومین(  )تالزم 
کردنى  یەکسان  لە  تریان  گرفتێکى  توندڕەوەکان 
واتاى دیموکراسى بە عەلمانیەت لە خودى پێناسە 
گریکیەکەیدایە بۆ دیموکراسى، کە بە حوکمى گەل 

بۆ گەل پێناسە کراوە.
لە  ئیسالمى  جیهانى  واقعى  ڕاستیدا  لە  بەاڵم 
کردنى  یەکسان  جیاوازە،  ئەوروپا  مێژویى  واقعى 
ئیسالم بە کەنیسەى سەدەکانى ناوەڕاست و ئاینى 
مەسیحى لە بەرگى کەنیسەى پیرۆزدا ، کوفرێکى 
مەنهەجى و مەعریفى نەبێت هیچى تر نییە. بەڵکو 
بونمان  ماندوو  زۆر  ڕەنگە  ئیسالمدا  دنیاى  لە 
بە  تەواو  بابەتەکە  بیسەلمێنین  ئەوەى  بۆ  نەوێت 
دیموکراسیەت_  و  عەلمانیەت  واتە  پێچەوانەوەیە، 
کەم  زۆر  عەلمانیەت_  ڕۆژهەاڵتیەکەى  واتا  بە 
پێکهێنەرێکى  ئیسالم  چونکە  گونجاون  بەیەکەوە 
بنچینەیى شوناسى گەالنى موسڵمانەو ڕۆڵى زۆرە 
لە دیارى کردنى پێوەرەکان و ئاراستە پێدانەکانداو 

گرفتەکان لێرە جیاوازن.
ئیسالمیدا  واڵتێکى  و  موسڵمان  گەلێکى  لەناو 
بنێین،  بنیات  دیموکراسى  ئەزمونێکى  ئەوەى  بۆ 
ئیسالم  لە  چونکە  نییە،  عەلمانیەت  بە  پێویستمان 
و  فەلسەفى  بناغە  خۆیدا،  ئیسالمى  فکرى  و 
مەعریفیەکەى ئەو شێوازە لە عەلمانیەت کە مەرجى 
ئەویش  کە  ئامادەیە،  دیموکراسیە  سەرکەوتنى 

دەردەکەوێت،  ئیسالمدا  هەڵوێستى  ڕۆشنى  لە 
کە  سیاسى  دەسەاڵتى  شەرعیەتى  دەربارەى 
داڕنینە  پیرۆزى  و  دەزانێت  نەتەوەى  موڵکى  بە 
عەلمانیەت  کە  ئامانجەى  ئەو  واتە  دەسەاڵت.  لە 
ئەوروپا  لە  ناوەڕاستەوە  سەدەکانى  دواى  لە 
خەباتى بۆ دەکرد کە بریتى یە لە جیا کردنەوەى 
داڕنینى  و  دەسەاڵتى سیاسى  لە  ئاینى  دەسەاڵتى 
پیرۆزى لە دەسەاڵت و دەوڵەت و فەرمانڕەوایان 
و ڕەتکردنەوەى شەرعیەتى ئاسمانى و خوایى بۆ 
دەسەاڵت و گێڕانەوەى بۆ سەر زەمین و جەماوەر، 
هەموو ئەم ئامانجانەى کە عەلمانیەت لە خۆرئاوادا 
بەدیهێنانى،  بۆ  داوە  هەوڵى  سیاسەتدا  کایەى  لە 
تیۆریەوە  لە ڕوى  یەکەم ساتەوە  لە  ئیسالم هەر 
ئاماژەمان  هەروەک  ئەمیش  کردون.  چارەسەرى 
دەسەاڵت  لە  پیرۆزى  داڕنینى  ڕێگەى  لە  پێکرد 
خەلیفەى  یەکەم  فەرمانڕەوایان،  و  دەوڵەت  و 
بە  دواى  خۆیدا  وتارى  یەکەم  لە  موسڵمانانیش 
جوانى  بە  دەسەاڵت  جڵەوى  گرتنى  دەستەوە 
ئەمەى دەربڕى کاتێک فەرموى: )انی ولیت امرکم 

ولست بخیرکم(.
لە  شەرعیەت  دەسەاڵت  ئیسالمەوە  دیدى  لە 
وەردەگرێت،  خەڵکەوە  جەماوەرى  و  هەڵبژاردن 
جیهانى  واقعى  لە  لەسەرەتاوە  هەر  لەبەرئەوە 
ئیسالمیدا لە ڕوى سیاسیەوە گرفتێکى لەو جۆرەى 
عەلمانیمان  شۆڕشێکى  تا  نەبوە،  ئەوروپامان 
پێویست بێت و بێ ئەو شۆڕشەش نەتوانرێت باس 

لە دیموکراسى بکرێت.
ئیسالمیش  جیهانى  هاوچەرخى  و  نوێ  واقعى 
ڕوو،  دەخاتە  بۆ  ڕاستیەمان  ئەم  خۆیەوە  الى 
چونکە لە دنیاى ئیسالمدا بە پێچەوانەى ئەوروپاوە 
عەلمانیەت بەرئەنجامى شۆڕشێکى ئازادى خوازانە 
لە  نەبوە  ئامانجێک  لە ڕۆژان  نەبوە، واتە ڕۆژێک 
ناو ناخى کۆمەڵگاو جەماوەرو پێداویستیەکانیەوە 
بە  بەاڵم  بێت،  کرا  بۆ  خەباتى  و  بێت  هەڵقواڵ 
و  بەردەوامى  بە  دیموکراسى  ئەوەوە  پێچەوانەى 



     22  
ژماره )18(
ئابی 2018

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
و  پێویستى  بە  هەست  جۆردا  جۆراو  ئاستى  لە 
بایەخى زۆرى کراوە، ئێستاش بوەتە داواکاریەکى 
هەمەالیەنەى زۆربەى تەوژمى کۆمەڵگاکان، چونکە 
لە کایەى  نوێدا  لە کۆن و  ئیسالم  گرفتى جیهانى 
بوە،  تاکڕەوى  و  )استبداد(  گرفتى  سیاسەتدا 
دەردى  دینى.چارەسەرى  دەسەاڵتى  بونى  نەک 
کوشندەى زۆردارى و تاکڕەویش بە دیموکراتیزە 
بۆ  شەرعیەت  گێڕانەوەى  و  دەسەاڵت  کردنى 
جەماوەر دەکرێت، هەر ئەوەشە بوەتە هۆى ئەوەى 
هەنوکەیى  پێداویستیەکى  ببێتە  دیموکراسى  کە 
نشینەکان.  موسڵمان  کۆمەڵگا  گرنگى  یەکجار 
واقعى  چارەسەرى  عەلمانیەت  وایە  پێمان  ئێمە 
واڵتانى ناوچەکە ناکات، چونکە لەگەڵ بونى دەیان 
بیستەم  سەدەى  درێژایى  بە  عەلمانى  دەسەاڵتى 
لە واڵتانى ئیسالمیدا،  ئەم عەلمانیەتە کە هەندێک 
جار مەشرەب چەپ و توندڕەویش بوە نەک هەر 
نەفى  ئەمەش  کە   – نەکەوتەوە  لێ  دیموکراسى 
حەتمى بونى پەیوەندى نێوانیان دەگەیەنێت- بەڵکو 
خراپترین  دەسەاڵتانە  ئەم  ئەمەوە  پێچەوانەى  بە 
هێنا  بەرهەم  یان  )استبداد(  و  تاکڕەوى  نمونەى 
واى  شتى  نەبێت  کەم  زۆر  ناوچەکە  مێژوى  کە 
بە خۆوە نەبینیوە. عەلمانیەت لە جیهانى ئیسالمیدا 
لەبەرئەوەى پرۆژەى نوخبەیەک بوە و ویستویەتى 
لە ڕێگەى دەوڵەتەوە بیسەپێنێت، زۆر کەم نەبێت  
ئێستاش  نەکردوە.  هەڵى  دا  دیموکراسى  لەگەڵ 
ئەگەر عەلمانیەت بە داڕنینى پیرۆزى لە دەسەاڵت 
و گێڕانەوەى شەرعیەتى ئەم دەسەاڵتە بۆ خەڵک 
عەلمانیەت  و  تێنەگەین  مەدەنى  کۆمەڵگەى  و 
ئەو  ڕەتکردنەوەى  بۆ  هەوڵدان  بە  بێت  یەکسان 
ئیسالم  بنچینەى  لەسەر  شارستانیانەى  بژاردە 
پەراوێز  بۆ  بێت  هەوڵدان  یاخود  دەخەمەڵێنرێن، 
تێگەیشتن  ئەم  زەحمەتە  زۆر  ئیسالم،  خستنى 
بژاردەى  بە  بتوانێت  عەلمانیەت  لە  مۆدێلە  و 
ڕازى  کۆمەڵگا  الى  بۆ  گەڕانەوە  و  دیموکراسى 
بێت. بەڵکو گرفتى شەڕى دەوڵەت لەگەڵ کۆمەڵگا، 

ئەنجامى  عەلمانیەکان  دەسەاڵتە  ساڵە  دەیان  کە 
دەدەن، هەر بەو شێوەیە بەردەوام دەبێت. ئەمەش 
گرفتێکى واقعیە چونکە هەروەک )د. فۆاد زەکەریا( 
)میسریەکان(،  عەرەبیە  عەلمانیە  لە  یەکێکە  کە 
دەڵێت: )ئەمڕۆ داواى گەڕانەوە بۆ بەهاو پرنسیپە 
ئیسالمیەکان و پیادە کردنى لە ژیان و کۆمەڵگادا، 
بەرباڵو(،  جەماوەرى  و  میللى  داوایەکى  بوەتە 
و  )عەلمانیەت  ئەگەر  کە  دەگەیەنێت  ئەوە  ئەمەش 
دیموکراسى( بێ یەک نەیانکرێت و عەلمانیەتیش بە 
واتاى دورخستنەوەى ئیسالم لە کایەى سیاسەت 
و بوارى گشتى تێبگەین، دەبێت بەردەوام بژاردەى 
ئەگەر  چونکە  دوابخەین،  بون  دیموکراسى 
دیموکراسیەت گوزارشت بێت لە ئیرادەى جەماوەر 
و ئاراستەى گشتى کۆمەڵگا، وە ڕێز گرتن بێت لە 
زۆرینە لەگەڵ پاراستنى مافى کەمینە، بە پێداگرتن 
نایەتە  پێگەیشتنى  مەرجەکانى  عەلمانیەت  لەسەر 
و  )الزم  کە  دەبێتەوە  ڕون  جۆرەش  بەم  دى، 
نیە،  حەتمى  نەک  چەمکە  دوو  ئەم  بونى  ملزوم( 
بەڵکو پێداگرتن لەسەر عەلمانیەت بەو ناوەڕۆکەى 
بەربەستە  بەرچاو  ڕادەیەکى  تا  کرد،  باسمان 
هەر  کردنیدا،  گەشە  و  دیموکراسیەت  لەبەردەم 
هۆى  بوەتە  کە  حەتمیەشە  پەیوەندیە  ئەم  نەبونى 
ئەوەى کە ئەمڕۆ دیموکراسیەت و هەوڵدان بۆ بە 
دیموکراتیزە کردنى دەسەاڵتى سیاسى لە جیهانى 
ئیسالمیدا، ببێتە دروشم و داواکارى چەندین حیزب 

و ڕێکخراوى ئیسالمى.

پێویست بونى دیموکراسى:
بۆ مێژو،  نیە  بابەتێک  ئەمڕۆدا  لە  دیموکراسى 
بەڵکو پێش هەر شتێک پێویستیەکە لە پێویستیەکانى 
سەردەم تا ئەو ڕادەیەى بوەتە پایەیەکى پێویست 

بۆ مرۆڤى ئەم سەردەمە.
ئەو مرۆڤەى کە تەنها تاکێک نەماوە لە )رەعیەت( 
ێکدا، بەڵکو هاواڵتیەکە کە لە ڕێگەى کۆمەڵێک مافى 
دیموکراسیەوە ناوەڕۆکى خۆى تەواو دەکات، کە لە 
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پێش هەمویانەوە مافى هەڵبژاردنى فەرمانڕەواکان 
و چاودێرى کردن و بەرکەنار کردنیان دێت.

و  ڕادەربڕین  ئازادى  ئازادى،  مافى  سەرەڕاى 
سەندیکاو  و  حیزب  کردنى  دروست  کۆبونەوەو 
مافى  کارکردن،  و  بون  فێر  مافى  کۆمەڵەکان، 
یەکسانى لە دەرفەتى وەک یەکى سیاسى و ئابورى.
ئیش  و  دیموکراسى  میکانیزمەکانى  کەواتە 
کردن بەو میکانیزمانە، ئەو چوارچێوە پێویستەیە 
مافى  ناتوانێت مومارەسەى  ئەو، مرۆڤ  بەبێ  کە 
فەرمانڕەواکانیش  وە  بکات،  خۆى  بونى  هاواڵتى 
پاساوى  کە  نابێت  شەرعیەتەیان  ئەو 

فەرمانڕەوایەتیەکەیان بدەنەوە.
سیاسیدا  بوارى  لە  جێگرەوەیەک  هیچ  ئەمڕۆ 
شەرعیەتى  نییە،  دیموکراسى  شەرعیەتى  بۆ 
شۆڕشگێڕى کە هەمیشە بە بیانوى لە پێشتر بونى 
دەخست  دوا  دیموکراسیەتى  تر  ئامانجى  هەندێک 
بوەتە  دیموکراسیەت  ئەمڕۆ  خواردوە،  شکستى 
و  بخات  دواى  نییە  ئەوەى  مافى  کەس  کە  مافێک 
هەڵیپەسێرێ، یاخود لە ژێر چاودێرى خۆیدا دایبنێت. 
لەسەرو  دەوڵەت،  ئامانجێکى  هیچ  ئەمڕۆ  نابێت 
بە  بەڵکو  بێت،  مافەکانى مرۆڤ و هاواڵتى بونەوە 
پێچەوانەوە دەبێت هەموو ئامانجەکانى تر لەمانەوە 

سەرچاوەى گرتبێت و خزمەتى ئەمان بکەن.
شەرعیەتى مێژوییش کە ئەم فەرمانڕەوا یاخود 
تواناى  سەردەمەدا  لەم  بکات،  بۆ  بانگەشەى  ئەو 
تاکە  بداتەوە،  خۆى  پاساوى  خۆى  نییە  ئەوەى 
شتێک کە یارمەتى بدات بۆ پاساو دانەوەى خۆى 

چونە ژێر شەرعیەتى دیموکراسى و خۆ گونجاندنە 
بتوانێت  دەرفەتێکە  تاکە  ئەمە  بنەماکانى.  لەگەڵ 
دەرفەتێکى  یاخود  بدات  پێ  واتاى  ئێستادا  لە 

لەبەردەمدا بکاتەوە بۆ بەردەوام بون.
کۆمەڵگا  کردنى  ئیدارە  بۆ  دیموکراسى 
لە  بریتیە  کۆمەڵگا  چونکە  گرنگە،  هاوچەرخەکان 
چەندین پەیوەندى و بەرژەوەندى جیاوازى نێوان  
گروپ و توێژە جیاوازەکان کە پڕە لە ملمالنێ و 

کێبڕکێ.
ئاشتیخوازانەى  شێوازێکى  دیموکراسیەت 
ئیجابیە بۆ ڕێکخستنى عەقاڵنیانەى پەیوەندیەکانى 
بۆ  نێوان مونافیسەکان،  ناو کۆمەڵ و ملمالنێ ى 
و  بتەقنەوە  خوێناوى  شێوەى  بە  لەوەى  ڕێگرتن 

ببنە مایەى وێرانى و قەیرانى قوڵ لە کۆمەڵگەدا.
لە  یە  بریتى  دیدەوە  لەم  دیموکراسیەت 
چارەسەر  بۆ  ئاشتیخوازانە  چوارچێوەیەکى 
ڕێکخستنى  و  کۆمەڵگا  ناو  ملمالنێکانى  کردنى 
و  گەل  پێشکەوتنى  قازانجى  بە  پەیوەندیەکانى، 
بەهرەمەند بونى هاواڵتى بە مافەکانى. لە ڕاستیشدا 
یەکێک لە گرنگترین قەیرانەکانى کۆمەڵگاکانى ئێمە، 
بونى ناکۆکى و ملمالنێ ى جۆراو جۆرو نەبونى 
دیالۆگە  ئاشتیخوازانەو  ژیانى  پێکەوە  ڕۆشنبیرى 
ئەو  ئاراستەکردنى  کێشانەو  ئەو  چارەسەرى  بۆ 
ملمالنێیانە بەشێوەیەکى تەریبى و ڕێکخستنیان لە 
چوارچێوەیەکى عەقاڵنیدا، کە ببنە مایەى زیندوێتى 
کۆمەڵ نەک دوچار کردنى بە کێشەو لە دەستدانى 
وزەو تواناکان، جگە لەمە دیموکراسى لە واڵتانى 

هیچ ئاینێک بە ئەندازەى ئیسالم دڵخۆش نیە بە 
دیموکراسى، وە هیچ ڕژێمێکى ڕەوشتى و عەقیدەیى و 

یاسایى بە ئەندازەى ئیسالم ئەو بنەمایە دەستەبەر ناکات 
کە دیموکراسى لەسەر دەوەستێ و پێدەگات

;
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ئیسالمى و واڵتى ئێمەشدا لە چەندین ڕوى ترەوە 

گرنگە لەوانەش:
کۆسپى  و  مێژویى  مەترسى  گەورەترین   -1
ئابورى  و  سیاسى  پێشکەوتنى  سەرەڕێى 
لەو  )استبداد(ە،  واڵتانەدا  لەم  کۆمەاڵیەتى  و 
و  )استبداد(  بەدیلى  دیموکراسى  کە  سۆنگەشەوە 
)دیکتاتۆریەت( و )تاکڕەوى( یە، لێرەوە مەسەلەى 
دیموکراتیزەکردنى دەسەاڵت مەرجێکى بنەڕەتیە بۆ 
ڕزگار بوونى ئەم کۆمەڵگایانە لەو بازنە داخراوەى 
تێیکەوتون و ئەو قەیرانانەى بە دەستیەوە دەناڵێنن.
چونکە بە بێ میکانیزمەکان و ڕۆشنبیرى   -2
بەهایەکى  و  چەمک  وەک  )شورا(  دیموکراسى، 
ڕەسەنى فەرهەنگى ئیسالمى هەروەک ڕابردوو بە 
دەمێنێتەوە. ڕۆڵى  پێنەکراوى  کار  و  هەڵواسراوى 

خۆى لە چارەسەرى کێشەکاندا ناگێڕێت.
لە  هاوچەرخ  ئیسالمى  ئەزمونێکى  هیچ   -3
دەرەوەى )تبنى( کردنى بژاردەى دیموکراسى بەو 
نمونەیەکى  ناتوانێت  باسمان کرد،  ناوەڕۆکەى کە 
تواناى  و  بکات  پێشکەش  ڕاکێش  زیندوو سەرنج 

پێشبڕکێى هەبێت لەسەر ئاستى جیهانیدا و دەرگا 
تواناى  بکاتەوەو  چۆنایەتیدا  گۆڕانێکى  لەبەردەم 
و  خواست  بە  پێویست  وەاڵمى  هەبێت  ئەوەى 

خەونەکانى گەلێکى موسڵمان بداتەوە.
دیموکراسى  ئەمڕۆ  لەبەرئەوەى    -4
داواکاریەکى جیهانیەو یەکێکە لە سیماکانى ژیانى 
سەردەم و لەم واڵتانەشدا زۆربەى هێز و تەوژمە 
واتە  دەکەن.  بۆ  بانگەشەى  فکریەکان  و  سیاسى 
بژاردەیەکە تا ڕادەیەکى زۆر کۆ دەنگیەکى میللى 
نادیموکراسیەکانیش  دەسەاڵتە  تەنانەت  لەسەرە 
دیموکراسیەوە  دەمامکى  ڕێگەى  لە  هەوڵدەدەن 

سیماى دزێوى خۆیان بشارنەوە.
لەبەرئەوەى لە ڕوى عەمەلیەوە تاکو ئێستا   -5
میکانیزم  جێگاى  نییە،  تر  باشترى  جێگرەوەیەکى 
ڕێگا  بگرێتەوە،  دیموکراسى  و شوێنەکانى  ڕێ  و 
بگرێت لەوەى دەوڵەتى هاوچەرخ ببێتە هەڕەشە بۆ 

سەر ژیان و مرۆڤ و کۆمەڵگا.
ئیسالمی  والتانی  بۆ  دیموکراسی  بۆیە  هەر 

دەوایە بۆ دەردە جۆراو جۆرەکانی.

په راوێزه كان:

النظم السياسية اسس التنظيم السياسي د. عبد الغني بسيونى.  .1
سياسة الحكم / وستن/ ترجمة الدكتور حسن علي ذنون  .2

التنظيم السياسية/ موريس ديفرجيه/ ترجمة أحمد حسين عباس  .3
التعددية السياسية في الدولة االسالمية. الشيخ راشد الغنوشي.  .4

مستقبل الديموقراطية في العراق/ د. محمد عبد الجبار   .5
فتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي.  .6
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و  ڕە وت  هە ر  و،  جیاوازە   بابە تە   لە م  لێكۆڵینە وە   ڕوانگە ی 

ئە و  و  تێگە یشتن  و چۆنیە تی  دنیابینی  لە چوارچێوە ی  گرۆیە ك 

دە كات،  بۆ  لێكدانە وە ی  دە كات  پە یڕە وی  ڕێبازە ی  یان  مە نهە ج 

ە  ئارا و، ئە م بابە تە ش 
جیاواز دێت

ێرە وە  ئاڕاستە  و تێگە یشتنی 
ل

لە  هە مان بازنە دا خۆی دە بینێتە وە .

قەيرانەكانى ديموكراسى 

لــە جيـهــانى ئيســالميـدا

)قەيرانى ئاينى پێش ديموكراسى(

هبدولخالق
سعودع

مه

یكبوه .  زانكۆی سلێمانی كۆلێژی زانست به شی 
1957 له  بناری قه ره چوغ له دا

ساڵی 

20 بڕوانامه ی ماجستێری له  بواری فه لسه فه ی 
كردووه . له  06

ماتماتیكی ته واو 

و كردووه . خاوه نی چواردە 
زانسته  سیاسیه كان له زانكۆی جیهانی به ریتانی ته وا

وێژینه وه یه ، خاوه ن ئیمتیازی ده زگای ستانده رە.
كتێب و چەندین ت
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وواڵتانە  لەو  گوزارش  ئیسالمی  جیهانی 
موسولمانن،  دانیشتوانی  زۆرینەی  كە  دەكات 
لەدابەشیەكانی جیهان زۆربەیان سەر بە وواڵتانی 
دۆخەكە  ئیستا  النامیة(ن،  )دول  پێگەیشتوو  تازە 
كوان(  لی  پەڕینەوە،)  زۆریان   بەشیكی  گۆڕاوە 
كتیبیكی هەیە بەناوی )من العالم الثالث الی االول- 
ئەو  تا سالی1968   )2000-1965 قصة سنغافورة 
دەكڕیەوە،  ئیسرائیلی  چەكی  كۆنە  سنگافورەیه  
بەماوەیەكی كەم هاتنە ڕێزی جهانی یەكەم، ئەوەی 
وواڵتانی  رووەكان  لەهەموو  دواكەوتوە  هیشتا 
عربى(  )تنميەى  ڕاپۆرتى  لە  هەروەك  عه ره بیە، 
راپۆرتی  و   ناوه راست  رؤژهه اڵتى  و)پرۆژەكانی 
لەگەڵ  كەمتریش  واهاتوون(،  تر  زۆر الی  و  راند 
)معمر  وەك  دەگونجێن،  دیموكراسی  سیستەمی 
عەرەبی  دیموكراسی  وەسفی  نوكتە  بە  قزافی( 
كرد)لە كۆنگرەی لوتكەی عربی ( ووتی: دیموكراسی 
لە دوو وشە پێكهاتووە، یەكەمیان یۆنانییە دیمۆس 
دووەمیان)كراسی(عەرەبیە)كورسی  )حوكم(  واتە 
حوكم(، كەواتە دیموكراسی مانای)حكم الكراسی(!! 
دەكرێ   دەسەاڵت  لەسەر  شەڕ  كوردستانیش  لە 
كەچی هەموو الیەكیش بە خۆ دەڵێن دیموكراسی.

 هۆكاری نەگونجانى عەرەب لەگەل ديموكراسى 
یەكەمیان  دەبێتەوە:  كۆ  تەوەردا  چوار  لە  زۆرە، 
دووەمیان  عه ره بی،  وكەلتوری  عەقڵیەت  خودی 
پەیوەندیدارە بە فقهی ئاينى )نەك ئایین( ، سێیەمیان 
دیموكراسی،  سیستەمی  بەخودی  پەیوەندیدارە 
چوارەم بە خودی رۆژئاواو ئیستعمارو بەو دیزاینە 
لەئەنجامی  كە  ناوەراستە  رۆژهەاڵتی  سیاسیەی 

سایكس پیكۆو سیڤەر هاتە كایەوە. 

پاساوی دیموكراسی نەبوون
وباڵی  بەشان  زۆر  ديموكراسي:  ناسنامەى 
دیموكراسی هەڵدەدرێت، لەڕاستیدا الیەنی ئەرێنی 
لەكۆتاییدا  بەاڵم  هەیە،  نەرێنیشی  والیەنی  هەیە 
موجودە(،  )احسن  ئیستادا  بارودۆخی  لەچاو 

دەردانە(  هەموو  )دەرمانی  ئاستی  ناگاتە  بەاڵم 
وایان وەسف  بیریاری گەورەی كورد  كە هەندێ 
لەگەڵ  لەسەرەتاوە  ونەرێنییەی  ئەرێنی  ئەو  كرد، 
)ناس(  لە دیمۆس مانای  بووە، هەر خودی خۆی 
ز(  )5 پ،  لەسەدەی  بووە،  گوندنشینیەكان  لەگەڵ 
خەڵكەی  هەموو  ئەو  بۆ  گۆڕا  دیمۆس  چەمكی 
بەكاری حكومەت خەریكن )واتە گوندی وشاری(، 
لەسەدەی) 509پ، ز( گوندییەكان دەستیان بەسەر 
حوكمی ئەسینا داگرت وناوی دیموكراتی جاریكی 
تر  بەمانای  تر  پیشوو  )چونكە  كایەوە  هاتە  تر 
دەكەین(  باسی   – هەبوو  عەجەمی  دیموكراسی 
لەسەدەی  ودەشتەكی،  گوندی  حوكمی  بەمانای 
هەموو  ئەو  بۆ  گۆڕا  دیمۆس  چەمكی  ز(  )5پ، 
گوندی  )واتە  خەریكن  بەكاری حكومەت  خەڵكەی 
وشاری(، دوای نازناوی فەرمانڕەوایی گەلی پێدرا، 
یان وەك ئەو وەسفەی سەرۆكی ئەمریكی )ابراهام 
پێناو  لە  گەل  )دەسەاڵتی  دەدرێ   پێ   لنكۆلن(یشی 
ناوی  فرنسی  دەستوری  )2(ی  لەمادەی  گەل(، 
حكومەت بە )حكومەتی گەل ولەپێناو گەل( هاتووە.  
دەسەاڵتە  زیاتر  هەبووە  واش  سەردەمی 
بۆیە  كردووە،   دیموكراسیان  پیادەی  الوازەكان 
زۆرجار لە مێژوودا دیموكرسی مانای دەسەاڵتی 
الوازی داوە، بە پێی چەندین سەرچاوە لە یۆنانی 
كۆن لە سەدەی )6- پ- ز( نموونەی بەكارهێنانی 
 Amodern Dictionary( لە  بەاڵم  هەبووە، 
Political Analiysis( دەڵێ  لە سەدەی )4 پ. ز( 
بووە نەك 6) پ- ز(، لەو كاتی لە شارۆچكەیەكی 
بڕیار  بۆ  كۆدەبوونەوە  هاوواڵتیان  بچووك 
شارێك  أفالتون(  )جمهوریة  پێی  بە  دروستكردن، 
دەبێ   بەاڵم  دەوڵەتێك،  هەرێمی  لە  بووە  بریتی 
تەنیا  هاوواڵتی  مانای  كاته دا  لەو  بزانین  ئەوەش 
دەگرتەوە،  وماقوڵەكانی  سەروو  چینەكانی 
و  وغەوارە  ئافرەت  و  بەندە  هەژارو  چینەكانی 
كەمایەتییەكی  نەدەگرتەوە،  هێزەكانی  بێ   ڕەگەزە 
دەگرتەوە بە پێی زۆربەی سەرچاوەكان ژمارە ی 
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بووە،  كەس   30000 ئەوسای)ئەسینا(  دانیشتوانی 
تەنها  هاوواڵتی  بۆ  ئۆرستكراتی  مانای  پێی  بە 
گرتوونیه تەوە  دیموكراسی  دانیشتوانە  لەو   3000
)ئەفالتون(  تایبەتی  بە  سەردەمە  ئەو  زانایانی  كە 
داوای بۆ كردووە، لە هەندێ سەرچاوەی تر دەڵێت: 
هەزاری   25 هەزاربووە،   40 دانیشتوانی  ژمارەی 
بەندە بووە، ئەوانەشی نەدەگرتەوە، تا ئەودواییەش 
لە  دەكرا،  پەیڕەو  ڕۆژئاوا  الیەن  لە  بنەمایە  ئەو 
كاتی داگیركردنی كوردستان لە الیەن به ریتانیاوه  
لكاندنی  بە  سەبارەت  ڕاپرسیەكەی  كاتی  لە 
كوردستان بە ئێراقەوە، ڕاپرسیەكە تەنها ئەوانەی 
دەگرتەوە كە زیاترلە 2000روپیەیان هەیە و تەنها 

شمولی200 كەسی كرد لە سلێمانی.  
لەم  بەئایینەوە:  وپەیوەندی  دیموكراسی  ئەسلی 
سەردەمەدا بەخۆڕایی الیەنی سیكوالر دیموكراسی 
كردۆتە موڵكی خۆی، رۆژئاواش بەكەلتوری خۆی 
دەزانێ، الی ئاینپەروەرانیش بەنامۆی سەیریدەكەن، 
ئەو دۆخە بووەته  پاساوێكی چاك بۆ دیكتاتۆریەت 
لەجیهانی ئیسالمی و دووركەوتنەوە لەدیموكراسی، 

لەكاتێكدا سەربردەی دیموكراسی جۆریكی ترە :
نە ئەوپیناسەیه  تەواو ڕاستە كەدەڵێن: لەحوكمی 
رۆژئاواو  كەلتوری  زادەی  نە  هاتوە،  گەله وه  
)ئەرستۆ(،  لە)هیرۆدۆس(،  هەریەكە  یۆنانیشە، 
)ئەفالتون(.. لە بارەی ئەسلی دیموكراسیان نووسیوە، 
مێژووییەكەی  كتێبە  كەلە  بەپێی)هیرۆدۆتس- 
عەجەم  لە  دیموكراسی  ز(  لە)522پ،  كراوە(  نەقل 
وەرگیراوە،  لەدوای ئەوەی فارس ناوچەكانی یۆنانی 
جۆر  سێ   فارسی  زانای  حه وت  كردووە،  داگیر 
حوكم باس دەكەن  بۆ ئەو ناوچانەی ژێر دەستیان 
)ئۆتانۆس( شێوەی  پیشنیاری  لەسەر  دا  لەكۆتایی   ،
)ئیزۆنومیا( هەڵدەبژێرن بەمانای )یەكسانی لەبەردەم 
لەبەردەم  یەكسانی  یاساو  پرسی سەروەری  یاسا(، 
یاساو شەریعەت تەنهاو بەتەنها فكری ئایینیە، ئەگینا 
یاسا  هەردەم  كۆن  حوكمەكانی  و  بەشەری  فكری 
بۆهەژاروبێكەس جیابووه  لەگەڵ دەوڵەمەندو ئەشراف 
دیموكراسی  هەربۆیەش  وئەرستۆكراسیەكان، 

دوو  لەمێژوودا  كراوە،  پۆلین  الوازەكان  بەحوكمی 
ناو وەك باوكی دیموكراسی دێت)كلیسجنیز( لە )507 
پ، ز( )بروانە: موسوعة البریطانية( بە سەلبی ناوی 
هاتوە ،ناوی دوەم ئەمبادیقلس بە باوكی دیموكراسی 
دیاری كراوە )بە ئیجابی(، ئەویش قوتابی )ح.داود( بوە، 
ئەوەش بە ڕوونی مانای مولكی ئاینی دەدا، بۆیە: لە 
مێژوودا ئەوانەی دژی بنەمای ئایینی و دیموكراسی 
بوون،  مولحیدوستۆیلی  زۆربەیان  بوون  میللەت  و 
و  ئایین  جیاكردنەوەی  هەوڵی  كە  زانا  یەكەم 
سیاسەتی داوە سینكا)4-65م( فەیلەسوفی مولحیدی 
یۆنانی كۆن  فەیلەسوفی  رۆم بووە، بەهەمان شێوە 
)هركلیت( هەم مولحید بووە هەم دژبە بنەمای ئازادی 
دەسەاڵتی  الیەنگیری  زیاتر  بوە،  دیموكراسی  و 
بۆ  پ.ز(   300( زینۆن  لەوانەش  بوون،  ستەمكار 
-60( وئیكتیپۆس  ئۆلیتۆس  ماركۆس  ئەسینا،  پاپای 
120( بە نۆكەری ئیمپراتۆر بە ناوبانگ بوو.. ئەوانە 
هەمان  بە  دەكران،  ماستاوچی(ناوزەد  )ستۆیلی-  بە 
لە  ئەرستۆ   ، وماكیاڤیلی..  و  هۆبز  ئەرستۆ  شێوە 
بووە،  مەقدونی  فیلیپی  وەك  داگیركەرێكی  خزمەت 
ئیمپراتۆریەت  رەسمی  فەیلەسوفی  بووە  دوایش 
مونەزیری  مەقدۆنی  ئەسكەندەری  ومامۆستای 
بوو  دیموكراسیش  دژی  بوو،  بەندایەتی  دەوڵەتی 
پەڕەگر- )ديموكراسي  دەكرد  وەسف  پەڕەگری  بە 
Democrasy  EXTREME( )بڕوانه: ثرؤفيسؤر 
ص53(،   والحضارة  التنوير   – امام  بشير  زكريا 
بوو،  زۆردار  نیرۆنی  مامۆستای  دوەم  سینكای 
میكاڤیلی بۆ بنەماڵەی حوكومداری مدیتچی وئاواش 
الپالس وهۆبز و... ، زانای هۆڵەندی هۆگۆ گرۆتیۆس 
دەولی  یاسای  دامەزرێنەری  )1583-1645(بە 
وسیستەمی عەلمانی هەژمار دەكرێ  كەچی الیەنگری 

كۆیلەداری بووە. 
دیموكراسی  ئەگەر  دیموكراسی:  نەرێنیەكانی 
بریتیە  كە  ئایینیەكەی  ئەسڵە  سەر  بگەڕێنینەوە 
بەاڵم  ئەرێنیە،  زۆر  یاسا  بەرامبەر  یەكسانی  لە 
ئیجابیانە  پێبكا  گەشەی  دەیەوێ  مرۆڤ  بیری  كە 
دیموكراسیش  تێدەكەوێت،  سەلبیاتیشی  هەڵبەتە 
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هەندێ   وەك  نییە  دەردان  هەموو  دەرمانەی  ئەو 
وەك  بەرنامەكانیان  لە  دیسان  كوردستان  الیەنی 
و  كردەوە  تۆماریان  بەپەلە  ماركسیایەتیەكەیان 
دەڵێن: دیمكراسی دەرمانی هەموو دەردێكە )بڕوانە 
كۆنگرەی  سیاسی  راپۆرتی   : جالل  مام  ووتاری 
بە  پڕ  دیموكراسی  ئەگەر  ئیتر  یەكەمی ی ن ك(، 
میللەت سەرچاوەی  واتە  كرا  پەیڕەو  بااڵی خۆی 
سەرەكیانەی  سەلبیە  ئەو  ئەوا  بێت  دەسەاڵتیش 
چەندین  سەرچاوەی  دەبنە  هەریەكەیان  كە  هەیە 
لقی تری سەلبیات، وا هەندێكیان لێ هەڵدەبژیرین:

یەك  میللەت  هەمیشە  و  بووە  زۆرجار   -1
زۆرایەتی  كەواتە  هەڵەبوون،  كەچی  ڕابوون، 

پێوەری ڕاستی و دروستی ودادگەری نییە.
زیاتر لەوەش هەردوو توێژینەوەی ئایینی   -2
خەڵك  عەوامی  گشتی  ڕای  كە  كۆكن  زانستی  و 
ئەو  زیاتر  چووە،  بەهەڵەدا  زۆری  هەرە  بەشی 
ئەگەر100  خۆ  پسپۆڕی،  بۆ  دەگەڕێتەوە  بابەتانە 
ئەندازیار ڕایان وابوو نەخۆشێك عەمەلیات نەكرێ  
و یەك پزیشك ڕای پێچەوانە بوو ڕای پزیشكەكە 

وەردەگیرێ . 
بەو شێوەیە دەنگی زاناو نەزان پسپۆڕو   -3

نا پسپۆڕی وەك یەكە لە دیموكراسیدا.
نوێنەرانەی  ئەو  دۆخەكان  زۆربەی  لە   -4
نوێنەری  دەبنە  ئوتۆماتیكیانە  دەبژێرین  هەڵیان 
لەو  بۆیە  دەوڵەمەندان،  و  خۆیان  بەرژەوەندی 
سیستەمە هەژاریەكی زۆر و كەمایەتیەكیش خۆش 

گوزەران دەبن.

نیشتمانی  دەوڵەتی  هەرچەندە شێوازی   -5
چاك  ڕادەیەكی  تا  دیموكراسی  وسیستەمی 
كردووە،  چارەسەر  پێكهاتەی  فرە  كێشەی 
سەركییەكانی  كێشە  هەموو  هیشتا  بەاڵم 
بە  كۆمەڵ  بە  چ  تاك  چ  ناوەخۆش،  و  جیهان 
كێشەی  هەتا  نابێت،  چارەسەر  دیموكراسی 
تاكە  گوایە  كە  نابێت  چارەسەر  پێ   نەتەوایەتی 
چارەسەریەتی، ئەوەتا لە واڵتانی دیموكراسیش 
كێشەی نەتەوایەتی بە گەرمی لە ئارادایە وەك: 
)كشمیر- هند(، )كوردستان- توركیا(، )فه ڵه ستین 
– ئیسرائیل(، )ئیرلەندا- بەریتانیا(، )كۆرسیكا – 
فرنسا(، )باسك – ئیسپانیا(، )سریالنكا- تامیل(...، 
)زۆربەی واڵتانی هەردوو ئەمەریكا و- گەالنی 
بورجوانیەكان(....،  )ئوسترالیا-  ڕەسەنەكەی(، 
دیموكراسی  سیستەمی  كه موكورتیانه وه   لەو 
تەوافوقی سەری هەڵدا، ئیتر لەوەوە  زیاتر لە 80 
بزوتنەوەی كوردی)دیموكراسی  ساڵ دروشمی 
هەڵە  بۆكوردستان(  وئۆتۆنۆمی  عێراق  بۆ 

دەرچوو ..
ڕۆسۆ دەلیت ئەو دیموكراسییە  )100%(   -6
مانای  بە  ئێستا  ناشكرێت،  پەیڕەونەكراوەو 
)دەسەاڵتی گەل( هەر نەماوە، مەگەر دیموكراسییە 
دیموكراسی  قەزافی،  معمر  لیبیای  گاڵتەجاڕیەكەی 

ئەسینی بووە یۆتۆپیا.
هه موو  سەرەڕای   .. تر  سەلبیاتی  زۆر  لەگەڵ 
كاته ی  ئه و  بەشەریەو  ئەزموونی  باشترین  ئه مانه  

بەدیلەكەی دیكتاتۆریەته .

لە كاتی داگیركردنی كوردستان لە الیەن به ریتانیاوه  لە 
ڕاپرسیەكەی سەبارەت بە لكاندنی كوردستان بە ئێراقەوە، 

ڕاپرسیەكە تەنها ئەوانەی دەگرتەوە كە زیاترلە 2000روپیەیان 
هەیە و تەنها شمولی200 كەسی كرد لە سلێمانی. 

;
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لیكدانەوەی ئایینپەروەران بۆ دیموكراسی 
)خزمەتە بەدیكتاتۆری ودوور كەوتنەوە لەدیموكراسی( 
ئیسالمییەی  ئەوجۆرە  لیكدانەوەی  دوا  لە 
دیموكراسی  لیبڕاڵ  دەبینی  دیموكراسییە،  دژی 
بە  هەریەكە  بۆیە  كردووە،  تێكەڵ  دیموكراسی  و 
كۆمەاڵیەتی  ڕێبازێكی  بە  دیموكراسی  جۆرێك 
)أسلوب  وەك:  ناوی  و  داوە  قەڵەم  لە  و سیاسی 
)..... الدیموقراطیة،  عقیدة  المعاصر،  دین  الحیاة، 
هاوەڵناوانەش  ناوو  ئەو  هەموو  پاڵ،  داوه ته  
دیموكراسی  لیبڕاڵ  دەشێ   وەسفانە  ئەو  هەڵەن.... 
بە  نییە،  سیفەتانەی  ئەو  دیموكراسی  بەاڵم  بن، 
ڕەسەنەكەشی  مانا  ئێستا  دیموكراسی  تایبەتی  
گۆڕاوە وەك لە پێشوو باسكرا، زیاتر مانای )دەست 
گۆڕی دەسەاڵت، ئازادی بیروڕا، هەقی معارەزەیی، 
سەروەری یاسا بۆ گشت، ..( هەموو ئەو ئیجابیانە 
ئاسمانییەكاندا  پەیامە  لە  لە جۆرەكان  بە جۆرێك 
هەیە، ئەو دۆخە بۆ هەردوو جۆری دیموكراسییەكە 
ڕاستە چ ئەسینیەكە )ڕاستەوخۆیەكە( چ گۆڕاوەكە 

)ناڕاستەوخۆیەكە(، هەندێ تەوەر هەڵدەبژێرین:
1- دیموكراسی و پەرلەمان، پەرلەمانیش خۆی 
ناوەرۆكەكەی،  ئەكەوێتە سەر  ناوێكە حوكمەكەی 
خیالفەتی   1924/  3/3 لە  بوو  پەرلەمانە  ئەو  هەر 
ئیسالمی  هەم  هەڵوەشاندەوەو  ئیسالمی 
ئەو  هەمان  كرد،  قڕ  كوردیشی  هەم  قەدەغەكردو 
 2000 بۆ   1999 سااڵنی  لە  بووە  پەرلەمانەش 
گۆڕی  عەلمانیەوە  لە  نایجیریای  ویالیەتی  سێ  
بۆ شەریعەتی ئیسالمی، هەمان پەرلەمان مۆڵەتی 
جەنگەكانی جیهانی و سیستەمی ئیمپریالیزمی داوە، 
خراپە،  چاكەو  پەرلەمان  و  دیموكراسی  كەواتە 
لێ   ولیبرالیەتی  شیوعیەت  هەڵدێنی،  وسپی  رەش 
فاشی  دەدا،  وئیسالم  دێت، سوشیالیستی  بەرهەم 
ودادگەریش دروست دەكا.. خۆشی نە رەشەو نە 
سپی، نەچاك ونە خراب، نەئیسالمییە نەلیبرالیش، 
بەكارهینەرەكانی.  سەر  دەكەویتە  وەسفی  بەڵكوو 
دیموكراسییە  رۆژ  یەك  ساڵی  بڵێین  خەریكە 

دیموكراسییە  براوەی  مەدرەسەی  تر  باقیەكەی 
لەوبارەیەوە  ووردتر  دیموكراسیەكە.  خودی  نەك 
 ))political ideology(( لەكتیبی  برادەر(  )لیون 
 )democracy( لەكتیبی  لیڤی(ش  )جاك  وە 
زوری تریش وەسفی دیمكراسی بەبێ  الیەن وبێ 
ناونانی  تاڕادەیەك  بۆیە  و...دەكەن،  ئایدیولوژیا 
حزب وحكومەتێك  بە )پارتی دیموكراتی( هەڵەیە.

2- دیموكراسی ئێستا مانای )دەسەاڵتی گەل( نییە، 
تەقەالیەكی  لە  دەسەاڵته ،   دەستگۆڕی  مانای  زیاتر 
تاقانەدا بۆ تەواو پەیڕەوكردنی دیموكراسی لە لیبیا 
قەدەغەیە(  حزبایەتی   :71 ژمارە  یاسای  پێی  بە   (
دراو   لەقەڵەم  خیانەت  بە  )هەڵبژاردن(  )پەرلەمان( 
)لجان  و  )تشریع(  وەك  شعبیة(  )امانات  لەجیاتی 
ڕاستەوخۆ  ئەوە  گوایە  دانران..  )تنفیذ(  شعبیة(ش 
)حوكمی گەلە( سەرۆك كۆماری نییە، )معمر قذافی( 
ڕابەری شۆڕش بوو نەك سەرۆك، كەچی لە كۆتاییدا 
هەر كەمایەتییەك نوێنەرن و هەر شێوازێكی ترە لە 
)پەرلەمان+  حكومەت+  مجالس البلدیات( و سەرباری 
كە  سەرۆك  نەگۆڕینی  كوشندەی  تری  دەردێكی 
لە  ترە  داهێنانێكی  لێكۆڵەرەوەكان  زۆربەی  بەڕای 

دیكتاتۆریەت.
3-هەر واڵت و هەر شارستانییەك بە جۆرێك 
دیموكراسی بۆ خۆی سوڕاندووە هێناویەتە سەر 
ئەمەریكا  دیموكراسی  بۆیە  میللەتەكەی،  واقعی 
بریتانیا  لەگەڵ  فه رنسا  جیاوازه ،  ڕووسیا  لەگەڵ 

حودایه  ..هەموو لەگەل هەموو جیان ..

دیموكراسی  و قەیرانی عەقڵی لە 
جیهانی ئیسالمی

پیشڕەو  كە  واهاتووە  بەگشتی  ئایین  لەبنەچەدا 
ئیسالمی  جیهانی  دیارە   بەڕوونی  ئیستاش   بێت، 
وواڵتانی  بەتایبەتی  گەشە،  كاروانی  دوا  كەوتۆتە 
عەرەبی، كاتێ  ئەو پرسە درێژە دەكێشێ  لە دۆخەوەو 
ئەوكاتەش  بوون،  ئاسایی  دیاردەو  بۆ  دەپەڕێتەوە 
كە عەقڵی موسولمان تەسلیمی ئەو واقیعە دەبێت و 
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قەیران  دەبێتە  دواكەوتووە  كە  ناكات  بەوە  هەست 
مرەكەب(،  جەهلی  دەبێتە  ئایینی  زاراوەی  بە  )یان 
نوسراوە  سەردێڕە  بەو  كتیب  تویژینەوەو  چەندین 
الجابري(  عابد  –محمد  العربي  العقل  )بنیة  لەوانە: 
،)ازمة المثقفین العرب- عبداللە عروی( ،)فی نقد الفكر 
–محمد  العربی  العقل  ،)ازمة  المخلسی(  العربی-علی 
بین  العربیة  الثقافة  محنة  العقل:  )اغتیال  الفزاوي( 
فی حل  )مساهمة  غلیون(،  والتبعیة –برهان  السلفیة 
ازمة العقل العربی المسلم- طه ابراهیم( ،)ازمة العقل 
العربی المعاصر-د. قاسم حسین صالح( )ازمة العقل 
لە  ترسناكتر  لەهەمووان  خلیل(،  د.حامد  العربی- 
)intelligence Quotient( راپۆرتی سالی 2013 
دا دەڵێت: وواڵتانی عه ره بی لە )معدل الذكا ء( لەپاش 
هەموو جیهانن، تا ڕۆ بچینە ناو مەڵبەندی عەرەبی 
)كە كەنداوە( دەبینین ئەو قەیرانە زیاد دەكات، هەر 
بەتایبەتی(زۆر  كەنداو)قەتەر  وواڵتانی  راپۆرتە  لەو 
لەپاشن،عێراق)بەو لەنگیەوە( لە پێشەوەی وواڵتانی 
عه ره بییە، ڕوون دیارە عێراق بەتەواوی لە ژینگەی 
عەرەبی نییە، كەچی قەتەر بەتەواوی لەناو ئەو ژینگەیە 
.. ئەوەی زۆر جێی سەرنجە لەو رێسایە كە دەگۆترێ  
پاشكۆیی ئابووری دەبێتە هۆی پاشكۆی سیاسیش، 
كەچی جیهانی عه ره بی داهاتێكی زۆری ئابووریشی 
بە  هاوبەش،  ئەلمانی(  )فه رنسی-  پرۆژەی  لە  هەیە 
ڕاشكاوانە تر دەڵێن وواڵتانی  رۆژهەالتی ناوەراست 
بە ماڵێكی زۆرو عەقڵیكی كەم كار دەكەن، خۆشیان 
تەسلیم بوون، ئەوەتا لە سەرەتای سەدەی بیستەم 
واقیعە  ئەو  و  ئینتداب  سیستەمی   بە  بوون  رازی 
سیاسی ویاساییەی عه ره بی ئێستا بەرهەمی ئینتدابە، 
بەوەی  بوونە  ڕازی  مانای  ئینتداب  بە  بوون  ڕازی 
میللەتی به ریتانیاو فه رنسا مامۆستا بێت وعەرەبیش 
:)ال  دەڵیت  ئاشكرا  بە  ملتۆن  لەبنەمای  كە  قوتابی، 
كیف  ااڵمم  تعلیم  فی  رسالتها  تنسی  بریطانیا  تدع 
ئەوەی  لۆرانس  كردنیان  دروست  لەكاتی  تعیش(  
عه ره بی  وواڵتانی  بەشێوەیەك  ووتی  كردو  ئاشكرا 
 ، نەبێت  سەنتەكێیان  نرخی  كە  دەكەین  دروست 
ئینجا بەیاساییش كرا، لە پەرەگرافی )4( ودیباجەی 

ماددەی )22(ی میساقی كۆمەڵەی نەتەوەكان)عصبة 
االمم( وەسفیان دەكات و دەڵێت: میللەتی شارستانی 
تادەگاتە  بكا  ئۆتۆنۆمی  فێری  دواكەوتە  میللەتانی 
عەقڵی  بارودۆخی  ئەوە  ئەگەر  جا  دەوڵەت،  ئاستی 
عەرەبی بێت، دەبێت بارودۆخی عەقڵی ئەو میللەتە 
موسوڵمانانە  چۆن بیت كە لەژێركاریگەری كەلتوری 
عه ره بین و وادەزانن دەبێت ئایین لەوان وەرگیرێ، 
وەك لەكوردستانیش هەندی عەقڵ وا بیردەكاتەوەو 

لێیان بووه تە قەیرانی ئاوێتە.
لەالیەكی تریشەوە دەبێ ئەوە راست بكەینەوە 
هیچ  بۆ  وقەیران  دواكەوتن  هۆی  نابێتە  ئایین  كە 
میللەتێك بەلكو فقهی ئایینیە بەناوی ئەوەی )تعمق(
دەدا،  الت  ئاین  لە  عەقاڵنیەت  نییە،  باش  ئایین  لە 
دەرگای  داخستنی  دەدا،  تێكت  فكر  فه لسه فەو 
شیئا(.. للخلف  یترك  لم  هۆی)السلف  بە  ئیجتهاد 
پەیامی  ئەسڵی  لە  دوركەوتنەوەیە  هەموو  ئەوانە 
پەروەردگاری)كەبەرپاكردنی  لەالیەن  مرۆڤ 
بۆ  ئیمام  هۆكارن  فەقیهو  یە، هەندێ  شارستانی( 
وجیهانی  عه ره بی  عەقڵی  قەیرانی  بوونی  دروست 
ئیسالمی، ئەگەر چی ئەو مەبەستەشیان نەبووبێت، 
بەتایبەتی پرسی )فەزلی عەرەب(، گەلێ  زۆرن بەاڵم 
 ( ئیمامی  بوون:  تر  توند  خوارەوە  ئەوانەی  زیاتر 
شافعی، احمد، مالك، ابن تیمیە، ابوقاسم زمشخری ، 
حافظ العراقی، إمام الهیثمی، إسحاق بن إبراهیم،عبد 
منصور جاحیز  بن  الحمیدی، سعید  الزبیر  بن  الله 
و...زۆری تر(، )ابن قتیبە ( لە كتیبی ) فضل العرب 
والتنبیه علی علومها(، إمام العراقی )محجة القرب فی 
فی  الذهب  مسبوك   ( الكرمی  مرعی  العرب(  فضل 
فضل العرب(، الشیخ بكر أبو زید ) خصائص جزیرة 
العرب( ...زۆربەی ئەوانە دەیان ووت: پیویستە قسە 
بە عه ره بی بكریت بۆ عەقڵ باش ترە، لەوبارەیەوە 
الحسن:  الطریق  )وإنما  دەڵێت:  تەیمییە  ئیبن  ئیمام 
فی  الصغار  یتلقنها  حتی  بالعربیة،  الخطاب  اعتیاد 
الدور والمكاتب، هەروەها  دەڵێت: )فغلب علی العرب 
أفضل  العرب  كانت  ولهذا   .. النطقیة،  العقلیة  القوة 
سینا(وەستاوە  )ابن  دژی  توندی  بە  زۆر  ااڵمم(، 
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خوا  ووتویەتی  چونكە  كردوە  وەسف  بەگەمژەی 
هیچ میللەتێكی لە میللەتێكی تر زیرەك تر دروست 
نەكردووە،  دەڵێت: )... كما أن جنس العرب یستحق 
من المحبة والمواالة ما ال یستحقه سائر اجناس بنی 
ادم.(  ئیمام یوسف الحنبلی لە كتیبی)مسبوك الذهب، 
فی فضل العرب( بە تەرازوویه كی تر پۆلێنی میللەتان 
دەكات و دەڵێت:  )أن جنس العرب أفضل من جنس 
العجم، كما إن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة 
من حیث الطائفة والعموم( ،  ئەو تەوەرە زیرەكی 
وعاقڵیەكی بێماندووبوون بە عەرەب  دەدا، بۆ ئەوەی 
دەبیتە  ئیتر  نەبن،  داهێنان خەریك  بەبیركردنەوەو 
داهاتووش  تەوەرەی  لەو  دواكەوتن،  سەرچاوەی 
بەرگریان دەكوژێ بەوەی گوایە دژایەتیان كوفرە 
العرب ومعاداتهم كفر... وأن محبتهم  )بغض جنس 
سبب قوة اإلیمان( بۆیە خۆشیان بۆ بەرگری ئامادە 
نەكرد، بزانە چۆن ئەو زنجیرە وەسفە بۆیان دەبێتە 
محمود  القاسم  )أبو  بنچینە  ئەو  لەسەر  قەیران، 
بە  بەختەوەرم خوایە  دەڵێت:  چەندە  الزمخشری( 
عه ره بت دروست كردووم )اللَه أحمُد علی أن جعلنی 
من علام ء العربیة، وجبلنی علی الغضب للعرب والعصبیة، 

وأبی لی أن أنفرد عن صمیم أنصارهم وأمتاز، وأنضوی إلی 

لفیف الشعوبیة وأنحاز، وعصمنی من مذهبهم الذی مل یُْجِد 

علیهم إال الرشَق بألسنة الالعنیَن، واملَْشَق بأِسنَّة الطاعنین( 

، دوای ئەوانە هەنگاوێكی تر دەنێن، عەقڵی عه ره بی 
وزیرەكییە  فەزڵ  ئەو  ودەڵێن  دەكەن  خۆبایی  لە 
لەبەر ئایین وپیغمبەر نییە، هەر خودا بەتایبەت به  
الَعرَِب مبجرِد كَْوِن  عه ره بی داوە: )واعلم أنًُه لیَس فَضُل 
النبی )ص( ِمْنُهْم كام یُتَوهُم -وإْن كاَن هۆ علیه السالم قد 

أفَْضُل  أنُْفِسِهْم  فی  ُهْم  بل  ریب-  بال  ورشفاً  فضالً  زَاَدُهْم 

هو  إنما  العروبة  )تفضیل  دەشڵێن   . وأكَْمُل(  ۆأرشُف 

اختیار من الله تعالی(، لەوانەوە )امة عربیة واحدة 
ذات رسالة خالدة(هاتووە، لە )المیثاق العربی لحقوق 
اإلنسان 2004(وەسفی )ئومەی عه ره بی( وادەكات:  
)انطالقاً من إیامن ااڵمة العربیة بكرامة اإلنسان الذی اعزه 
بین  )العروبة  كتێبی  خاوەنی  الخلیقة(،  بد ء  منذ  الله 

الشعوبیة اإلستعمار( دەڵێت:  خواش بۆ پیادەكردنی 
پەیامەكانی پێویستی بە عه ره ب هەبووە، ئەو جۆرە 
عەقڵی  وەستانی  سەرچاوەی  بووه تە  بیركرنەوە 
قەیرانی  بوونی  دروست  و  ودواكەوتنی  عه ره بی 
ئەوەی  پیش  ئایین  لەگەل  نەگونجان  و  عەقڵی 
نەگونجێن لەگەڵ دیموكراسی،  لەكاتێكا دەقی ئایینی 
خواروخێچانە  تەقەال  ئەو  هەموو  دژی  روونی  بە 
فضل  )ال  أتقاكم(،  الله  عند  اكرمكم  )..ان  هاتووە: 

لعربی علی أعجمی وال أبیض علی اسود..(.

تا ڕادەیەكی زۆر  بۆقەیرانەكانیان:  وداتا  زانیاری 
جیهانی ئیسالمی خۆی لەو وەسفانە رزگاركردوەو 
پەیرەو  وادیموكراسی  بەجۆریك  هەریەكەو 
روو  وا  زیاتر  وتویژینەوانە  راپۆرت  ئەو  دەكات، 
نەخشەی  )بەڕێوەبەری  ڕاپۆرتێكی  لە  لەعەرەبە، 
ژێر  لە  ئەمریكی(  دەرەوەی  وەزارەتی  سیاسی 
اإلسالمي   العالم  ىف  شاملة  ديمقراطية  )نحو  ناوی 
وواڵتی  باقی  لە)ئیسرائیل(  جگە  دەڵێت:   )2003
وەسف  تاریك  زۆر  دیكتاتۆریەتێكی  بە  عه ره بی 
لەڕاپۆرتی  لەدیموكراسی،  دوورن  زۆر  دەكات، 
كەمترین  هاتووە:  العربیة(شدا  اإلنسانیة  )التنمیة 
ئازادی لە جیهان بۆ وواڵتانی عه ره بی دەگەڕێتەوە، 
بەڵكو زۆربەی وواڵتانیان لە پۆلی )الدولة الفاشلة(  
ومیللەتەكەش بە الوازو سست وبێ  ئیرادە پۆلێن 
كراوە.. هەر لە راپۆرتەكانی )چاكسازی رۆژهەاڵتی 
وكار  ئیش  بێ   14ملیۆن   هاتووە:   ناوەراست(دا 
البشریة   )التنمیة  راپۆرتی  پێی  بە  هەیە،   وبرسی 
نزیكەی  ساڵی2020   بۆ  دەكاتە%40،   )2002 لعام 
دەوڵەت   كەچی   كار  بۆ  دەبێ   ئامادە  100ملیۆن 
دەتوانێ 6ملیۆن وەرگرێ، جگە لەنەوت تەنها 1%ی 
بازاڕی جیهانی كەل وپەلی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی 
تیدایە، تەنانەت قەبارەی ئاڵ و گۆڕی بازرگانی لە 
نێوەخۆیان كەمترە لە 6%، 260 ملیۆن عەرەب بە 
ئەندازەی 40 ملیۆن ئیسپانی بەرهەمیان نییە، %3 
ی ئافرەتان دەتوانن كار بكەن، ونیوەی ئافرەتانیان 
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البشریة(   )التنمیة  راپۆرتی  پێی  بە  نەخوێندەوارە، 

سەرجەم 51%ی عەرەب دەیەوێ  كۆچ بكا. 
عەرەب  ناوی  بەئاشكرا  نهینیەكان  لەراپۆرتە   
بۆ  رێزێك  وەك  ئەگەرچی  قەیرانە،  ئەو  بۆ  دێت 
ناوی  عەرەب  لەجیاتی  هه یە  وا  جاری  عەرەب 
دێت،  ئەفریقا  سەرووی  و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی 
لە  دەكەن،  ناوزەد  ئیسالمیش  به جیهانی  یان 
2004م(لەژێرناونیشانی  دیسمبر  راند-  )تقریر 
حوالی  العرب  یشكل  سبتمرب(:    11 بعد  اإلسالمی  )العامل 

مبعدالت  یتصف  العربی  والعامل  العامل،  مسلمی  من   %20

من  والسیاسیة  واالجتامعیة  االقتصادیة  لالضطرابات  أعلی 

املناطق ااڵخری، وباملقارنة، املسلمون غیر العرب یتمتعون 

 .... السیاسیة   الناحیة  من  الدیمقراطیة  من  أفضل  بقدر 

فی  یوجد  اإلسالم  حول  وتطوراً  ابتكاراً  ااڵكرث  الفكر  إن  اذ 

 Webster( لە  تا  العربی..،  العامل  خارج  تقع  مناطق 

عەرەب  ووشەی  لیهاتووە  وای  Dictionary(دا  
دژبەدیموكراسی  ساختەو  هەڵبژاردنی  مانای 
چاكسازیە  پرۆژە  هەموو  ئەو  هەربۆیەش  دەدا، 
جیهانەیه ی بۆ دەرچووە، لەوانە: پڕۆژەی ئەوروپی 
)كۆنگرەی  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  چاكسازی   بۆ 
كۆلن  الشراكة  مبادرة  پرۆژەی)   ،)1995 برشلۆنە 
 ( پرۆژەی  12دیسمبر2002(،  /امریكا   پاول 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی گەورەی ئەمریكی لە 2004(، 
پرۆژەی )المبادرة ااڵلمانیة(، ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی 
تازە 2004ز، ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی فراوان ئەلمانیا 
)شمعون  ئیسرائیل  پڕۆژەی  ز،   2004 فه ڕه نسا  و 
كولن  لە)مبادرة  الجدید(،  ااڵوسط  الشرق  بیرس- 
خاوەنی  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  هاتووە:  باول(دا 
رەسەنی زانست وهونەرو شارستانین كەچی ئیستا 
زانستی سیاسی  لە  هەژارن  ناوچە  ئەو  میللەتانی 
بریتین  حكومەتەكانیشیان   ،.. وئابوری  وئازادی 
و  منداڵ  ملیۆن   10 نادیموكراسی،  دیكتاتۆرو  لە 
 65 سەرجەم  نەخوێندەوارە،  ئافرەتانیان  نیوەی 
قەیرانەكان  تێكڕای  لێیە.   نەخویندەواری  ملیۆن 
ااڵوسط( الشرق  –فی  التغیر  حتمیة  لەكتێبی) 

العربی  العالم  بین  التوتر  واهاتووە:1-الحروب. 2- 
4-عدم  الداخلیة.  مشاكل   -3 المتحضر.  والعالم 
الوحید  6-الطریق  قبلي.  حكم   -5 الحریة.  وجود 
للتغیر هي إما اإلنقالبات أو اإلغتیاالت. 7- سیاسة 
فیها یساوی عنف ..(، لە) مشروع  اخوان مسلمین 
گەندەڵی  لەگەشە-  )سستی  دەڵێت:  لإلصالح( 
وزوڵم- پاشكەوتنی زانست وته كنۆلۆجی( جیهانی 

عه ره بی كوشتووە. 

رۆلی رۆژئاوا لە نەبوونی دیموكراسی 
لە جیهانی ئیسالمی

لەو  سودمەندن  جیهان  باقی  رۆژئاواو  خودی 
ئیسالمی،  جیهانی  و  عه ره ب  دواكەوتوەی  دۆخە 
پێی  )بە  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لەدابەشی  بۆیە 
سایكس پیكۆو سیڤەر( وادابەش كران )وەك توینبی 
ووتەنی( جێی دیموكراسی نەبێتەوە ،دابەشیەكە بۆ 
كرا  بەرجەستە  لەسیڤەر  كە  بوو  كێشە  مانەوەی 
بەو شیوەیەی خوارەوە: مادەی 62-64 سەبارەت 
مادەكانی  بەپێی  عێراق  و  سوریا  كوردستانە،  بە 
بەپێی  ئیسرائیل..   . كران  دروست   97 هەتا   94
 .)99-98( ماددەكانی  بەپێی  حیجاز   .)95( ماددەی 
)101(.  سودان  بەپێی مادەی  بەو شێوەیە میسر 
لە ماددەی  ،  مەغریب و تونس  لە مادەی )113( 

)118(.  لیبیا بە ماددەی )121(. 
ئایینیان  داوە  هەوڵی  یەكەمجار  ئیستعمار 
بكاتەوە،  باڵو  بەدیل  ئایدیۆلۆجیای  و  الوازبكات 
بووە  بەشێك  هەر  ئایدیۆلۆجیش  بۆشایی  یان 
گەورەترین  دەڵێ   براون   لورنس  تەقەالیە،  لەو 
ئایینە،  وئیستعمار  داگیركار  پێش  لە  دیوار 
قه اڵچۆی  بە  لە)1515ز(  پورتوگالی  سەركردەی 
ئیسالمی هات،  بەرەو جیهانی  وئایدیۆلۆجیا  ئایین 
دەڵێت:  بەریتانیا  وەزیرانی  سەرۆك  كالدستون- 
ناتوانین جیهانی ئیسالمی داگیربكەین تا )قورئان(
لەجیهانی  بۆیەش  دورنەخەینەوە،  لەنێو  یان 
ئیسالمی لە كوێ ئایین الوازبوو لەوێ  یەكەم پێگەی 
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ئیستعماری لێ دروست بوو، بۆیە سەرسامی نییە 
لەجیهانی  ئیستیعمار  )بەمورتاحی(  پێگەی  یەكەم 
لێك  پرۆسەی  یەكەم  كە  بووە،  حیجاز  ئیسالمی  
ئەنجامدرا،  دەسەاڵتی  لە  ئایین  جیاكردنەوەی 
كوڕی  )محمد  و  سعود(  كوڕی  )حمد  لەنێوان 
بۆ  ئایین  كە  1737ز(  لەساڵی)  عەبدولوەهاب( 
یەكەم ودەسەاڵتیش بۆ دووەم ،  رۆجی غارودی 
هەروەهاش مەكسیم رۆدنسن دەڵێن ئیستعمار بۆ 
جێگیر بوونی خۆی لە وواڵتانی داگیركراو هەوڵی 
یەكەمی دەركێشانی ئایین وكەلتوری ڕەسەنی ئەو 
وواڵتە بووە، لەجێیدا ئایدیۆلۆجییەكی نوێ بتاشێ، 
مەبەستی  ئیستعمارە،  پێشڕەوی  تەبشیری  بۆیە 
بووە  داگیركراو  ئایینی  گۆڕینی  تەبشیری  بنچینە 
زیاتر  لەوەش  بووە،  داگیركاری  پێشەنگی  بۆیە  
)جورج كیرك(خاوەنی كتیبی ) موجز تاریخ الشرق 
 A short History Of the Middia- االوسط
East(  دەڵێ  پرۆژەی ناسیۆنالیزمی عەرەبی )واتە 
عروبی( لە ) دار المندوب السامی البریطانی( دروست 
داگیركاری،  پرۆژەی  لە  بەشێك  وەك  كراوە، 
بەهێزو  ئایینیكی  داوە  هەوڵی  داگیركەر  تەنانەت 
گیان،  بێ   تری سادەو  ئایینێكی  بە  بگۆڕێ   بەرگر 
بۆ ئەو باش بووە ئایینی ئیسالم كە پڕ بەرگریەو 
ئیسالمی  ئایینی  بۆیە  نەمێنێ،  داگیركارییە  دژی 
كەرەستەی  ونابێتە  ناشێت  هەرگیز  ڕاستەقینە 
ئامرازی  نابێتە  نییە  ئەوە  هەر  داگیركەرێك،  هیچ 
داگیركەر،  دژی  ئامرازی  دەبێتە  داگیركەربەڵكو 
ئەگەر بووە ئامرازی داگیركاری یان بووە ئامرازی 
بەرگری نەكردن ئەوە بەسوڕدراوی بەكارهاتووە 

وەك زۆر جار وابەكارهاتووە،
كە  دەردەكەوێ  بۆمان  بەروونی  لەوەوە 
هاندەری  ئیستعماری  پرۆسەی  رۆژئاواو 

دیموكراسی نەبووە.

هەر لەو ڕەوتەوە عەلمانیەتی جیهانی ئیسالمی 
بەتوندڕەوی هاتۆتە مەیدان، وەك عەلمانی رۆژئاوا 
نییە، عەلمانی جیهانی ئیسالمی پێویستی بە تێكدانی 
بناغە كۆمەاڵیەتی وبەشێكی گرنگی كەلتوورو نەریت 
وبحەسێتەوە،  ببێتەوە  جێی  تا  هەیە  وفەرهەنگ 
عادەتەن ئەو هەنگاوانەش بە وێرانكردنی ژێرخانی 
كۆمەڵگا لە ئەخالق و بەها و ئاكارەكان دەست پێ  
دەكا، بێ  ئەوەی بتوانێ  دروستی بكاتەوە، بەو پێیە 
وای لێ  دێت دەسەاڵتی سیاسی و بیری گەندەڵی 
بژی، وەك  گەندەاڵ  كۆمەڵگەیەكی  لە  بتوانێ   تەنها 
ئێستا لە زۆربەی ئەزموونەكانی عەلمانی جیهانی 
لەوەوە  كوردستانیشەوە،  بە  دەبینین  ئیسالم 
جەختیكی زۆر دەكرێ گوایە دیموكراسی لەجیهانی 
و  عەلمانیەت  بەرپاكردنی  بە  عه ره بی  و  ئیسالمی 
بەو  ئایین وسیاسەت دێتەدی،  لێك جیاكردنەوەی 
شێوەیە بە یەكجاری دیموكراسی نامۆ دەكات وەك 

نامۆ بوونی عەلمانیەت.
دیموكراسی  ونەبوونی  دواكەوتن   : ئەنجام 
هەمان  هەیە،  خۆی  هۆكاری  ئیسالمی  لەجیهانی 
ئەو هۆكارانەو هۆكاری سەرباری تر وای كردووە 
لە  (زیاتر  دیموكراسی  نەبوونی  )قەیرانی  ئیستا 
هۆكارەكانیش  بمێنێت،  قەتیس  عه ره بی  وواڵتانی 
كە  ودەرەكین،  ناوەكی  ومەوزوعین،  زاتی 
نابێت  چارەسەر  ئەوبارودۆخە  باسكرا،  لەسەروو 

تاچاكسازیەكی بنەرەتی لە: 
فقهی ئایینی نەكریت.  -1

ناوەراست  لەرۆژهەاڵتی  چاكسازی    -2
–واتە  خۆماڵی  تەرازووی  بە  نەكریت 

هەڵوەشاندنەوەی سایكس پیكۆ.
چارەنوس  مافی  میللەتان  هەموو  بۆ   -3

بدرێت.
4-  ئینجا گەشەو دیموكراسی ودادگەری.
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رێبین هەردی 

دیموكراســــی كــۆمــه ڵـێك 
نــاوه ڕۆكـــه  كــه  هـیچیــان 
له  كوردستاندا بوونی نییه 
دیموكراسی  لە  باس  رۆشنبیر  و  نووسەر  هەردی  رێبین  گفتوگۆیەدا،  لەم 
و  كوردستان  هەرێمی  لە  دیموكراسی  دەربارەی  خۆی  رای  دەكات،  گرنگییەكەی  و 
رۆلی هێزە ئیسالمییەكانی كوردستان لە بەرەوپێشبردنی دیموكراسی دەخاتەڕوو، 
ئەو پێی وایە »ئیسالمییه كانی كوردستان پێشه نگن بۆ زۆرێك له  هیزه  ئایینییە 
لە  دەسەاڵتیش  دەستاودەستكردنی  گرنگی  بارەی  لە  ناوچه كه »،  سیاسییه كانی 
و  شه خسیی  ته ماعی  تێكه ڵبوونی  له   ڕێگرتن  »بۆ  دەڵێت  كوردستان  هەرێمی 

بنه ماڵه یی به  ئه ركی ده سه اڵت، پێویست به  ده ستاوده ستكردنی ده سه اڵت ده كات

گفتوگۆی:ئیدریسسیوەیلی
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خاڵ: دەوترێت رۆژئاوا نایەوێت هەمان مۆدێلی 
رۆژهەاڵت،  ببەخشێتە  خۆی  دیموكراسییەكەی 
رۆژهەاڵت  بۆ  دیموكراسیەتێكیان  ئەوان  بەڵكو 
دەوێت كە پارێزگاری لە بەرژەوەندیەكانیان بكات، 

رای بەڕێزتان لەوبارەوە چییە؟
رێبین هەردی: دیموكراسی ئه زموونێكی سیاسییه  
هێزه  سیاسیه كان  نێوان  په یوه ندی  رێكخستنی  بۆ 
له الیه ك و په یوه ندی بواری سیاسی به  كۆمه ڵگا وه  
له الیه كی دیه وه ، نه  شتێكه  بتوانرێت وه ربگیرێت و 
نه  هاورده  بكرێت، رێگره كانی دیموكراسی هه میشه  
له ناو جوگرافیای سیاسیی و كۆمه اڵیه تیی كۆمه ڵگا 
ئه شێت  ده ره وه ی،  له   نه ك  هه یه ،  بوونی  خۆیدا 
ده ره وه  ده وری له  خاوكردن یان خێراكردنی ئه م 
لێبكات  ناتوانێت رێگری  به س  ئه زموونه دا هه بێت، 
تاقی  ئه زموونه   ئه م  دا  بڕیاری  كۆمه ڵگایه ك  گه ر 
بكاته وه ، بكه ر و رێگره  راسته قینه كانی دیموكراسی 
جوگرافیایه كی  له   كه   سیاسیانه ن  گه مه كه ره   ئه و 

سیاسیی دیاریكراودا كار ده كه ن. 
رۆژئاوایی،  مۆدیلێكی  وەكو  دیموكراسی  خاڵ: 

دەتوانێـت چی بە ئێمەی رۆژهەاڵتی ببەخشێت؟
رێبین هەردی: دیموكراسی دەتوانێت زۆر شت بە 
ئێمە ببخەشێـ كه  له م چه ند خاڵه دا كورتی ده كه مه وه : 
1- له  پێش هه مویانه وه  تێگه یشتن له و راستیه ی 
ڕوانینی  و  جیاواز  بۆچونی  كۆمه ڵگایه ك  هه موو 
ئه م بۆچونه   به الداخستنی  تێدایه  و رێگه ی  جیاوازی 
نییه ،  دوژمنایه تی  و  پێكدادان  و  شه ر  جیاوازانه ش، 
به   كه   پێكه وه ژیان  جۆرێك  له سه ر  رێكه وتنه   به ڵكو 
ده گوترێت  پێیان  كه   ده خرێن  رێك  رێسایه ك  چه ند 
هۆی  به   كه   راستیه ی  ئه و  دیموكراسی،  رێساكانی 
ئالۆزی ژیان و گه ورهبوونی كۆمه ڵگاوه ، ئه سته مه  و 
و  بۆچوون  یه ك  هه بێت  كۆمه ڵگایه كت  مه حاڵه   بگره  
یه ك ڕوانینی بۆ شته كان هه بێت، یه ك رێگه  و یه ك 
پێشنیاری بۆ شێوازی به ڕێوه بردنی كۆمه ڵگا هه بێت، 
واڵت  داهاتووی  و  ئێستا  بۆ  خه ونی  و  ئامانج  یه ك 
هه بێت، تا كه  رێگه  ئاشتیانه ش بۆ ڕووبه ڕووبوونه وه ی 

ئه م جیاوازیه ، دیموكراسی و رێساكانێتی. 
2-  به رپرسكردنی بواری سیاسه ته  له به رده م 
كۆمه ڵگادا، سیاسه ت هونه رێكه  بۆ رێكخستنی ژیانی 
كۆمه ڵگا و له به رئه وه ش ده بێت ئه م بواره  له به رده م 
پرسینه وه   لێ  قابیلی  و  به رپرسیار  كۆمه ڵگادا 
ده سه اڵتێكی  له به رئه وه ی  سیاسی  بواری  بێت، 
زۆر به  هه موو ئه و كه سانه  ده به خشێت كه  كاری 
و  چاودێری  له ژێر  ده بێت  له به رئه وه   ده كه ن،  تیا 
له هه موو  ئه وه ی  بۆ  بێت،  خه ڵكدا  لێپرسینه وه ی 

ته ماع و چاوچنۆكی و زیاده ڕه ویه ك بپارێزرێت. 
وروژێنه ره ،  ته ماع  له به رئه وه ی  ده سه الت   -3
كه وته   كاتێك  هه ر  هه یه   ئه وه ی  مه ترسی  هه میشه  
بۆ  جیاواز  بیانووی  به   هه وڵبدات  یه كێك  ده ست 
بۆ  بیهێڵێته وه ،  بنه ماڵه كه ی  و  خۆی  الی  هه میشه  
ڕێگرتن له  تێكه ڵبوونی ته ماعی شه خسیی و بنه ماڵهی ی 
به  ئه ركی ده سه اڵت، پێویست به  ده ستاوده ستكردنی 
هه میشه یی  كه  حوكمرانی  رێگری  ده كات،  ده سه اڵت 
یان تا مردن، تاكه  رێگه یه  بۆ نه كەوته نه  ناو رژێمێكی 
شتانه   ئه م  هه موو  بۆ  سته مكاره وه .  و  دیكتاتۆری 

پێویستمان به  دیموكراسی هه یه 
كوردستان  هەرێمی  و  غێراق  دۆخی  خاڵ: 
و  بەرهەمهێنان  بۆ  لەبارن  چەند  دیاریكراوی  بە 

گەشەپێدانی دیموكراسی؟
هه یه   به وه   ته واوم  بڕوایه كی  هەردی:  رێبین 
دۆخی له بار و ناله بار بۆ دیموكراسی نییه ، به ڵكو 
هێزی دژ به  دیموكراسی و رێگر له  دروستبوونی 
به   ده به ستنه وه   دیموكراسی  ئه وانه ی  هه یه ، 
پێشكه وتنی كۆمه ڵگا و له سه ر نموونه ی رۆژئاوایی 
و شێوازی ژیانی رۆژئاواییان كردووه  به  بنه مای 
دیموكراسی، ده بێت چۆن وه اڵمی ئه وه  به نه وه  كه  
كه   هه یه   هندستاندا  وه ك  واڵتێكی  له   دیموكراسی 
ده ژمێرێت  كۆمه ڵگایانه   به و  پێوه رێك  هه موو  به  
ژیانی  شێوازی  له   دووره   رۆژهەاڵتیه   ته واو  كه  
له  دیموكراسی  به  رێگر  ئه وانه ی دین  رۆژئاواوه ، 
رێگرێك  وه ك  ئیسالم  دینی  تایبه تی  به   و  ده زانن 
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چۆن  ده بێت  ده ده ن،  په شان  دیموكراسی  له  
وه اڵمی ئه وه به نه وه  له  ئه ندۆنیسیا و توركیادا دوو 

ئه زموونی دیموكراسی هه یه . 
كۆمه لگایه كدا  هه موو  له   ده كرێت  دیموكراسی 
په یڕه و بكرێت، گه ر ناكرێت له به ر ئه وه  نییه  دۆخی 
دژ  هێزی  له به رئه وه یه    به ڵكو  نییه ،  بوونی  بۆ  له بار 
كه   هه یه   سته مكار  ناوه رۆك  به   و  دوموكراسی  به  
له   هه بێت.  بوونی  دیموكر اسی  نییه   له به رژه وه ندی 
بۆچوونی سیاسی جیاواز  و  فره یی  هه ر جێگه یه ك 
هه بێت، هێز و حیزبی سیاسی جیاواز هه بێت، هه ر 
له و شوێنه دا دیموكراسی وه ك پێشنیارێك دێت بۆ 
ئه وه ی پێكه وه ژیانی ئه و هێزه  سیاسییانه  رێكبخات 
و جیاوازیه كانی نێوانیان به  جۆرێك یاساڕێژ بكات 
دوژمنایه تی،  و  پێكدادان  و  شه ر  له   بێت  رێگر  كه  
ئه وانه ی به  بیانوی جیاواز باس له وه  ده كه ن دۆخی 
ده یانه وێت  له راستیدا  نییه ،  دیموكراسی  بۆ  له بار 
له م  دیكتاتۆری  و  سته مكاری  كه   بسه لمێنن  ئه وه  
به   ئه مه   دیاره   سروشتییه .  شتێكی  كۆمه لگایانه دا 
به   تایبه ت  زه مینه ی  و  مه رج  كه   نییه   ئه وه   مانای 
ئه و  گه ر  بڵێم  مه به ستمه   به ڵكو  نییه ،  دیموكراسی 
مه رج و زه مینانه  ئاماده  نین، له به رئه وه یه  هێزی دژ 

به  دیموكراسی هه یه  كه  رێگره  له  دروستبوونیان. 
دیموكراسی  كوردستان  لە  دەوترێت  خاڵ: 
هێندەی بۆتە موزایەدەی هەندێك الیەنی دیاریكراو، 
پیادەكراو،  ئەخالقێكی  و  سیستم  نەبوەتە  هێندە 

سەرنجی ئێوە لەوبارەوە چییە؟
سیاسی  فره یی  كوردستاندا  له   هەردی:  رێبین 
هه یه  كه  له  رێگه ی یاساوه  رێگه  پێدراوه ، هه ڵبژاردنی 
ده وری هه یه ، په رله مانێك هه یه  كه  به  پێی ده نگهێنانی 
دیاری  كورسیه كانی  هه ڵبژاردندا  له   هێزه كان 
به رده وام  گه رچی  هه یه   ئازاد  راگه یاندنێكی  ده كرێت. 
دەڵێن  ئه م شته  شكڵیانه    هه موو  هه ڕه شه دایه .  له ژێر 
ته نیا كۆمه ڵێك  دیموكراسی  به اڵم  دیموكراسی هه یه . 
شكڵ نییه ، به ڵكو له هه مانكاتدا كۆمه ڵێك ناوه ڕۆكه  كه  
هیچیان له  كوردستاندا بوونی نییه . ئێمه  په رله مانمان 

بەاڵم  ده كات،  جیاواز  هێزی  نوێنه رایه تی  كه   هه یه  
هه ر كاتێك ئه م په رله مانه  چاالك بووه  یان فه رامۆش 
ته نیا  كه   هه یه   یاسامان  ئێمه   داخراوه .  یان  كراوه  
به س  ده كرێت،  جێبه جێ  بێده سه اڵتدا  خه ڵكی  به سه ر 
نییه .  كه  دێته  سه ر ده سه اڵتداران هیچ كاریگه ریه كی 
بیرۆكه ی سه روه ری یاسا كه  یه كێكه  له  خه سڵه ته كانی 
كه   بسه پێنێت  ئه وه   هاتووه   ئه وه   بۆ  دیموكراسی 
ده سه اڵتدار و بێده سه اڵت له به رده م یاسادا یه كسانن و 
بوونی پێگه ی ده سه اڵتی كه سێك، هیچ له وه  ناگۆڕێت 
تر  هاواڵتیه كی  هه ر  وه ك  كرد،  یاسای  پێشێلی  گه ر 
بكه وێته  به ر پرسی یاسا و دادگا. له  كورستاندا به هیچ 

شێوه یه ك ئه م خه سڵته  بوونی نییه .
كه   تر  سه ره كیه كانی  كێشه   له   دی  یه كێكی 
و  ده بێته وه   دیموكراسی  ئەزمونی  رووبه ڕووی 
تایبه تیشه  به  دۆخی هه رێمی كوردستان، ئه و ده سەاڵته  
به سه ر  كه  حیزب  بێ چاودێریه یه   و  گه وره   زۆر و 
سه ره كی  ده سه اڵتی  هه یه تی،  ده زگاكانه وه   هه موو 
كه   مه كته بی سیاسییه   له  كوردستاندا الی حیزب و 
له  ده ره وه ی هه موو چاودێری و لێپرسینه وه یه كه یه . 
بهاڵم  ده كرێت،  دەوری  هه ڵبژاردنی  كوردستاندا  له  
هێزه   نییه .  ده سه اڵت  ده ستاوده ستكردنی  ئێستا  تا 
بااڵده سته كان به وه ی زوربه ی ده زگاكانی حكومه تیان 
له به رده سته  توانایه كی گه وه ره یان بۆ ساخته كاری له  
ده نگی  جاره كان  زوربه ی  و  هه یه   هه ڵبژاردنه كاندا 
ئه مانه   هه موو  نادۆزینه وه ،  خه لك  راسته قینه ی 
ده گوترێت  پێی  كوردستاندا  له   ئه وه ی  وایكردووه  

دیموكراسی له ژێر پرسیاری گه و ره دا بێت.
گەشە  دەتوانرێت  چۆن  كوردستان  لە  خاڵ: 
هەرێمی  چۆن  یاخود  بدرێـت  دیموكراسی  بە 

كوردستان بەرەو دیموكراسی ببرێـت؟
رێبین هەردی: رێگه یه ك نابینم جگه  له  درێژه دان 
به  كولتوری ناڕازیبوون و به رده وام بوون له سه ر 
سیاسییه   دۆخه   به و  نه بوون  ته سلیم  و  ره خنه  
به  كوردستان  سه ره كیه كانی  حیزبه   بااڵده سته ی 
ده ده ن،  به رده وامی  بۆ  هه وڵ  شێوه یه ك   هه موو 
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په نانه بردن  له سه ر رێگه ی مه ده نی و  سووربوون 
رێگه   ئه و  هه موو  به كارهێنانی  و  توندوتیژی  بۆ 
مه ده نیانه ی رێگه  پێدراون بۆ د روستكردنی فشاری 
و  ناڕازیبوون  رووبه ری  زیاتركردنی  به رده وام، 
دژایه تی كولتوری نائومێدی كه  دوژمنی سه ره كی 
خاڵی  پێموایه   گۆڕانكارییه .  ئه گەرێكی  هه موو 
و  ته حه مولكردن  كولتوری  به   بره ودانه   سه ره كی 

به رده وام بوون له سه ر نارازی بوون، 
لەكوێێ  كوردستان  ئیسالمییەكانی  خاڵ: 
ئایا دەتوانن چ رۆلێك  پرۆسەی دیموكراسیدان؟  

ببینن لەوبارەوە؟
گه ر  نه بێت  زیاده ڕ ۆیی  ڕه نگه   هەردی:  رێبین 
هێزه   به   په یوه ندیدا  له   كوردستان  ئه زموونی  بڵێیم 
هه موو  بۆ  بێت  پێشه نگ  ده توانێت  ئیسالمییه كانه وه  
ناوچه كه ، ره نگه  ئه م ئه زمونه  تاكه  ئه زمونێكی سیاسیی 
بێت له  ناوچه كەدا كه ئیسالمییه كان له ناویدا كارده كه ن. 
دوور  هه نوكه   تا  بێت  ناوچه یه ك  تاكه   هه رێم  ره نگه  
بێت له و توندوتیژی و دابڕانه ی له نێوانی ئیسالمییه كان 
ئه م  ده وره ی  ئه و  هه یه ،  له  ناچه كه   دیدا  هێزه كانی  و 
دیموكراسی  بنه ماكانی  له   به رگری  بۆ  هێزانه ش 
هێزانه   له و  زۆرێك  هه ڵوێستی  له   گرتویانه ته به ر، 
كاریگه رتروبووه  به ناو خۆیان به  دیموكراسی ده زانن. 
ئیسالمییه كان له  به رگریكردن له  په رله مانێكی كاریگه ر 
و چاالك، له   دژایه تیكردنی ساخته كاری له  هه ڵبژاردندا، 
له  سوربونیان له سه ر ئه نجامدانی هه ڵبژاردنی ده وری 
هه ن،  و  بوون  كاریگه ر  هێزێكی  خۆیدا،  له كاتی  و 
له  راستیدا پێشه نگن  هێزه  ئیسالمییه كانی كوردستان 
ناوچه كه،   سیاسییه كانی  ئایینییە  هیزه   له   زۆرێك  بۆ 
رێگه ی  هه ڵبژاردنی  و  پێكه وه ژیان  قه بوڵكردنی  له  
له   جۆرێك  دۆزینه وه ی  و  گۆرانكاری  بۆ  مه ده نیانه  
په یوه ندی له گه ڵ هێزه  نادینیه كاندا كه  دوره  له  جه نگ 
له   رێزگرتن  و  قه بوڵكردن  له   راده یه ك  و  كوشتار  و 
یه كدی تیایه ، ئیسالمییه كان هێزێكی كاریگه ر بوون له  
سه پاندنی كولتوریی فره یی و رای جیاواز كه  یه كێكه  له  

پایه  سه ره كیه كانی هه موو سیسته مێكی دیموكراسی.

رێگره كانی دیموكراسی 
هه میشه  له ناو 

جوگرافیای سیاسیی و 
كۆمه اڵیه تیی كۆمه ڵگا 

خۆیدا بوونی هه یه 

بۆ ڕێگرتن له  تێكه ڵبوونی 
ته ماعی شه خسیی و 
بنه ماڵه یی به  ئه ركی 
ده سه اڵت، پێویست 

به  ده ستاوده ستكردنی 
ده سه اڵت ده كات

ئیسالمییه كانی 
كوردستان له  راستیدا 
پێشه نگن بۆ زۆرێك 

له  هیزه  ئایینییە 
سیاسییه كانی ناوچه كه 
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قەرەداغی
فازڵ

ه  ئه ندازیاری شارستانیی
، به كالۆریۆس ل

له دایكبووی 1962

له  بواره كانی 
ه ند نامیلكه ی چاپكراوی هه یه  

)15( كتێب و چ

خنه  و ئه ده ب.
ن، فیكر، ره 

مێژووی دێرینی كوردستا

 لێکۆڵینەوەى باڵوکراوەى هەیە.
دەیان وتار و

زەمینەی دیموكراسی 

دیموكراسی وەك 

گـەمەیـەكی هێز
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سیستەمێكی  هەر  كە  زانراوە  شتێكی 
لەبارە  زەمینەیەكی  بە  پێویستی  سیاسی 
كە  بكات  كار  شێوەیە  بەو  ئەوەی  بۆ 
هێنانی  دەكات  وا  ئەمەش  دانراوە،  بۆی 
كۆمەڵگەیەكی  لە  سیاسی  سیستەمێكی 
بێتەوە.  لێ  نەخوازراوی  دەرئەنجامی  ترەوە 
لەم باسەش لەو زەمینەیە دەكۆڵینەوە كە 
پێویستە  كە  بوون و  هێنایە  دیموكراسیی 

هەبێت بۆ ئەوەی دیموكراسی كار بكات.

*  *  *  *
دیموكراسی لەناو واڵتانی رۆژئاوا كارایە بەاڵم 
دەكەوێت.  پەكی  كات  زۆربەی  جیهانی  ئاستی  لە 
بۆ نموونە ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی زۆر 
ئەندامی  پێنج  چونكە  دوورە  دیموكراسییەوە  لە 
لەگەڵ  هەمیشەیی  ئەندامێتیی  هەن و  هەمیشەیی 
پێنج  كەئەو  ڤیتۆش  مافی  ناكۆكە،  دیموكراسی 
دەوڵەتە هەیانە ناكۆكییەكی ترە لەگەڵ دیموكراسی.
بەپاڵ ئەمەش و هەر لە ئاستی جیهانی هەندێك 
ناوەڕاست و  رۆژهەاڵتی  لە  دیموكراسی  جار 
ناوچەی تر لەبار دەبرێت ئەویش یان بەبەرچاوی 

رۆژئاواوە و یان تەنانەت بە پیالنی ئەو.
بۆ  دەیگەڕێنێتەوە  ئەمە  باو  لێكدانەوەی 
نیزامە  رۆژئاوایە  ئەو  رۆژئاوا.  بەرژەوەندیی 
بۆ  ئاسایشی  ئەنجوومەتی  نادیموكراتییەكەی 
مەسەلەی  لە  هێشتۆتەوە،  خۆی  بەرژەوەندیی 
ئەو  رەچاوی  تریش  واڵتانی  لە  دیموكراسی 
ئەمە  دیموكراسی.  لە  زیاتر  دەكات  بەرژەوەندییە 
لەوە  ڕووكەشییە.  بەاڵم  دروستە  لێكدانەوەیەكی 
لە  بۆیە  هێزە  گەمەی  دیموكراسی  ئەوەیە  قووڵتر 
شوێنێك كارایە و لە شوێنێكی تر تەنها بەناوە یان 

هەر نییە.
دیموكراسی بەڕوواڵەت سیستەمێكی مرۆڤدۆستە، 

دیموكراسی  كە  شتە  دوایەمین  مرۆڤدۆستی  بەاڵم 
دەكات  دیموكراسی  كۆنتڕۆڵی  ئەوەی  گەڕ.  بیخاتە 
هێزەكان  كۆمەڵگەیەك  لە  هێزەكانە.  هاوسەنگیی 
ڕاستەقینەكە  سیستەمە  نەبێت  هاوسەنگییان 
تاكڕەوییە یان فەرمانڕەوایی كەمایەتییە و لە حاڵەتی 
یەكجار كەم فەرمانڕەوایی زۆرینەیە ئەویش كاتێك 
جەماوەری  زۆرترین  هێزێك  یان  سەركردەیەك 

لەدەوری خۆی كۆكردبێتەوە.
تیۆری جیاكردنەوەی  لە  هاوسەنگیی هێزەكان 
)یاسادانان-ڕاپەڕاندن- دیارە  دەسەاڵتەكان 
قووڵترە و  لەوە  هاوسەنگییە  ئەو  بەاڵم  دادوەری( 
كۆمەاڵیەتی و  بونیادی  پێكهاتە و  بۆ  دەگەڕێتەوە 

ئابووریی كۆمەڵگە.
دیموكراسی  بناغەی  وەك  هێز  هاوسەنگیی 
لەكۆنەوە هەبووە. لە دیموكراسییەكەی یۆنانی كۆن، 
بەتایبەتی لە ئەسینا كە زۆرتر بە دیموكراسییەوە 
هەبوو.  چینەكان  لەنێوان  هاوسەنگی  ناسرابوو، 
ملمالنە لەنێوان ئەو چینانە هەبوو بۆ دەستكەوتنی 
زۆرترین دەسەاڵت بەاڵم كۆتاییەكەی هاوسەنگییەك 
ئەسینا  هەموو  بۆ  دیموكراسیی  كە  بوو  دروست 

دەستەبەر كرد.
لە ڕۆما كە سیستەمەكە كۆماری بوو و ناوی 
دیموكراتیی لێ نەنرابوو ملمالنەی زۆر لەنێوان چینی 
دووەم  چینی  هەبوو.  عەوام  چینی  ئەرستوكرات و 
ئەنجامەكەش  دەستبكەوێت،  مافەكانی  دەیویست 
سیستەمێكی كۆماری بوو كە توخمێكی دیموكراتیی 
و  تێكچوو  هاوسەنگییەكە  كە  كاتێكیش  تیابوو. 
عەوامەكان شوێنی سەركردە بەتەماعەكان كەوتن 
)وەك ماریوس و دواتر قەیسەر ئەگەرچی ئەوان 
تەنها  كۆماری  سیستەمی  بوون(  ئەرستوكرات 
ئەمیان  )كە  بەدواوە  قەیسەر  لە  مایەوە و  بەناو 
شكستی  ماریوس  لەكاتێك  بوو  سەركەوتوو 

هێنابوو( نیزامەكە بووە ئیمپراتۆری.
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نیزامێكی  هێزەكان  السەنگیی  دەبینین  وەك 
رۆمای  نموونەی  لە  كایەوە.  هێنایە  جیاوازی 
لەسەر  قەیسەر  جولیوس  ئەگەرچی  قەیسەری 
لەكاتێك  دەست  گرتە  دەسەاڵتی  عەوام  شانی 
بوو  ئەرستۆكراتەكان  نوێنەری  كە  مونافسەكەی 
دۆڕا بەاڵم توخمی دیموكراتی دوورتر كەوتەوە و 
لەجیاتی ئەوە دەسەاڵتی فەرمانڕەوای تاك زەقتر 
بوو. عەوامەكان چیتر ئەو هێزە نەبوون كە بتوانن 

توخمە دیموكراتییەكە بپارێزن.
بەهێزیی  ناوەڕاستەكان  سەدە  ئەورووپای  لە 
رێگر  )دەرەبەگەكان(  ئەرستوكراتەكان  چینی 
پادشای  ببنە  ئەوەی  بۆ  پادشایان  لەبەردەم  بوو 
هەوڵەیان  ئەو  هەبوون  پادشا  هەرچەندە  ڕەهای 
هێزێك  شێوەیە  بەم  ئەرستوكراتەكان  دابوو. 
ڕاگرتبوو.  هێزەكانیان  نێوان  هاوسەنگیی  بوون 
ئەگەرچیش سیستەمەكە لە دیموكراسییەوە دوور 
بوو بەاڵم كەم تا زۆر لە تاكڕەویشەوە دوور بوو. 
ڕەنگە ئەم زەمینە كۆمەاڵیەتی و ئابوورییە بووبێت 
كوڕی  عەمر  كە  ڕوونبكاتەوە  وەسفە  ئەو  كە 
ئەلعاص بۆ رۆمەكان كردبووی. لەو فەرموودەیەی 
لە صەحیحی موسلم هەیە و پاش ئەوەی هاوەڵێك 
ڕوودانی  رۆژی  كە  دەگێڕێتەوە  فەرموودەیە  ئەو 
بە ژمارە عەمر  قیامەت ڕۆمەكان زۆترین خەڵكن 
لەگەڵ  هەبوو  تێكەاڵوییەكی  كە  ئەلعاص،  كوڕی 
ئەو  تایبەتیی  پێنج  بیزەنتییەكان(  )واتە  رۆمەكان 
ڕۆمانە دەڵێت كە یەكێكیان تایبەتمەندییەكی جوانە 

ئەویش كە لە گەالنی تر زیاتر هەیانە ئەویش كە 
یاخود  ناكەن،  پادشایان  ستەمكاریی  بۆ  ملكەچی 
هەڵبەت  پادشایان.)1(  ستەمكاریی  بە  نادەن  رێگە 
باقیی  بۆ  بوو  ڕاست  بیزەنتییەكان  بۆ  ئەوەی 
رۆژئاوا ڕاست بوو چونكە نیزامی دەرەبەگی لەوێ 

بەرباڵو بوو.
لە  هێزەكان  هاوسەنگیی  تری  تەكانێكی 
كاتێك  ڕوویدا  نوێكان  سەردەمە  ئەورووپای 
جەماوەر داوای بەشی خۆیانیان لە فەرمانڕەوایی 
خۆیانیان  بەشی  بورجوازەكان  بەریتانیا  لە  كرد. 
تاكە  وەكو  ئەرستوكراتەكان  و  دەستكەوتبوو 
جەماوەر  دواتر  بەاڵم  نەمانەوە،  فەرمانڕەوا 
سەلماندیان كە ئەوانیش دەتوانن گەمەی هێز بكەن و 
دەسكەوت.  خۆپااڵوتنیان  دەنگدان و  مافی  لەوەوە 
لەو كاتەشەوە هاوسەنگیی هێزەكان دروست بوو.

هەروەكو یۆنان و رۆمای كۆنیش، دیموكراسیی 
نوێ بناغەیەكی سەربازیی هەبوو. لە یۆنان و رۆمای 
كۆن جەنگ لەدژی دەوروبەر حاڵەتێكی هەمیشەیی 
بۆیە  بوون  هاوواڵتییەكان  جەنگاوەرەكانیش  بوو، 
توانییان جەمسەرێكی هێز پێكبهێنن. لە رۆژئاوای 
پشتی  دەرەبەگی  سیستەمی  ناوەڕاستەكان  سەدە 
لە  بوو،  هەمیشەیی  سنوورداری  سوپایەكی  بە 
زۆر شوێنی تریش یەكەی سەربازیی بەركرێگیراو 
دواتر  بەاڵم  سویسرییەكان.  یەكە  وەك  هەبوون 
بوونە  جەماوەر  زۆرەملێوە  سەربازیی  بەهۆی 
هێزێك كە توانای هەیە داوای مافەكانی بكات كە 

دیموكراسی گەمەی هێزە 
بۆیە لە شوێنێك كارایە و لە شوێنێكی تر 

تەنها بەناوە یان هەر نییە.

;
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مافی  دواتر  هەڵبژاردنەكان و  لە  دەنگدان  مافی  لە 
هەیە  قسەیەك  بۆیە  بینییەوە،  خۆی  خۆپااڵوتن 

دەڵێت: یەك تفەنگ واتە یەك دەنگ.
باڵوبووەوە  ڕاگەیاندن  كە  دواتریش  زۆر 
گۆڕەپانەكە،  هێزێكی  بووە  رۆژنامەنووسی 
لەمەوشەوە بە رۆژنامەنووسییان وتبوو دەسەاڵتی 
پیشەیە  رۆژنامەنووسی  بێگومان  بەاڵم  چوارەم. 
شتێك  بۆیە  كۆمەاڵیەتی  توێژێكی  یان  چین  نەك 
دەنگدان و  بۆ  رۆژنامەنووس  مافی  بەناوی  نەبوو 
رۆژنامەنووسی  ئەمەشەوە  بەهۆی  خۆپااڵوتن. 
ناو گەمەی هێزەكانی  بەشێوەیەكی جیاواز چووە 
سیستەمە دیموكراتییەكە ئەویش كاریگەرییە لەسەر 
كەسایەتییە  سەر  فشارخستنە  هەروەها  شەقام 
سەر  كاركردنە  ڕادەی  دەگاتە  تا  سیاسییەكان 

عەقڵیەت و دروستكردنی ))كۆهۆشیاری((.
هاوسەنگییەی  ئەو  هێزانە و  ئەو  هەبوونی 
دیموكراسیی  كە  بوو  زەمینەیە  ئەو  لەنێوانیان 
ئەگەر  بێگومان  گەڕەوە.  خستییە  دروستكرد و 
سیستەمەكە  نەبوایە  گەمەیە  ئەو  لەناو  جەماوەر 

دەبووە شتێكی تر.
بەاڵم وەنەبێت هاوسەنگییەكە واتای یەكسانیی 
هێزەكان بێت. هێزی یەكەمی جەماوەر دەنگەكەیەتی 
كە سیاسییەكان مەبەستییانە لەدەستی نەدەن، بەاڵم 
سیاسییەكانیش كەرەستەی تری هێزیان هەیە كە 
بریتییە لە بەگەڕخستنی ئەو دەسەاڵتەی هەیانە بۆ 

جێبەجێكردنی بەرنامەكەیان.
دەسەاڵت  یان  دیموكراسی،  كە  ئەوەش  لەبەر 
گەمەی  لە شێوەی سیستەمەكە،  بەدەر  بەگشتی و 
هێزە، ئەو ملمالنەیە بۆ بەدەستكەوتنی هێز بە الیەنە 
تر  یاریكەری  بەڵكو  نەوەستاوەتەوە  تەقلیدییەكان 
رۆژنامەنووسی  لەوانە  یەك  پێشەوە.  هاتبوونە 
لە كۆمەڵەكانی  بریتییە  تر  باسم كرد. هێزێكی  كە 

فشار یان كۆمەڵەكانی بەرژەوەندی )لۆبییەكان( كە 
ئەمانە موقعێكی ڕەسمییان نییە لەناو سیستەمەكە 
ئەمەریكا و  لە  زۆرە.  كاریگەرییان  هەن و  بەاڵم 
كە  تۆماركراون  فشار  كۆمەڵەكانی  واڵت  هەندێك 
ئەمەریكا  لە  چییە.  وداراییان  ئامانج  شتێكن و  چ 
ئەو كۆمەاڵنە خۆیان  بەاڵم  ئیجبارییە  تۆماركردنە 

لەوە دەدزنەوە. )2(
ئەوەی خوێنەر كورد و ڕۆژهەاڵتی بەگشتی لەناو 
جوولەكەیە،  لۆبیی  دەیناسێت  فشار  كۆمەڵەكانی 
زۆرن و  یەكجار  فشار  كۆمەڵەكانی  ژمارەی  بەاڵم 
تەنها  هەیە.  زۆریان  كاریگەریی  لەوانە  زۆرێكیش 
برنجە  بەرهەهێنەرانی  لۆبیی  نموونەیەكیش  وەكو 
ئیدانەی  كۆنگرس  نەیهێشت  بوو  لۆبییە  ئەو  كە 
بڕێكی  عیراق  چونكە  بكات  هەڵەبجە  كیمیاییەكەی 
دەكرد،)3(  هاوردە  ئەمەریكیی  برنجی  زۆری 
تەنانەت دوكتۆرەكان بۆ خۆیان لۆبییەكی بەهێزن. 
لە  بەاڵم  زۆرن  ئەمەریكا  لە  لۆبییەكان  هەرچەندە 
ئەگەرچی هەن  فەڕەنسا  لە  هەموو رۆژئاوا هەن. 
بەاڵم لەبەر ئەوەی حكومەتی مەركەزی و باوكانەی 
بەچاوی  بە  كۆمەاڵنە  ئەو  كارەكانی  ماوەتەوە  بۆ 
ناڕەزایی و وەك تاڕادەیەك پیس تەماشا دەكرێت.4(
ئەوەیە  لێرە  مەبەستە  جێگەی  ئەوەی 
كە  هێزە  گەمەی  نموونەیەكی  فشار  كۆمەڵەكانی 
سیستەمی  لە  بەاڵم  هەیە،  دەسەاڵتێك  هەموو  لە 
كاری  دەتوانن  كۆمەاڵنە  ئەو  زیاترن.  دیموكراتی 
باش یان خراپ بكەنە سەر كاری حكومەت، لەالیەك 
بەاڵم  كۆمەڵێك  هەر  بۆ  دابنێن  سنوور  دەتوانن 
دەسەاڵتی  پەرشوباڵوكردنی  بەهۆی  تر  لەالیەكی 
سیاسی كاری حكومەت پەك بخەن. )5( بەواتایەكی 
بكەن،  بەهێز  دیموكراسی  زەمینەی  دەتوانن  تر 
دیموكراسی  شێوەیە  بەم  بكەن.  لەقی  دەشتوانن 
پێویستی بە زەمینەیە، بەاڵم زەمینەی دیموكراسی 
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بیروباوەڕی مرۆڤدۆستانە نییە بەڵكو گەمەی هێزە. 
هاوسەنگییەك  بتوانن  هێزەكان  كاتێكیش  هەر 
ئەو  بێت  هاوواڵتیی  بەرژەوەندیی  لە  كە  بپارێزن 

كاتە پێویستە چاوەڕێی دیموكراسیی بین.
كوردستان  لە  بۆچی  تێدەگەین  لەمەشەوە 
دابمەزرێت.  هەیە  بۆی  نە  هەیە و  دیموكراسی  نە 
نێوان خۆیان  دوو حزبی دەسەاڵتدار هاوسەنگیی 
ڕاگرتووە، بەاڵم ئەو گەمەی هێزەی دەیكەن بریتییە 
تاكە  واڵتەكە.  بەسەر  دەستگرتن  لە  شەراكەتە  لە 
هێزێكیش جەماوەر هەیەتی دەنگەكەیەتی كە ئەویش 
هێزێكی زۆر الوازە چونكە لەالیەك دەنگەكەی بە 
تەزویر دەدزرێت و لەالیەكی تر بەهۆی ئەوەی دوو 
واڵت  داهاتی  بەسەر  گرتووە  دەستیان  حزبەكە 
كەسانێكی زۆری حزبەكەیان سوودمەند كردووە و 
كڕیوە.  ئەندامەكانیان  دەنگی  سوودگەیاندنە  بەم 
لەبەر ئەوە تا داهات لەبەردەستی دوو حزبەكە بێت 
جەماوەر دەبێتە دوو بەش، بەشێكی سوودمەند و 

لەگەڵ دوو حزبەكە و بەشێكی نەیار و ناڕازی. بەم 
وا  هێزێكی  ببێتە  ناتوانێت  جەماوەر  پەرتبوونەش 
هاوسەنگیی  بكات و  هێزەكان  گەمەی  بەشداریی 
باسكردنی  كاتەش  ئەو  تا  بپارێزێت.  هێزانە  ئەو 
واڵتە  كوردستان و  لە  دیموكراسی  هەبوونی 
هاوشێوەكانی قسەیەكە تەنها ڕووكەشی شتەكانی 

بینیوە )هەبوونی پەرلەمان، هەڵبژاردن..(.
وەك  دیموكراسی  بەكورتی:  تر و  جارێكی 
هەموو سیستەمێكی فەرمانڕەوایی تر پێویستی بە 
زەمینەیە. بەشی سەرەكیی ئەو زەمینەیەش بریتییە 
هێزەكان. جیاوازییەكەشی  گەمەیەكی دروستی  لە 
بەپێچەوانەی  ئەوەیە  تر  سیستەمەكانی  لەگەڵ 
فەرمانڕەوایی تاكە سەركردە یان تاكە حزب فرەیی و 
هاوسەنگیی هێزەكانی هەیە. جیاوازییەكەشی لەگەڵ 
سیستەمەكانی تر كە هاوسەنگیی هێزەكانیان هەیە 
ئەوەیە هاوسەنگییەكە كەم تا زۆر لە بەرژەوەندیی 

هاوواڵتییە.

1. صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس.
2. ل. ليفي و ج. روش، منهج السياسة االمريكية الداخلية، ت. الدكتور محمد ناعم سعيد، 1966، ل117.

3. Quil Lawrence, Invisible Nation: How the Kurds› Quest for Statehood Is 
Shaping Iraq and the Middle East, New York, 2008, p.41.

4. Michael Roskin et al, Polotical Science, an Introduction, 6th edition, 1997, p.189.
5. Ibid, p.200.
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 رەتكردنەوەی 
پاساوەكانی

دیموكراتیەت بەناوی 

شەرعیەت  و ئیسالمەتیەوە

بابانزادە
كامەران

ر لە مێژووی هاوچەرخ، ماستەر 
1 كۆیە، ماستە

 لەدایكبووی 969

و  نووسین  چاپكراوی  بەرهەمی  شەش  ئیسالم.  مێژووی  لە 

كردوەتەوە.
 لێكۆڵینەوەی باڵو

 هەیە. دەیان وتارو
وەرگێڕانی
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لە  مەدەنی  كۆمەڵگای  بە  تایبەت  بابەتەكانی 
دادگا( و  )سەربەخۆیی  دەسەاڵت(و  )دابەشكردنی 
مرۆڤ(و  )مافەكانی  رۆژنامەگەری(  و  )ئازادی 
)ئازادی لە تەشكیلكردنی پارتی سیاسی(و )بوون و 
ئازادی بۆ كاری رێكخراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنی(... 
هتد لە پێداویستی و دەرهاویشتەكانی دیموكراتیەتن. 
بەاڵم لە هەمووان گرنگتر  )هەڵبژاردن و ئالۆگۆڕی 
دیموكراتیەت  پێكەوە  كە  دەسەاڵت(ە,  ئاشتیانەی 
پێكەوە  كۆمەڵگا  دەسەاڵت و  دەكەن.  بەرهەمدار 
بنەماو  ئەگینا  دەكەن،  بەرجەستە  دیموكراسیەت 
پێكەوەش  بێدەسەاڵتن،  دەقی  مكیكانیزمەكانی 
دەسەاڵتە  كۆمەڵگا و  بۆ  ئەمە  دەكەن.  ناشیرینی 
ئیسالمیەكان و  رۆژهەاڵتیەكان و  ئەوروپیەكان و 

غەیری ئەوانیش راستە.
ئەمریكا  سەربەخۆیی  چركەساتی  لەیەكەم 
جۆرج واشنتۆن رێزی لە ئیرادەی میللەتەكەی گرت، 
نەریتی هەڵبژاردن و ئاڵوگۆڕی دەسەاڵتی بۆ دوای 
ئەمریكی و  نوخبەی  بەجهێشت. دەسەاڵت و  خۆی 
گرت و  دیموكراتیەت  لە  ریزیان  ئەمریكی  میللەتی 

بەرهەم و ئەنجامە باشەكانیان چنیوەتەوە.
كۆمەڵگای ئیسالمی و دەسەاڵتدارانی زاڵ بەسەر 
دەكەن،  دیموكراتی  رەفزی  ئیسالمیدا  كۆمەڵگای 
دەدەن.  سیوكراتی  حوكمی  ئیستبداد و  باجی  بۆیە 
لێرەوە بەراشكاوی دەڵیم بۆ كۆمەڵگای ئیسالمی و 
بەو  دیموكراتیەت  …هتد..  عەلمانی و  مەسیحی و 
مانایەی هاوشانی ئەو چەمكانەی لەسەرەوە باسمان 
كرد پوخت بكەینەوە لە )لە مكانیزمێكە بۆ ئاڵوكۆڕی 
بەدیارخستنی  رێگەی  لە  دەسەاڵت  ئاشتیانەی 
ئیرادەی راستەقینەی تاكەكان كە لە سندووقەكانی 
ناتەواویەكانی(  لەگەڵ  دەبینێتەوە  خۆی  دەنگدان 
ئەوە بەدیلی دیموكراتیەت هەر دیموكراتیەتە، لێرەدا 
بۆ  دیموكراتیەت  ئیسالمی و  سیستمی  بۆ  شورا 
ئەوتوویان  جیاوازی  مەدەنی  كۆمەڵگای  سیستمی 
نییە.  داكۆكیكارانی شەڕی ئیسالم و دیموكراتیەت 
لە هەر الیەكەوە بێت ناحاڵی بوونە لە هەردووكیان.

دیموكراتیەت یان ئیسالم؟
 هەڵە باوەكەی ناو كەلتووری فیكری ئیسالمی 
یان  دیموكراتیەت؟  یان  دەوێ  ئیسالمت  ئێمەیە، 
ئەوە  وەربگرین  دین  وەكو  دیموكراتیەت  ئەگەر 

هاوبەشی دانانە بۆ خوا.
دیموكراسی  لە  نە  ئەوانە  لەوەدایە  گرفت 
تێگەیشتوون و نە لە تیوری ئیسالمی بۆ حوكمڕانی 
بۆ  ئامرازێكە  تەنیا  دیموكراتیەت  بوون،  حاڵی 
ئیرادەی  لەرێگەی  فەرمانڕەوایەتی  دیاریكردنی 
بۆ  دروستە  رووئیایەی  بەرنامە و  نە  مرۆڤەكانەوە. 
بۆ  روئیایە  خەیاڵی   خەون و  ئیسالم و  وەكو  ژیان 
لەئیسالمدا  ئێمە  كائینات وەكو ماركسیەت,  كەون و 
)شورا(یەو  ئەویش  هەیە  گرنگمان  بنەمایەكی 
مومارەسەیی  فقهی و  كەلتووری  لەناو  لەوێشەوە 
ئەهلی  وەكو  هەیە  دیكەمان  چەمكی  هەندێ 
ئیختیار.... ئەهلی  بەیعەت و  خەلیفەو  عەقد و  حەل و 
دیموكراتیەت  كەلتووری  لە  لەبەرانبەردا  هتد.  
پەرلەمان و دابەشكردنی دەسەاڵتەكان و مەدەنیەت و 
دەكرێ  ئەمانە  هەیە.  دیكەمان  چەمكی  هەندی 
بكرێ,  لەسەر  قسەی  بەراوردكاری  چەمكی  وەكو 
حوكمڕانی و  بۆ  ئیسالمی  كەلتووری  دیدی  بەناوی 
ئیسالم و  نەك  حوكمڕانی  بۆ  رۆژاواییەكان  دیدی 
جۆری  ترسناكترین  ئەوروپا  لە  دیموكراتیەت. 
لە  هەبووە،  دیموكراتیەتیش  هەبووەو  ئیستبیداد 
خەلیفەو  شێوە  بەهەمان  دا  ئیسالمی  مێژووی 
شورا  بنەمای  لەسەر  هەیە  دەسەاڵتدارمان 
ئێمە  لێرەوە  بووە.  موستەبید  هەشمانە  دانراوەو 
لە  قسە  واتە  دەكەین  دیموكراتیەت  لە  قسە  كە 
مكیانیزمێك دەكەین بۆ حوكمڕانی كە خوێندنەوەی 
پێچەوانەی  جەوهەردا  لە  بەاڵم  هەڵدەگرێ  جیاواز 
پشتاوپشت و  رژێمی  ئیستیبداو  سیوكراتی و 
ئیحتیكارە، لە بەرانبەردا كە قسە لە شورا دەكەین 
پشتاوپشت و  رژێمی  ئیستیبدادو  پێچەوانەی  رێك 
ئیحتیكارە. لە جەوهەردا دیموكراسیەت جوانە بەاڵم 
لێكەوتۆتەوە.  دیكتاتۆریەتی  ئیستغالكراوەو  دوایی 
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لە  بەرجەستەكردن  بێ  دروشمبازی  بۆتە  یان 
واقیع، یان هەندێ لە كەسەكان یان حیزبەكان پێیدا 
سەركەوتوون و دوایی نەهاتوونەتە خوارێ... ئێ خۆ 
لە دەسەاڵتی خەلیفەكانیش راستە  بۆ هەندێ  ئەمە 
دوایی  هاتوون و  ئیسالمیەوە  دادگەری  بەناوی 
گۆڕیویانە بۆ پشتاوپشت. كەواتە هەڵەی باو لێرەیە:
ئیسالم  سەراپای  لەگەڵ  دیموكراتیەت  یەكەم/ 
نێوان دوو  بخاتە  ناكرێ هەتا مرۆڤەكان  بەراورد 
ئەو  تەنیا  دیموكراتیەت.  یان  ئیسالم  بژاردەوە 
والیەت(  دانانی  بۆ  )شورایە  كە  ئیسالم  بەشەی 

لەگەڵ دیموكراتیەت بەراورد دەكرێ.
كردەییدا  نەزەری و  نێوان  لە  ئەگەر  دووەم/ 
پاساو  ببێتە  هەبێت و  جیاوازی  دیموكراتیەت 
چەمكەكانی  ئیسالم و  بۆ  ئەوە  رەتكردنەوە،  بۆ 

حوكمرانیش راستە. 

دیموكراتیەت حوكمی گەلە و 
ئیسالم حوكمی پەروەردگار؟

لە ئیسالمدا مافی بەرپرسیاریەتی بۆ مرۆڤەكانە، 
ئەزموونی  یەكەم  سەعد(  بەنی  لە)ساقیفەی 
خوا  پێغەمبەری  جێگرەوەی  بۆ  بەرپرسیاریەتی 
ئامادەبووانی  لە  شەرعیەتی  بەرپرسیاریەتی  لە 
موهاجیرین و ئەنسار وەرگرت، ئەم پرسە بە وەحی 
هەڵبژاردنی  دیموكراتیەت و  لە  نەكرابۆوە،  یەكالیی 
لەرێگەی  مرۆڤەكان  هەروایە،  هاوچەرخیش 
وشەی  هەڵدەبژێرن،  بەرپرسیاریەتی  هەڵبژاردنەوە 

بەرپرسیاریەتی  نەك  تەشریعە  بۆ  خوا(  )حوكمی 
مەسەلەی  لە  دووبارە  تەشریعیش  مرۆڤەكان، 
بنەما  سایەی  لە  مرۆڤەكانە  كاری  حوكمڕانی 

نەگۆڕاوەكان.
لەرێگەی   ئیسالم  لێرەدا  ئیشكالیەتە  ئەوەی 
بەوەی  كردووە،  مامەڵەی  دادگەرانە  )شورا( 
لەبەرانبەر وەرگرتنی راو  نین  مرۆڤەكان یەكسان 
فەرمانڕەوایەتی،  دانانی  پرسی  لەسەر  بۆچوون 
ئەوەش ئەسڵ و ئەساسی نییە. ئەوە تێكەڵ كردنی 
پسپۆڕیەكان  پرسە  لەمەڕ  بۆچوونە  وەرگرتنی 
لەالیەن ئەمیری مسوڵمانانەوە، نەك پرسی دانانی 
زۆرن.  نمونە  بارەیەشەوە  لەو  بەرپرسیاریەتی، 

ئێرە جێگەی درێژەدان بەو باسە نییە. 

ناشیرین كردنی دیموكراسیەت 
لەخزمەتی دیكتاتۆریەتە.

دەنگدەرو  لەسەر  خراپ  كاریگەری  تەزویر و 
لە  پارەبەخشینەوەو....هتد  ترس و  بەكارهێنانی 
عەیبەكانی دیموكراسیەتن بەاڵم بەمە نابێتە حەرام و 

وازی لێناهێنرێ بە بێ بەدیلێكی باشتر.
ئاشتیانەی  ئاڵۆگۆڕی  بەمانای  دیموكراسیەت 
بۆ  حوكمڕانی  گەڕانەوەی  بەمانای  دەسەاڵت، 
دروشمەكانی  خاوەن  پرسە  ئەم  ئەگەر  خەڵك، 
نمونەی جوانی  یان  كردبێ،  ناشیرنیان  بوارە  ئەو 
ئەی  ئیسالمی،  جیهانی  لە  نەبێ  دیموكراسیمان 
ئومێدكردنی  بێ  چییە؟  دیموكراسیەت  بەدیلی 

دیموكراتیەت لەگەڵ سەراپای ئیسالم بەراورد ناكرێ 
هەتا مرۆڤەكان بخاتە نێوان دوو بژاردەوە ئیسالم یان 

دیموكراتیەت. تەنیا ئەو بەشەی ئیسالم كە )شورایە بۆ 
دانانی والیەت( لەگەڵ دیموكراتیەت بەراورد دەكرێ.

;
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دەچێتە  جار  دوا  بارەیەوە  لەو  مسوڵمان  تاكی 
رەتكرایەوە  میكانیزمە  ئەم  ئەگەر  كێ؟  خزمەتی 
دەبێ چی بكرێ بۆ گۆڕانكاری؟ لەوانەیە بگوترێ 
رێك  خراپە،  حوكمڕانیەتی  گۆڕینی  بۆ  شەڕكردن 
ئەمە راستە، بەاڵم دوای لەناوبردنی حكومرانیەتی 
سەركردەی  شوڕشگێر و  حوكمڕانی  دەبێ  خراپ، 
میللی كە لەرێگەی شۆڕشی جەماوەری و شەڕەوە 
دیكتاتۆریەتی رووخاندووە. چی بكات  بە دڵنیایی 
ئەگەر  بكات،  ئاشتیانە  ئاڵۆگۆڕی  قبوڵی  دەبێ 
بارەیەوە  لەو  دیكتاتۆر،  بە  دیكتاتۆرە  گۆڕینی  نا 
كرد  شۆڕشیان  جەزائیریەكان  زۆرن.  نمونەمان 
جەنەڕڵە  بەاڵم  دیكتاتۆریەت  لەناوبردنی  بۆ 
 50 لە  زیاتر  دەسەاڵت و  چوونە  سەربازیەكان 
میسرییەكان  خوارێ.  نایەنە  دەسەاڵت  لە  ساڵە 
لەناوبردنی  بۆ  كرد  شۆڕشیان   1952 ساڵی  لە 
سەركردەكانی  ئێستا  هەتا  كەچی  دیكتاتۆریەت 
دوا  كەواتە  دەكەن،  حوكم  دیكتاتۆریانە  شۆڕش 
جار بەدیلی دیكتاتۆریەت دیكتاتۆریەت نیە, بەڵكو 
ئاشتیانەی  ئاڵۆگۆڕی  مەدەنی و  حوكمڕانیەتێكی 
دەسەاڵتە حالەتە شەرعی و رەوایەكەی مرۆڤەكانە.

رژێمە  رۆڵی  مەسەلەیە  ئەو  دیكەی  روویەكی 
دیموكراسیەت،  ناشیرینكردنی  بۆ  دیكتاتۆرەكانە 
بۆ  پەنا  هەتا  دەسەاڵت،  لە  خۆیان  مانەوەی  بۆ 
السایی  دیموكراسیەت  بەوەی  دەبەن،  شەرعاندن 
زادەی  ئەورپیەكانە.  نەریتی  كوفرەو  كردنەوەی 
تر،  پاساوی  چەندان  عەلمانیەتەو  كەلتووری 
دەپارێزن،  خۆیان  حوكمڕانیەتی  كورسی  بەمەش 

واڵتانی كەنداو نمونەی ئەو جۆرە حوكمڕانیەیە.

پاساو بۆ قوڵكردنەوەی ئیستبداد
ئەمر(،  )وەلی  مەسەلەی  بەكارهێنانی  هەڵە  بە 
ئارامی  سەبرو  لەسەر  مسوڵمان  ئامۆژكاری 
لەبەرانبەر زوڵمی سوڵتان، گوێڕایەڵی مادام كوفری 
ئاشكرای نییە، كۆدەنگی مسوڵمانان لەدەوری سوڵتان 
خاوەن  خۆی  دەرەوەی  دونیای  لەبەرانبەر  مادام 

هێز  زەبری  بە  كەلیمەیە  تەوحیدی  گرنگ  عیزەتە، 
سەرشۆڕكردن و  لێكتێگەیشتن،  حیكمەت و  یان  بێت 
لە  كەمترە  زیانی  ئیستیبداد  قبوڵكردنی  بێدەنگی و 
شمشێر  زەبری  بە  ئەوەی  هەڵگەڕانەوە،  شوڕش و 
هەڵگەڕانەوە  چونكە  بكەن  قبوڵ  لێ  دەسەاڵت  هاتە 
ئەمانەو  ...هتد.  دوادادێت،  بە  ئاژاوەی  فیتنەیەو 
بۆ حوكمڕانی  ئیسالمی  فیقهی  تر،  پاساوی  چەندان 
سەرچاوە  لە  هەندێ  ورد  زۆر  كردووە.  لەكەدار 
لەالیەن  ئێستادا  لە  كردۆتەوەو  قوڵیان  فقهیەكانی 
خزمەتی  خراوەتە  ئیسالمییەوە  رەوتی  هەندێ 
ئیستیبداد. كاركردن بۆ دەربازبوون لەم پاساوانە لە 
پێناو گەڕانەوەی شكۆی تاكی مسوڵمان و پاراستنی 
ئیرادەی ئازادانەی ئەركێكی شەرعییە. گومان خستنە 
سەر دیموكراسیەت و لەبەرانبەردا قوڵكردنەوەی ئەو 
پاساوانە كارەساتی گەورەی فیكری لە بیروهۆشی 
یەكەیەكەی تاكەكانی كۆمەڵگای كوردستان بەجێدێڵێ.

پرسیاری جەوهەری
دەسەاڵت  لە  مانەوە  ماوەی  دیاریكردنی  یەكەم/ 
ئەم  جارێ  ئیسالمی؟  یان  رۆژاواییە  كەلتووری 
خەلیفەكانی  ئیستیبدادە،  قازانجی  بە  هەموو  جەدەلە 
عەباسی تا مردن لە حوكم ماونەتەوە، بەاڵم سەرچاوە 
شەرعیەكان سازشیان نەكردەوە لەسەر ئەو بنەمایەی 
)سەالمەتی  و  حەواس(  )سەالمەتی  ئەگەر  خەلیفە 
الشە( و )گورجوگۆڵیەك كە بتوانی دادگەرانە ئاگاداری 
لە  مانەوەش  شەرعیەتی  دا  لەدەست  بێت(  ئومەت 
سەرەتایەكە  ئەمە  دەدا.  دەست  لە  فەرمانڕەوایەتی 

هێنانە خوارێی دەسەاڵت پێش مردن.
ئاڵۆگۆڕی  لەگەڵ  ئیسالم  ئایا  دووەم/ 
مردن  تا  نا؟ خەلیفەكان  یان  دەسەاڵتە  ئاشتیانەی 
بۆ  راشیدی  خەلیفەكانی  ماونەتەوە.  دەسەاڵت  لە 
حوكمی رەشیدیان بووە، چونكە بە شورا هاتوون، 
بە  دانیان  ئاساییەكان  حالەتە  هەموو  لە  زانایان 
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خەالفەتی دوور لە شورا دا نەناوە. مەرجی قبوڵی 
خەالفەت )شورایە(، لەگەڵ دانانی بە فەرمانڕەوا لە 
هێنانەخواریش  مەرجی  مەرجەكان  چوارچێوەی 

دیاری دەكرێ.
بە  بەرپرسیارەتی  دانانی  مادام  باشە  سێیەم/ 
شورایە، واتە ئیسالم لەگەڵ ئاڵوگۆڕی ئاشتیانەی 
دەسەاڵتە، باشە میكانیزم بۆ ئەو ئاڵوگۆڕە چۆنە؟ 
هەریەك  وەربگرین  راشیدی  خەلیفەكانی  ئەگەر 
باشە  پرس وڕا،  بەردەم  خراوەتە  جۆرێ  بە 
بۆ  بكرێ  چۆن  پرس وڕا  سەردەمە  ئەم  بۆ  دەبێ 
دانانی بەرپرسیاریەتی. بە دڵنیایی لەگەڵ گەشەی 
دەبێ  ژیان  ژیار و  پەرەسەندنی  دانیشتوان و 
نەخرێ..  پەراویز  پالنێك كەس  دوای  بە  بگەڕێین 
ئەمە چۆن؟ لێرەوە پێویستیمان بە تەوافوقی نێوان 

)شورا(و )دیموكراسیەت( هەیە. 

)شورا(ی ئیسالمی و )دیموكراسیەت(ى 
رۆژاوا لە جەوهەردا یەك مەبەست دەپێكن.

تێگەیشتن لە مەبەستی شوراو میكانیزمی شورا 
چەمكێكی  ئیسالمدا،  بەرپرسیاریەتی  دانانی  بۆ 
كوێرەی  گرێ  كردنەوەی  كلیلی  گرنگە،  یەكجار 
ئەم  مەقاسیدی  لە  تێنەگەشتن  بەاڵم  ئیستیبدادە، 
دروودی  پێغەمبەر  ژیانی  بوارانەی  ئەو  چەمكەو 
خوای گەورەی لێ بێت لە مومارەسەكردندا گرفتی 

گەورەی بۆ دروست كردووین.
نا  ئیلیزامیەت و  حوكمڕانی  دانانی  بۆ  شورا 
)مولزەم(و  دەڵێن  پێی  ئەوەی  نییە،  تێدا  ئیلزامیەتی 

)مولیزم(.. شورا بۆ دانانی والیەت و بەرپرسیاریەتی 
لە ئیسالمدا پابەندی )مولزەم(ەو تەواو، واتە كاتێكی 
بەرپرسیاریەتی  دانانی  بۆ  دەكرێ  دەنگدان  پرس و 
لە  دیكە  ئەوەی  ئەنجامەكەی،  بە  پابەندیە  ئەوە 
مومارەسەی شوڕا ئەو دابەش كارییەی تێدایە، واتە 
كاتێك ئەمیر دوای دانانی بە ئەمیر بۆ مەسەلەیەكی 
كۆمەاڵیەتی یان پسپۆڕی لە بوارێك لە بوارەكان شورا 
دەكات دەتوانی پابەند بێت بە بۆچوونی بەرانبەر یان 
بەرپرسیاریەتی  دانانی  بەاڵم شورای  نەبێت،  پابەند 

)تعین الوالیة( پابەندیەو ئارەزوومەندانە نییە.
لە )بەیعەی عەقەبەی دووەم(و لە )دانانی هەر 
ئەهلی  )پرسی  لە  راشیدی(و  خەلیفەكەی  چوار 
كتێبە  لە  خەلیفە(  دانانی  لە  ئەركی  عەقد و  حەل و 
فقیەكاندا و هەموو ئەو بابەتانەی تایبەتە بە شورا لە 

پێناو دانانی حوكمڕاندا  ئەسڵ بریتیە لە:
یەكەم: پابەندی بە ئەنجامی زۆرینە, ملكەچبوونی 

كەمینە.
بە  شەرعیەتدان  لە  دوورە  ئیسالم  دووەم: 

ئیستبدادو حوكمی پشتاوپشت.
ئومەتەو  پرسێكی  حوكمڕانی  پرسی  سێیەم: 
لە  مافە  ئەو  پاساوێك  هیچ  بە  نییە،  سیوكراتی 

مرۆڤەكان وەرناگیرێتەوە.
ئەم  لەسەر  راشیدی  خەلیفەی  چوار  هەر 

بنەمایانە دانراون:
)بە  وەرگرتووە..  شەرعیەتیان  شورا  بە   .1

میكیانیزمی جیاواز(
سەر  بۆ  نەهاتوون  ئیستیبداد  هەڕەشەو  بە   .2

كورسی خەالفەت.

داكۆكیكارانی شەڕی ئیسالم  و دیموكراتیەت 
لە هەر الیەكەوە بێت ناحاڵیبوونە 

لە هەردووكیان.

;
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لە  نەكردووە  دیاری  كەسیان  خۆیان  دوای   .3

خزم و نزیكەكانیان.
وایە،  هەر  دیموكراسیەتیش  بۆ  خااڵنە  ئەم 
ئەگەر شورای ئیسالمی بۆ دانانی بەرپرسیاریەتی 
لە خەلیفەكانی راشیدیەوە بەردەوام بوایە، لەرووی 
قۆناغەكانی  پێبكرایە،  كاری  كردەییەوە  نەزەری و 
خەالفەتی ئیسالمی لەسەر شوراو بە شورا بەڕێوە 
بچوبایە، لەگەڵ گەشەی ئاستی فیكری و سیاسی و 
سیوسولۆژی كۆمەڵگا شورا لە پرسی حوكمڕانی 
پرسی  وەكو  پرسیەكانی  لە  زۆر  ئێستا  هەبوایە، 
فاسق و  بەشداری  هەڵبژاردن و  لە  ژن  بەشداری 
ئەهلی بیدعەو جیاوازی ئاقڵ و كەم ئەقڵ لەدەنگدان 
كە هەندێك كردوویانەتە پاساوی بێشەرعی بوونی 
دیموكراسیەتی هاوچەرخ چارەسەر كرابوو، چونكە 
بۆ  مرۆڤەوە  لە  دەسەاڵت  جەوهەردا  لە  مادام 
نابێ، دەرچەی شەرعی  بە وەحی جیگێر  مرۆڤەو 

بۆ كۆی گرێكانی دیكەی ئەو بوارە ئاسانە.

قەیرانی هوشیاری دەوڵەتداری 
لە الی مسوڵمان و رەوتی ئیسالمی

سەرچاوەكانی خوێندنەوەی زۆربەمان پێداگریە 
بۆ  تاك  ئاستی  لە  مسوڵمان  تاكی  هوشیاری  بۆ 
خێزان و دراوسی و هەتا گەڕەك و خزم و كەس یان بە 
تەعبیرێكی دیكە سەرچاوەكانی هوشیاری ئێمە بۆ 
كۆمەڵگا لە رەهەندی موعیزەو ئامۆژگاری تەجاوو 
ناكات بۆ دامەزراوەیی دەوڵەتداری و بەڕێوەبردن، 
لەسەرچاوە ئیسالمییەكانی پێشوو ئەگەر خەالفەتی 
ئیسالمی و شێوازی حوكمڕانیش لە سكەی خۆی 
بۆ  هەیە  گرنگمان  كۆمەڵێك سەرچاوەی  بێ،  الیدا 
حوكمڕانی و قسەی جدیمان دەست دەكەوێ لەسەر 
لە چوارچێوەی  كۆمەڵگا  بەرێوەبردنی  چەمكەكانی 
دەوڵەتداری لە كتێبەكانی )ئیمامی الحرمین -جوینی( 
لە كتێبی )الغياث االمم(و )ابن القیم( لە كتێبی )الطرق 
الحكمية(و )االعالم الموقعین( و )ابن التیمیة( لە كتێبی 
الرعية(و  و  الراعي  اصالح  في  الشرعية  )السياسة 

)الماوردی( و )ابو یعلی( لە كتێبی )احكام السلطانية(
)الخراج(..چەندانی  كتێبی  لە  قازی(  یوسفی  )ابو  و 
چۆنیەتی  لەسەر  قسەیان  وردی  بە  زۆر  كە  تر، 
جێگیركردنی فەرمانڕایەتی و  پایەكانی دەوڵەتداری و 
دەرامەت و بوارەكانی كردووە. میكیانیزمی وردیان 
بۆ داناوە, بەاڵم دەبێ ئەو راستیە بزانین ئەوە فیقهی 
بوارە  ئەو  بەاڵم  ئەوان،  بۆ سەردەمی  حوكمڕانییە 
لەگەڵ گۆڕانكاریەكان گەشەی پێ نەدرا. لە جیهانی 
ئیسالمی لە سەدەكانی حەوتی زاینی بۆ سێزدەی 
نەزەرەی  دیوی  بە  مومارەسەو  دیوی  بە  زاینی 
سەدەی  دوای  بووە،  سڕ  ساردو  زۆر  پرسە  ئەو 
سێزدەی زاینی كپ بۆوە، لە ئەوروپا بە پێچەوانەوە 
لەو رۆژگارە كپ و لە سەدەی 18و 19 گەرم و گوڕ 
قوڵكردنەوەی  حوكمڕانی و  شێوازی  گەشەی  بوو، 
چەمكەكانی ئەو بوارە لەو دوو سەدەیەی جیهانی 

ئیسالمی تێیدا خەوتوون گەشەی كرد.
ئێستا ئێمە بە بااڵی قۆناغی زێڕینی مێژوویی 
شایی  بۆ  نەمانتوانیوە  هەڵدەڵێین و  دا  خۆمان 
بە  ئەوان  بكەینەوە،   پڕ  ئێستا  بۆ   13 سەدەی 

درنگەوە هاتن و ئێستا بەردەوامن. 
ناكۆكی  قوڵكردنەی  بەهۆی  نێوەندەش  لەو 
ئایدۆلۆژی نەمانتوانیوە هەردوو چەمكی دیموكراسی 
الی ئەوان و شورای الی خۆمان بخەینە چوارچێوەی 
مكانیزمێكی  ئیسالمی  جیهانی  بۆ  بەراوردكاریەوەو 
تازەی لێ بەرهەم بهێنین، هەم ئیسالمیانە بێت و هەم 
سەردەمیانە. لەبەرانبەردا حوكمڕانی جیهانی ئیسالمی 
شەڕی  خەرێكی  دەچێت و  بەڕێوە  خراپی  بە  زۆر 
چەمكەكانە بە ئاواز و خوێندنەوەی بەرتەسك و زۆر 
رووكەشانە. رەتكردنەوە بە بێ بەدیل، ئەوەی قبوڵمان 
ژوورەوە  بێتە  بكەین و  بۆ  پشكنینی  لەدەرگاوە  نیە 
پشكنینی  بێ  بە  پەنجەرەوە  لە  بین،  لێ سوودمەند 
ئێمە هاتۆتە ژوورەوە و پەشێوی خستۆتە ناومانەوە. 
ئیسالمیانەی  چارەسەری  سەنای  مەدح و  رۆژانەی 
لە  دەستەوەستانین  دەكەین و  خۆمان  خۆماڵیانەی 

ئاست بەرجەستەكردنی بۆ واقیع.
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ئیسالم و  لەسەر  موحازەرە  زنجیرەیەك   -1
حوكمڕانی لە خۆم ئامادەكردووە. 

2- سەرچاوە ئیسالمیەكانی دیرینەكانی وەكو: 
السياسة  الجويني,  الطلم-  التياث  في  االمم  غيان 
الشرعية في اصالح الراعيء الرعية, الطرق الحكيمة, 

و االعالم الموقعين ي ابن القيم, زۆر تر
ئیسالمیەكان  نووسەرە  سەرچاوانەی  ئەو   -3
تازە نووسیویانە وەكو:  وەكو )القيم السياسة في 
االسالم- اسماعيل عبدالفتاح, , السياسة و المجتمع 
التعددية  حركات,  ابراهيم  الراشدي-  عصر  في 
الحزبية السياسية في ظل الدولة اإلسالمية، وأنظمة 
الحكم المعاصرة, الخالفة احكامها- حاكم المطيري, 
االسالم-  و  الديمقراظية  بين  السياسية  اشكالة 
ئیسالم و  نێوان  لە  جیاوازی  عبدالمحسين,  باسل 
الليبرالية  و  العلمانية  عومەر,  ریبین  دیموكراتیەت- 
ميزان  في  الحديثة  المدنية  دولة  و  الدمقراطية  و 

االسالم- محمد عبدالعزيز ابو النجا,  تحرير االنسان 
االستداد-  تفكيك  المطير,,  الطغيان-حاكم  تجريد  و 
محمد العبدالكريم, الخالفات السياسية بين الصحابة- 
محمد المختار الشنقيتي, الحاكيمة في االسالم – علي 
باپیر  م/عەلی  كتیبەكەی  بەرگی  سێ  عبدالرزراق, 
د.احمد  كتیبەكانی  ئیسالمدا,  لە  دەوڵەتداری  بەناو 

الریسونی تایبەت بە المقاصد و زۆری تر.
عەلمانیەكان  نوسەرە  سەرچاوانەی  4-ئەو 
)المشاركة  دیموكراتیەت:  لەسەر  نوسیویانە 
صالح,  خضر  د.سامية  الدمقراطية...-  و  السياسية 
دیموكراتیە و  الديمقراطية,  و  االنتخابات  مفهوم 
نوسەر,  كۆمەلێك  پێكهێنەرەكانی,  توخمە 
سدیق,  فوئاد  سیاسی-  ئیسالمی  دیموكراسی و 
بی  س  دیموكراسی-  راستەقینەی  دونیای 
میبیكرسۆن, هەموو بەرگەكانی موسوعة السياسية 

و چەندانی تر.

سەرچاوەكانی ئەم باسە:
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ئەحمەد
جەالل

ه ، بكالۆریۆس له  یاسا، 
1 له  هه ڵه بج

له دایكبووی ساڵی 965

وتارو بابه تی 
به ر بووه ، چه ندین 

سه رنووسه ری گۆڤاری را

وبووه ته وه .
ڤاره كاندا باڵ

ژنامه و گۆ
له رۆ

دیموكراسی

نه  به دیلی ئیسالمه  و 

نه  ته واوكا ریشــــیه تی

)له كۆمه ڵگه ی موسوڵماندا(



51 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )18(
ئابی 2018

ئه م بابه ته  قسه  و باسی زۆری له سه ركراوه و 
هه ركه س  بۆیه   هه یه ،  له سه ر  زۆریشی  ڕاجیایی 
له چوارچێوه ی  باره یه وه   له م  بڵێت  هه رچی 
خۆی  كه   بابه تێك  و  تێناپه ڕێت  ڕاوبۆچوون 
مۆدێل  فره   و  چه شن  وفره   فره ڕه هه ند  له خۆیدا 
بێت، به دڵنیاییه وه  ڕاكانیش له سه ری جیاواز ده بن، 
جگه له وه ش ئه وانه ی قسه ی له سه رده كه ن جیاوازن 
له نێوان ئیسالمی وعه لمانی ولیبڕاڵ و سه رمایه دار 
و سۆشیالیست و نه ته وه  په رست و نێونه ته وه یی 
)ئینته رناشناڵ(، چه پ و ڕاستڕه و، دووباره  هه ریه ك 
هه یه ،  شلڕه ویان  و  میانڕه و  و  توندڕه و  له مانه ش 
بۆنموونه  به ناوی ئیسالمه وه  ئه مپه ڕو ئه و په ڕه كه ی 
و  ئاسمان   - ڕایه كانیان  یه كه و  خوایان  هه ر 
ڕێسمانن - بگره  الی هه ندێك له  خوایه كه شدا یه ك 
له دین  و  زندیق  به كافرو  ئه ویتریان  ئه میان  ڕانین 
واجب  به   كوشتنی  دنیا  له م  و  ده زانێت  ده رچوو 
ده زانێت بۆ قیامه تیش به  ئه هلی جه هننه می ده زانێ، 
و  ناسیۆنالیست  و  عه لمانی  شێوه ش  به هه مان 

ئه وانی تریش .
بۆیه  له وه ها حاڵه تێكدا باسكردن له  هه ر شتێك 
نیم  چاوه ڕێ  من  بۆیه   ڕاجیایی،  جێگای  ده بێته  
ببێت،  دروست  دیموكراسیه ت  له سه ر  كۆده نگی 
خۆم  بۆچوونی  و  دید  ده زانم  به پێویستی  به اڵم 
به رامبه ر  كات  ئه و  بنووسم،  دیموكراسی  له سه ر 
دژی  چه نده   و  په سه نده   الی  چه نده   ئازاده  
و  منیش  وایه   باشتر  له وكاته شدا  ده وه ستێته وه،  
بتوانین  بۆئه وه ی  بكه ین  قبوڵ  یه كتر  ڕای  ئه ویش 
پێكه وه  بژین، دواجاریش ڕای من و ڕای ئه ویش 

هه ر ڕایه و قسه ی یه كالكه ره وه  نییه.
له بنه ماو  دواتریش  و  له پێناسه وه   با  سه ره تا 
خه سڵه ته كانی دیموكراسییه وه  ده ستپێبكه ین، دواتر 
ده رئه نجام  كۆتاییشدا  له   و  تێبینیه كان  و  سه رنج 

بخه ینه ڕوو.
دیموكراسیدا  پوختی  و  كورت  پێناسه ی  له  
واجتماعي،  سياسي  نظام  )الديمقراطية  ده وترێ: 

فهو  السلطة،  و  السيادة  مصدر  هو  الشعب  حيث 
يحكم نفسه عن طريق ممثلين عنه، وهي تعني في 
خلدون،  ابن  موقع  ــ  لنفسه   الشعب  حكم  األصل 

اسس النظام السياسي الديمقراطي،2011/2/13(.
سیاسی  سیستمێكی  دیموكراسی  پێیه ،   به و 
سه رچاوه ی  تیایدا  خۆی  گه ل  كه   كۆمه اڵیه تییه  
ڕه وایه تیدانه  به  ده سه اڵت ، واته  خۆی ده سه اڵتداره  
به   ڕه وایه تێدان  له ڕێگه ی  خۆیه وه ،  به سه ر 
گه له   ئه و  هاواڵتیانی  نوێنه رایه تی  كه   ده سه اڵتێك 
ده كات و خۆی هه ڵیبژاردووه، واته  فه رمانڕه وایه تی 

هه رگه لێك مافی خودی هاواڵتیانی ئه و گه له یه .
بۆ  حوكمڕانی  له   سیستمه   ئه م  به كورتی 
پشتاوپشتی  پاشایه تی  سیستمی  ڕه تكردنه وه ی 
بنه ماڵه كان وده سه اڵتی كه نیسه  هاتووه ، كه به ناوی 
ده سه اڵتیان  و  فه رمانڕه وایه تیان كردووه   خواوه  
له   بۆ خۆیان قۆرخكردووه  و بوون و مانه وه یان 
ئیراده ی  حه زو  و  ویست  سه روی  له   ده سه اڵتدا 
هاواڵتیانه وه  بووه  و خه ڵك مافی   گۆڕینیانی نه بووه .

گواستنه وه ی  به   نه ڕێگه ی  ئیسالم  له كاتێكدا 
كه سێكیش  هیچ  نه   ده سه اڵتداوه و  پشتاوپشتی 
)جگه  له  پێغه مبه ران( به نوێنه ری خواو )معصوم( و 

پارێزراو له  ڕه خنه  ده زانێت.
وسلم(  عليه  الله  )صلى  خوایش  پیغه مبه ری 
پاش كۆچی دوایی خۆی نه كه سی ده ستنیشانكرد 
میكانیزمێكیشی  نه هیچ  و  خۆی  جێنشینی  بۆ 
جێنشینه ،  ئه و  ده ستنیشانكردنی  بۆ  دیاریكرد 
موسوڵمانان  ده ستكراوه یی  بۆ  ئاماژه یه ك  وه ك 
له و باره یه وه ، ته نانه ت پێگه  و نازناوی )خلیفه (  ش 
قسه   جێگه ی  ئه بوبه كر  دوایی  كۆچی  دوای 
له سه ركردن بوو، بۆیه  عمری كوڕی خطاب ووتی 
عليه  الله  پێغه مبه ربوو)صلى  جێنشینی  ئه بوبه كر 
وسلم(، بۆیه  مافی خۆی بوو پێی بوترێ )خلیفه( ، 
پێغه مبه ری  نه ك  ئه بوبه كرم  جێنشینی  من  به اڵم 
نازناوی)أمير  بۆیه   وسلم(،  عليه  الله  )صلى  خوا 

المؤمنين(ی لێنرا.
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جگه  له وه ش له  سه رده می فراوانبوونی ده وڵه ت 
و  هه رێم  ئه و  هه موو  ئیسالمیشدا  ده سه اڵتی  و 
ژێرده سه اڵتی  و  سنوور  ده كه وتنه   ناوچانه ی 
مانه وه ی  یه كه م  بژارده ی  ئیسالمیه وه ، 
یان  له ده سه اڵتدا،  بووه   پێشوو  ده سه اڵتدارانی 

كه سێكیتر هه ر له  خۆیان كه شیاوی ئه وكاره بێت.
واته  ئیسالم هیچ ڕێگر نییه  له  ده ستنیشانكردنی 
به بێ  هاواڵتیاندا  خودی  ناو  له   ده سه اڵتداران 
هاواڵتیانیشه وه،   خودی  الیه ن  له   و  هه اڵوێردن 
گونجاوو  به   خۆیان  كه   شێوازێكیش  هه ر  به  

دادپه روه رانه ی بزانن.
خۆیان  هاواڵتیان  دیموكراسیدا  سیستمی  له  
له ڕێگه ی  داده نێن،  خۆیان  ده سه اڵتدارانی 
گرێبه ستێكی  له چوارچێوه ی  و  هه ڵبژاردنه وه  
كۆمه اڵیه تیدا و بۆ كاتێكی دیاریكراو، بۆ نموونه  
ئه گه ر زۆرینه ی هاواڵتیان پابه ندی ئاینی ئیسالم  
بوون و ڕێزیان له  بنه ماكانی ده گرت، ئه وا متمانه  
ئایین  بنه ماكانی  سنووری  كه   كه سانێك  ده ده نه  
ده بێت،  ئه وان  حه زی  به   ده سه اڵت  و  نه به زێنن 
ئه گه ریش به  پێچه وانه وه  بوو واته  ئه وان كه مینه  
بوون، یان بوون به  كه مینه ،  ئه و كات كه مینه كه  
به پێی سیستمی دیموكراسی ) وه ك پیكهاته یه كی 
مافه كانیان  و  ده بن  ڕێزلێگیراو  كۆمه ڵگه یه (  ئه وه 
به   ده ست  ده توانن  ته نها  و  ده بێت  پارێزراو 
ئاینه كه یانه وه  بگرن و واز له  ده سه اڵت بهێنن بۆ 
زۆرینه كه ، له  ڕاستیدا موسوڵمانان له  كاتێكدا كه  
زۆرینه  و ده سه اڵتداربن  دروشمه كه یان )....فََمن 
ده بێت،   )29/ فَلْيَْكُفْر...الكهف  َشاَء  َوَمن  فَلْيُْؤِمن  َشاَء 

ئیتر به  كه مینه یی به نیازن  بڵێن چی؟!.
سه باره ت به گرنگترین  خه سڵه ت و بنه ما گشتی 
و دیاره كانی دیموكراسیش، هه ڵوێسته یه ك له سه ر 
هه ریه كه یان به  جیا ده كه ین تابزانین چه نده  له گه ڵ 
فه لسه فه ی  و  ڕۆح  و  جێگیره كان  و  نه گۆڕ  بنه ما 
شه ریعه تی ئیسالمیدا دێته وه  یان دژو پێچه وانه یه .

گرنگترین  خه سڵه ت و بنه ما گشتی و 
دیاره كانی دیموكراسی

1/شه رعیه تی سیستمی سیاسی، واته  ده سه اڵت 
له   و  بێت  هاواڵتیان  ڕه زامه ندی  به   حوكمڕانی  و 

الیه ن خه ڵكه وه  هه ڵبژێردرابێت.
له الیه ن  ڕه وایه تی  ده سه اڵتدار  پێویسته    واته 
و  قبووڵ  جێگه ی  و  به ده ستهێنابێت  خه ڵكه وه  
ڕه زامه ندی هاواڵتیان بێت، نه ك سته مكارو خۆسه پێن 

بێت وبه زۆر و زۆرداری واڵت به ڕێوه  ببات.
له  ڕاستیدا جوانترین و گه شاوه ترین نموونه ی 
ده سه اڵتی  سه ره تای  له   بنه مایه   ئه م  كرداری 
ئیسالمی و له  الیه ن یه كه م ده سه اڵتداری ئیسالمی 
پاش پێغه مبه ری خوا، كه  ئه بوبه كری صدیق بوو، 
وتاری  له   كاتێك  بنه ما،  كرایه   لێكراو  گوزارشتی 

ده ستبه كار بوونیدا به  خه ڵكه كه ی ووت:
و  ده سه اڵتدار  كراومه ته   من  خه ڵكینه   ئه ی  
ئێوه   باشترینی  من  هه رچه ند  ئێوه   كاربه ده ستی 
نیم، گوێڕایه ڵم بن تائه و كاته ی فه رمانی خواتان  به  
دروستی به سه ردا جێبه جێده كه م، هه ركاتیش المدا 

ئه وا ڕاستم بكه نه وه... 
داهێنانی ئه نجوومه نێكیش به ناوی )ئه هلی حه ل 
و عه قد( واته  ئه نجوومه نێك كه  ده سه اڵتی به ستن 
ڕه وایه تیدانی  گرێبه ستی  هه ڵوه شاندنه وه ی  و 
ڕێگه ی  له   هه یه  یه كه م  كه سی  به ده سه اڵتی 
ده نگدانه وه  ، ئه ویش نموونه یه كی تره  له و باره یه وه ، 
چونكه  ئه و ئه نجوومه نه ش به  جۆرێك له  جۆره كان 
كه  بۆ ئه و سه رده مه  له توانادابووه هه ڵبژێردراوی 
و  كردووه   خه ڵكیان  نوێنه رایه تی  و  بوون  خه ڵك 
)ئه م جۆره   به و ده سه اڵته   ئه وان ڕه وایه تیان داوه  
له  هه ڵبژاردنی ناڕاسته وخۆی سه رۆك تا ئیستاش 
ئه مریكا  وه ك  دیموكراسی  واڵتی  هه ندێ  له  
بۆ  خۆیان  نوێنه رانی  خه ڵك  واته   ده چێت،  به ڕێوه  
ئه نجوومه نه   ئه و  كه   هه ڵده بژێرن  ئه نجوومه نێك 

كاریان ته نها هه ڵبژاردنی سه رۆكه (.
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بۆ  )هه ڵبژاردن(  میكانیزمی  گرتنه به ری   /2
ده ستنیشانكردنی نوێنه رانی خه ڵك له  الیه ن خودی 

هاواڵتیانه وه .
بۆ  هه ڵبژاردن  به دیلی  ئه گه ر  له ڕاستیدا 
نوێنه ران،  و  ده سه اڵتداران  ده ستنیشانكردنی 
یان  بێت  پشت  پشتاو  و  بنه ماڵه یی  ده سه اڵتی 
ئیدیعای شه رعیه تی  و  نوێنه ری خوا  به   خۆكردن 
ئیسالم  ئه وا  پێغه مبه ران(  له   )جگه   بێت  ئاسمانی  

نه ڕێگه ی پێداوه و نه  په سه ندیشی ده كات.
له  ڕوویه كی تریشه وه  هه ڵبژاردن واته  ڕای زۆرینه ، 
ئه گه ر پێچه وانه كه ی وه ربگرین ده كاته  خۆسه پاندنی 
له گه ڵ  نییه .  تێدا  دادپه روه ری  ئه وه ش  كه   كه مینه ، 
سه رده مه دا،  له و  ژیان  وسه ره تابوونی  ساده یی 
نوێنه ر  هه ڵبژاردنی  په یڕه وكردنی  ساده ی  نموونه ی 
لێی  ئه گه ر  و  بووه   ئیسالمی  داهێنانێكی  )نقیب(  و 
لووتكه ی  له   هه ڵبژاردن  سیستمی  ئێستا  بگه ڕانایه  

هه ره به رزی پێشكه وتندا ده بوو.
3/ هه بوونی ده وڵه تی یاسا، كه  ڕێز له  هاواڵتیان 
بگرێت و مافه كانیان بۆ دابین بكات و سنووردانان 
له   ده سه اڵتداران  یاساشكێنی  و  تاكڕه وی  بۆ 
له   پارێزگاری  به   تایبه ت  دامه زراوه كانی  ڕێگه ی 
مافی گشتی و هاو اڵتیان.. سه روه ریی یاسا، ئه گه ر 
له سه ر زه ویدا جێبه جێكردنێكی هه بوو بێت ئه وه  له  
شه ریعه تی ئیسالمدا  بووه  ، له  ئیسالمدا كه سه كان 
واته   پێچه وانه وه ،   به   نه ك  ده ناسرێنه وه   حه قدا  به  
و  بڕوات  حه ق  له سه ر  كه   كه سه یه   ئه و  ڕاست 
به حه ق  كه سێك  نه ك   ، بكات  حه قه   له و  په یڕه وی 

بزانرێت بێ گوێدانه  ئه وه ی هه رچی بكات.
سه روه ریش  یاسا  به رزی  هه ره   نموونه ی 
فه رموویه تی  ئیسال م  پێغه مبه ری  كه   ئه وه یه  
هۆكاری له ناوچوونی ئوممه ته  پێشینه كان ئه وه بووه  
یاسایان  بكردایه   تاوانی  الواز  ئه گه رخه ڵكی  كه  
به سه ردا جێبه جێده كرد به اڵم ئه گه ر خانه دان بوایه  

چاوپۆشی لێده كراو وازی لێده هێنرا.
له   پێویسته   پێگه كه ی،  حوكمی  به   ده سه اڵتدار 

سه ری نموونه ی هه ره به رزی پابه ندبوون بێت به و 
به سه ر  به نیازه   كه   شه ریعه ته ی  یاساو  به رنامه و 
خه ڵكیدا جێبه جێی بكات نه ك به  پێچه وانه وه ، ئیسالم 
زۆر به  جدی و زۆر به توندی پێداگیری له سه ر ئه م 
چی  ئاساییدا،  مامه ڵه یه كی  هه رله   ده كات  بنه مایه  
بگات به  ده سه اڵت و ده سه اڵتداران )أَتَأُْمُروَن النَّاَس 
ِبالرِْبِّ َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنتُْم تَتْلُوَن الِْكتَاَب أَفاََل تَْعِقلُوَن( 

البقرة/44  .
ئه بوبه كری صدیق به  خه ڵكی ڕاگه یاند كه  )ئه ی 
خه ڵكینه  به هێزترینتان الی من الوازترینه  تا مافی 
من  الی  الوازترینیشتان  لێده سه نمه وه ،  خه ڵكی 

به هێزترینه  تا مافه كه ی بۆ وه رده گرمه وه (.
بیستی كوڕی والی  كاتێك  عمری كوڕی خطاب 
و  كردووه   قبطی  كه سێكی  به   سوكایه تی  میصر 
والی  كوڕی  سزای  و  بوو  تووڕه   زۆر  ئازاریداوه ، 
كه   پێیوابوو  چونكه   باوكیشیكرد،  سه رزه نشتی  داو 
كوڕه كه ی له  په نای ده سه اڵته كه ی ئه ودا ئه و سته مه ی 
ووتی:  والی  به   ڕوو  تووڕه ییه وه   به   كردووه ،بۆیه  

)متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا(.
هه رسێ  جیكاردنه وه ی  و  سه ربه خۆیی   /4
ده سه اڵته كانی یاسادانان، جێبه جێكردن، دادوه ری.

بۆ بابه تی سه ربه خۆیی دادگاكان وتێكه ڵنه كردنی 
ده سه اڵته كان، ته نها نموونه ی ڕاوه ستانی علی كوڕی 
ئه بوطالب له  به رده م قازیدا، له  كاتێكدا ئه و خه لیفه ی 
هاواڵتیه كی  سكااڵی  به هۆی  بوو،  موسوڵمانان 
حه سه نی  وه رنه گرتنی  شایه ت  به   و  جووله كه  
كوڕی وحوكمكردنی قازی له  به رژه وه ندی كابرای 

جووله كه به سه  بۆ به ڵگه  له سه ر ئه م بابه ته .
ته نانه ت عه لی كوڕی ئه بو طالب ڕازی نه بووه  
له كاتی  ببات  ناوی  اميرالمؤمنين(  به )  قازى  كه  
دادگاییكردنه كه دا، وتوویه تی ئێستا ئێمه  له  به رده م 

دادگادا وه ك یه كین.
ئازادی  ئازادییه كان،  و  ماف  ده سته به ركردنی   /5
ڕاده ربڕین، بیروباوه ڕ، كۆبوونه وه ، ڕۆژنامه گه ری،.هتد.
مرۆڤ  وه ك  ڕێزلێگیراوه   مرۆڤ  ئیسالمدا  له  
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له   كرده وه كانی،  كارو  و  بۆچوون  بیروو  له   به ده ر 
دنیاشدا ڕێگه  پێدراوه  بۆ هه ڵوێست وه رگرتن له  ئایین 
به  هه ردوو باری ئه رێنی و نه رێنی )....فََمن َشاَء فَلْيُْؤِمن 
َوَمن َشاَء فَلْيَْكُفْر...( الكهف /29. و پاداشت و سزای ئه و 

هه ڵوێسته شی بۆ هه ڵگیراوه  بۆ ڕۆژی دوایی و پاش 
زیندووبوونه وه ، هه وروه ها ئازادیشه  بۆ هه ڵبژاردنی 
گه ڵ  تاوانكاری)له   خراپه و  یان  چاكه كاری  ڕێگه ی 
ئه وه ی ڕێگه  پێدراو نیه  بۆ زیانگه یاندن و ئازاردانی 
به رنامه و  هه ر  وه ك  دانراوه ،  بۆ  سزای  و  خه ڵك 
سیستمێكی تری دونیا (، له  ئیسالمدا به  زۆركردن له  
ئه و كه سه   باوه ڕهێنان و موسوڵمانبوون  بۆ  خه ڵك 
مه رجی   چونكه  موسوڵمان،  نه ك  )منافق(  ده بێته  
موسوڵمانبوون قه ناعه ت و ڕه زامه ندی و ڕاستگۆییه 
)َولَْو َشاَء َربَُّك َلَمَن َمن ِف اْلَرِْض كُلُُّهْم َجِميًعا  أَفَأَنَت تُْكرِە 

النَّاَس َحتَّى يَُكونُوا ُمْؤِمِننَي( يونس/99 ، خه ڵك ئازادن كه  

به   نین سوكایه تی  ئازاد  به اڵم  نا،  یان  باوه ڕئه هێنن 
ئایینی خه ڵك بكه ن ئه گه ر كه مینه ش بن، چی بگات به  

ئایینی زۆرینه ی خه ڵك.
خه ڵكی ده شته كی ڕه خنه ی توندی له  پێغه مبه ر 
ئازادیش بووه ،  الله عليه وسلم( و  گرتووه  )صلى 
به   مه ده ن  جنێو  ئێوه   ده فه رمووێت  قورئانیش 
خواكانی ئه وان با ئه وانیش جنێو نه ده ن به  خواكانی 
ئێوه  به نه فامی، له  هه موو حاڵه تێكیشدا ڕای جیاواز 
و  تره   بابه تێكی  سوكایه تی  و  جنێو  شتێكه و 
ڕێگه پێنه دراوه . ئه وه ش ده وترێ سه باره ت به  ڕێگه  
نه دان به  په شیمان بوونه وه  له  ئیسالم و كوشتنی 
قسه ی  ده بێته وه ،  پاشگه ز  ئیسالم  له   كه سه ی  ئه و 
زۆری له سه ره وپێچه وانه یه  له گه ڵ ڕۆحی ئیسالم و 
بنه مای)....فََمن َشاَء فَلْيُْؤِمن َوَمن َشاَء فَلْيَْكُفْر...(الكهف 
/29 و  )لََعلََّك بَاِخٌع نَّْفَسَك أاَلَّ يَُكونُوا ُمْؤِمِننَي( الشعراء/3.

المحارب( المرتد  پێی)  مه به ست  ده وترێ  بۆیه  
وله   ده بێته وه   پاشگه ز  موسوڵمانه ی  ئه و  واته   ه  
واته   ده جه نگێت،  موسوڵماناندا  به   دژ  به ره ی  
له به ره ی  و  پاشگه زبوویه   موسوڵمانێك  هه ركات 

دژایه تیكردنی ئیسالمدا وه ك جه نگاوه رێك دژایه تی 
پێشووی  بوونه كه ی  موسوڵمان  ئه وكات  ده كرد 
و  بنه ما  چه ندین  ئیسالم  بۆی.  پارێزبه ندی  نابێته  
ڕێنمایی بۆ گفتوگۆ و ڕاگۆڕینه وه  داناوه ، ئه وه ش 
ڕای  و  نه یار  هه بوونی  ڕێگه پێدانی  به   ئاماژه یه  

جیاواز، تاوه كو ئه و حیواره ی له  گه ڵدا بكرێت، 
) قُْل َهاتُوا بُرَْهانَُكْم إِن كُنتُْم َصاِدِقنَي( البقرة/111 ، 

)قُْل َهِذە َسِبيِل أَْدُعو إَِل اللَِّه َعَل بَِصريٍَة أَنَا َوَمِن اتَّبََعِني 

ِبنٍي(  يَّاكُْم لََعَل ُهًدى أَْو ِف َضاَلٍل مُّ (يوسف/108 ، )إِنَّا أَْو إِ

سبأ/24 ، )َوَجاِدلُْهم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن( النحل/125.

6/ ڕێزگرتن له  مافی پێكهاته جیاوازه كانی ناو 
كۆمه ڵگه  له )  ئاین، نه ته وه، ڕه گه ز.....هتد ( .

باره یه وه  زۆر ڕوون و  له م  ئیسالم  هه ڵوێستی 
ئاشكرایه  و یه كه م ده ستووری نووسراوی مه دینه  له  
نێوان پێكهاته  جیاوازه كانی دانیشتوانی مه دینه دابوو، 
كه  تێیدا پێكه وه ژیان به رجه سته  بوو وه  هاواڵتیبوون 
كرایه  بنه ما و ماف و ئه ركه كان ده ستنیشان كران 
و )لهم ما لنا و علیهم ماعلینا( نووسرایه وه  و كاری 
پێكرا. بۆ مرۆڤه كان به گشتی)الناس سواسية كأسنان 
لعربي  )الفضل  جیاوازه كان  نه ته وه  بۆ  و  المشط(  
درووشمی  و  به رنامه   بالتقوى(  اال  أعجمي  على 
عليهن  الذي  مثل  )ولهن  ژنان  بۆ  بوو.  مامه ڵه كردن 
هه رچی  له مباره یه وه   بۆیه   ڕاگه یه نرا.  بالمعروف( 

دابهێنرێت ناگات به وه ی ئیسالم هێناویه تی.
واته   ده ستووریبوون  بنه مای  7/چه سپاندنی 
گه ڕانه وه   و  ڕێزلێگرتنی  و  ده ستوور  هه بوونی 
پێیه ی  به و  سه ری،  له   ڕاجیایی  له كاتی  بۆدادگا 
پابه ندی  هاواڵتیانیش  و   ده سه اڵت  له  هه ریه ك 
له سه ر  ناكۆكی  له كاتی  و  ده ستووربن  به نده كانی 
هه موان  ده ستوور  برگه كانی  جێبه جێكردنی 

بگه ڕێنه وه  بۆ الی دادگا بۆ یه كالیی كردنه وه ی.
ئه م بابه ته  یه كێكه  له  بنه ما گرنگ و هه ستیار و 

جه وهه ریه كان، له به ر چه ند هۆیه ك:
گیراوه ،  به مه رج  ده ستوور  هه بوونی  یه كه م/ 
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واته  پێویسته  واڵت ده ستووری هه بێت.
پاش  ده ستوور  ڕه شنووسی  مه رجه   دووه م/ 
بۆ  هاواڵتیان  به رده ست  بخرێته   ئاماده كردنی 
په سه ندكردنی له  ڕێگه ی ڕاپرسییه وه ، واته  ماده كانی 
ده ستوور ته عبیر له  ڕاو بۆچوونی زۆرینه ی خه ڵك 
مافه كانی  ده توانن  ئاسانی  به   زۆرینه   و  ده كات 
خۆیان زامن بكه ن و له  ده ستووردا جێگیری بكه ن.
سێیه م/ گۆڕانكاری و هه مواركردنه وه ی بڕگه كانی 
دانراوه  بۆ  سه ختی  ڕێوشوێنی  و  مه رج  ده ستوور 
 )له زۆربه ی واڵتاندا(، به و پێیه  په رله مان زۆر ده ستكراوه 

 نییه  له  ده ستكاریكردنی بڕگه كانی ده ستوور.
گرێژنه   له   زامنی  ده ستوور  چواره م/ 
چونكه    دانانه ،  یاسا  ده سه اڵتی  ده رنه چوونی 
هه ر  نه بوونی  دژوپێچه وانه  )واته   )المشروعية( 
یاسایه ك له گه ڵ یاساكانی سه رووی خۆیدا(  مه رجی 
واته  هه ر  یاسایه كه ،  پێدانی ده رچوونی هه ر  ڕێگه  
یاسایه ك كه  له  په رله مان ده رده چێت پێویسته  دژو 
پێچه وانه  نه بێت له گه ڵ هیچ بڕگه یه كی ده ستووردا 

چونكه  ده ستوور له  یاسا بااڵتره .
بۆیه  ده ستووریبوون له  سیستمی دیموكراسیدا، 
كۆمه ڵگه   بۆ  سیستمه   ئه و  گونجانی  بۆ  هۆكارێكه  
بۆ  كااڵیه ك  ده بێته   و  جیاوازه كان  كه لتووره   و 
بااڵجیاوازه كان، چونكه  له كۆتاییدا زۆرینه ی خه ڵك 
له   خۆیان  ژیانی  به رنامه ی  بیركردنه وه و  جۆری 
ده ستووردا ده چه سپێنن و په رله مانیش ناچارده كه ن 

بۆ پابه ندبوون به و ده ستووره وه .
8/ زامنكردنی مافی نه یاربوون و به رهه ڵستكاری 
هه بوونی  به   رێگه دان  واته   المعارضة(،  )حق 

ئۆپۆزیسیۆن.
بینیان  هه ركاتێك  خه ڵكه ،  پارێزراوی  مافێكی 
هه وڵی  ده ڕوات  سته م  و  الدان  به ره و  ده سه اڵت 
ئه و  بۆ  و  بده ن  گۆڕینیشی  ته نانه ت  و  چاككردن 
له   هه ر  ئیسالم  ڕێكبخه ن،  خۆیان  مه به سته ش 
واته   داهێناوه   وعه قد(ی  حه ل  )ئه هلی  سه ره تاوه  
هه ڵوه شاندنه وی  و  به ستن  مافی  ئه نجومه نێك 
نێوان ده سه اڵتدار و  له   ئه و گرێبه سته ی هه یه  كه  

هاواڵتیاندا هه یه.
9/ ده ستاوده ستكردنی ئاشتییانه ی ده سه اڵت.

دانه ناوه   باره یه وه   له م  ڕێوشوێنێكی  هیچ  ئیسالم 
بۆ واده ی مانه وه  له  ده سه اڵتدا، به ڵكو زیاترگرنگی  به  
شیاوی و له باری ئه و ده سه اڵتداره  داوه ، بگره  له ئیسالمدا 
رێز له  واده ش نه گیراوه بۆمانه وه  و به رده وامبوون له  
ئه وه یان  ده سه اڵتداره كان  خودی  ته نانه ت  ده سه اڵتدا ، 
ڕاگه یاندووه  بۆ خه ڵك كه  )ئێوه  تا ئه و كاته  له سه رتانه   
به رنامه كه   پابه ندی  ئێمه   كه   بن  ئێمه   گوێڕایه ڵی 
بۆیه   مه كه ن(.  به گوێمان  ئه وا  الماندا  ئه گه ر  و  بین 
له   مانه وه   ماوه ی  دیاریكردنی  له   نیه   ڕێگریه ك  هیچ 
خه ڵك  نێوان  له   گرێبه سته ی  ئه و  پێی  به   ده سه اڵتدا 
له  ئه وه ش كه  ڕوویدا  ده به سترێت.  و ده سه اڵتداراندا 
قۆرخكردنی ده سه اڵت و  گۆڕینی حوكمڕانی بۆ حوكمی 
پشتاوپشتی بنه ماڵه،  الدان بووله  بنه ماكانی حوكمڕانی 
له ئیسالمدا )كه  ده بێت جێنشین به  ره زامه ندی ئه هلی 

حه ل و عه قد دیاری بكرێت(،.
واته  ده سه اڵتدارهه ركات الیدا به ركه نار ده كرێت 
ببن  دایك  له   پاشایه تی  به   كوڕاوكوڕیان  نه وه ك 
له باربوونیان،   و  شیاوێتی  ڕه چاوكردنی  به بێ 

له  ئیسالمدا كه سه كان به  حه قدا ده ناسرێنه وه  نه ك به  
پێچه وانه وه ،  ڕاست ئه و كه سه یه  په یڕه وی له  حه قه  بكات، 

نه ك كه سێك به حه ق بزانرێت بێگوێدانه  ئه وه ی هه رچی بكات.

;
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ته نانه ت له سه رده می عمری كوڕی خطابدا كار به  
سیستمی دیاریكردنی ته مه نی ده سه اڵتی والیه كان 
كرا وه ك سه ره تایه ك بۆ سنوورداركرنی مانه وه ی 

والیه كان له  ده سه اڵتدا .
ئێستا پاش ئه م هه ڵوێسته یه  
به گشتی ده گه ینه  چه ند سه رنج و 

ده رئه نجامیك:
1/ ئیسالم وه ك ئه وه ی ئاینێكی ئاسمانییه و به  
بڕوای ئێمه ی موسوڵمان خوای به دیهێنه ری زه وی و 
ئاسمان داڕێژه ریه تی، به دووره  له  هه موو نوقسانی 
و  ئیسالم  له   باسكردن  بۆیه   وكورتیه ك،  كه م  و 
دیموكراسی به  واتای ئه وه  نییه  كه  ئیسالم نوقسان 
مرۆڤه كان  بیری  زاده ی  دیموكراسی  به   و  بێت 

نوقسانی شه ریعه تێكی خوایی پڕبكرێته وه .
بار بێت  له   به ڵكو ئیسالم بۆ ئه وه ی گونجاوو 
داڕێژراوه   جۆرێك  به   جیاوازه كان،  سه رده مه   بۆ 
أخالق(  و  عبادات  و  )عقیدة  بابه ته كانی  كه  
له به رئه وه ی جێگیرن، حوكمه كانی به  تێرو ته سه لی 
كات  و  بۆچوون  ڕاو  بۆ  بوار  و  لێكراوه   باسیان 
شێوازی  بابه ته كانی  به اڵم  دانه نراوه ،  سه رده م  و 
مرۆڤه كان،  دنیای  ژیانی  كاروباری  و  حوكمڕانی 
له به رئه وی په یوه ندی هه یه  به  گۆڕانكاری له  كات و 
سه رده مه كاندا، بۆیه  ته نها هێڵ و بنه ما گشتییه كانی 
لێكراوه و  باسی  و...(  شوری  و  وه ك)عدل 

وورده كاریه كانی جێهێڵراوه  بۆ مرۆڤه كان.
2/دیموكراسی به گشتی وه ك دۆخی شلی مادده  
كه   وه رده گرێ  ده فره   ئه و  شێوه ی  ده ڵێ  كه   وایه  
له ناویدایه ، )حكم الشعب للشعب( له  كۆمه ڵگه یه كدا 
نه بێت  به رنامه یه ك  و   ئایین  هیچ  به   باوه ڕیان  كه  
الی  دیموكراسی  ئه وا  بكات،  سنوورداریان  كه  
ئه وان ده بێته  هه واو ئاره زوو و ڕێكه وتنی خۆیان، 
ئه وه  ده بێته  شه ریعه ت  له سه ر هه رچی رێككه وتن 
دیموكراسی  ئه وان  بۆ  بۆیه   ژیانیان،  به رنامه ی  و 
خۆیان  بۆ  دینێكیان  خۆیان  چونكه   دین  ده بێته  
دیاری نه كردووه ، به اڵم بۆ گه لێكی وه ك ئێمه  كه  

سووری  هێڵی  ئایین  بنه ماكانی  له   الدان  هه میشه  
دیموكراسی  ئه وكات  بووه،   وخه ڵكیش  ده سه اڵت 
به ڕێوه بردنی  ئامرازی  شێوازو  ده بێته   ئێمه   الی 

ده سه اڵت نه ك، دین و شه ریعه ت .
3/دیموكراسی چه ندین مۆدێلی جیاوازی هه یه  
و پێناسه ی جۆراوجۆری بۆكراوه  له الیه ن خودی 
له سه ر  هه یه   ڕاجیایی  بۆیه   په یڕه وكه رانییه وه  
خه سڵه ت و بنه ماكانی دیموكراسی هه ندێك به  )5(
وهه ندێك به )8(وهه ندێك به  )10(بنه ما ده ستنیشانی 
ده كه ن، ئێمه ش وه ك هه رنه ته وه یه كی سه ر زه وی 
بۆمان هه یه  كار به  مۆدێلێك له  دیموكراسی بكه ین 
نه ریتی  و  ئاین  گه ڵ  له   بێت   كۆك  و  گونجاو  كه  
و  تازه   بابه تێكی  هه ر  و  وه ك  خۆمان  كۆمه ڵگه ی 
سه رده م سوود له  چاكه كانی وه ربگرین و خۆمان 

له  زیانه كانی به دووربگرین .
پێكهاته   سه ر  له   پێویسته   مه به سته ش  ئه م  بۆ 
جیاوازه كان جورئه تێكی حه كیمانه  و دڵسۆزانه  به  
گه له كه یان  به رژه وه ندی  پێناوی  له   بده ن،  خه رج 
و كۆتایی هێنان به و دابڕان و شیر و تیر له یه ك 
خزمه تكردن  سه ر  له   پێكهاتن  بۆ  كار  و  ساوینه 
بكه ن،  واڵت  ئاوه دانكردنه وه ی  و  هاواڵتیان  به  
نه ك گه ڕان به شوین جیاوازی و پێداگیری له سه ر 

هۆكاره كانی ناكۆكی. 
ئێمه  الی خۆمانه وه  مۆدێلێك له  دیموكراسی به  
گونجاو ده زانین كه ڕێكخه ری سیستمی ده سه اڵتی 
له گه ڵ  كه   بێت  سه رده میانه   ئیداری  و  سیاسی 
پێشكه وتنی ژیاندا گو نجاوبێت و كاروباری دنیای 
به زاندنی  ئه وسنووره ی  تا  ڕێكبخه ین  پێ  خه ڵكی 
بنه ماكانی ئایینی زۆرینه ی خه ڵكی تیا پارێزراوبێت 
وشكۆی  كه رامه ت  وڕێزو  و  پێكهاته كان  مافی  و 

تاكی تیا پارێزراو بێت.
متمانه   و  جورئه ت  به   پێویستی  ئه مه ش 
به خۆبوون  و نه ترسان له پێشكه وتن هه یه  له سه ر 
بنه مای )الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو احق 
بها( واته  )حیكمه ت و دانایی وونبووی موسوڵمانه و 
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له  هه ر كوێ و الی هه ركه س بینیه وه   ئه و شایه نتره  
به و حیكمه ته (.

حوكمی  دیموكراسی  ده وترێ  ڕاسته    /4
دیموكراسی  بنه ماكانی  له   یه كێك  به اڵم  زۆرینه یه ، 
مافه كانیان،  پاراستنی  و  كه مینه كان  له   ڕێزگرتنه  
بۆیه  الم سه یره  ئێمه ی موسوڵمان سه ری زمان و 
بنی زمانمان ئه وه یه  كه  زۆرینه ی ڕه های گه لی  كورد 
متمانه مان  كه مینه یه ك  به قه ده ر  كه چی  موسوڵمانه  
به  خۆمان نییه ، خێرا خۆمان لێ بچووك ده بێته وه  
هاوڕه گه زبازی  له سه ر  زۆرینه   ئه گه ر  ده ڵێین، 

ڕێككه وتن ئه وا ده بێ بكرێ به  یاسا.
له سه ر  كورد  گه لی  ئه گه رزۆرینه ی  ده ڵێم  من 
و  نه ماوین  ئێمه   ئه وا  ڕێككه وتن  هاوڕه گه زبازی 
ئه گه ر پێغه مبه ریش بین وه ك لوط پێغه مبه ر )سه المی 
شاربه ده ربوونمان  هه ڕه شه ی  له سه ربێت(  خوای 
أُنَاٌس  إِنَُّهْم  قَْريَِتُكْم   ن  مِّ لُوٍط  آَل  )أَْخرُِجوا  لێده كرێت  
يَتَطَهَُّروَن( النمل/56 ،  كه چی ئێمه  هه ر بیر له  خۆ 

به گژی  خه ڵك  سه یره   پێم  ده كه ینه وه ،  فه رزكردن 
ڕه های  زۆرینه ی  به   ئێمه ش  ده چێت  هه وردا 
له ڕاستیدا  بخرێین،  پێ  ژێر  ده ترسین  خه ڵكیشه وه  
كه   نه بووه   دیموكراسیدا  به ڕووی  كرانه وه   ئه وه  
به ڵكوبه شێكی  كردووه ،  ژێرده سته   موسوڵمانی 
پیالنی زلهێزه كانه و به شێكیشی ده رئه نجامی بیری 
ئه ژدیها  به   و  خه ڵك  كافركردنی  و  توندڕه ویی 
له گه ڵ  ئه مڕۆ  خه ڵك  كه   ئیسالمه ،  وێناكردنی 
متمانه كه ی  و  ده نگ  به اڵم  موسوڵمانه   كه   ئه وه ی 
به  ئیسالمیه  كان نییه  چونكه  ده ترسن ئێمه  به ناوی 
ئازادییه  كانیان لێ به رته سك بكه ینه وه .  ئیسالمه وه  
ڕۆژئاوای  و  ئه وروپا  له   ده یبینین  ئه مڕۆ  ئه وه ی 
دیموكراسیدا، نموونه ی پارێزراوی مافی كه مینه یه ، 
چی بگات به  زۆرینه  ئێمه  خۆمان شاهیدی ئه وه ین 
ئیسالمی  به ناو  واڵتی  له   موسوڵمانانه ی  ئه و 
و  ستایل  هه مان  به   نه پارێزراوه ،  ژیانیان  خۆیان 
پابه ندبوونه كانی خۆیانه  وه  په ناده به نه   ئه و واڵتانه و 

خۆیان و ماڵ و منداڵیان له وێ ژیان به سه رده به ن.
5/ ڕازیبوون به  دیموكراسی وه ك میكانیزم و 
مۆدێلیك له  به ڕێوه  بردنی واڵت و ده سه اڵتداری، به  
مانای ده ست هه ڵگرتن له  ئیسالم و حوكمی ئیسالم 
نییه  به ڵكو ڕێككه وتنه  له سه ر ئه وه ی به رژه وه ندی 

خه ڵكی تیایه  و ده رچوونیش نییه  له  ئیسالم.
نه بن  نیگه ران  ده ڵێم  موسوڵمانان  به   من  بۆیه  
بۆ  په یڕه وكه رانی  ئه گه ر  نییه،   كوفر  دیموكراسی 
خۆیان كافر نه بن، هه روه ها به  دیموكراسخوازانیش 
ده ڵێم بێ خه م بن ئیسالمه تی له  دیموكراسی زیاتر 

مافی زۆرینه  و كه مینه  و تاكیشی تیا پارێزراوه .
كه مینه   مه سیحییه كی  ئیسالمدا  له   نموونه   بۆ 
له وه ش  پارێزراوه،   كه رامه تی  و  ژیان  و  ماڵ 
زیاترمافی ئه وه ی هه یه  یاساكانی ئایینه كه ی خۆی 
به سه ردا جێ به  جێ بكرێت كه  ئه مه  له  ئه وروپا و 
ڕۆژئاوا بۆ موسوڵمان ده سته به رنه كراوه  و یاسای 

كارپێكراو هه مان یاسای ده وڵه ته .
خودی  لێی  مه به ست  وترا  ئه وه ی  هه موو   /6
و سیستم،  به رنامه   وه ك   دیموكراسییه   و  ئیسالم 
یان  ئیسالم  به ناوی  نموونانه ی  ئه و  نه ك 
و  كوشتن  ناوچه كه دا سه رقاڵی  له   دیموكراسیه وه  
بڕین وسته مكاری و تااڵنكردنی خێروبێری واڵتن 
و له سه ر ئه رزی واقع شتێك په یڕه و ده كه ن هیچ 
بۆ  شێتانه   هه وه سی  ئاره زوو  له   جگه   نیه   شتێك 
و  تااڵنكاری  و  وسته مكردن  ده سه اڵت  و  حوكم 
مافی  و  سیسته م  به رنامه و  نه بێت  بوونی  ئه وه ی 
خه ڵك وحساب كردنه  بۆ ئاین و نه ته وه  و ئاینده  

وبه رژه وه ندی و داهاتووی گه له كه یان .
دیموكراسی  بڵێین:  ده توانین  كۆتاییدا   له   بۆیه 
داهێنان و ئه زموونێكی به رهه می ژیریی مرۆڤه كانه ،
ته واوكه ریشیه تی  نه   و  ئیسالمه   نه به دیلی   
پێدراوه،    ڕێگه   په سه ندی  سیستمێكی  به ڵكو 
كۆمه ڵگه   له   حوكمڕانی  بۆ  میكانیزمێك  وه ك 

ئیسالمیه كاندا.
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ئەحمەد
د.كەریم

دامەزرێنەری پڕۆژەی تیشك، سەنتەری 
ئەندامی   .)19

لەداكیبووی )59

ئینستیتیۆی  و  ژیار  ڕێكخراوی  فیكریی،  لێكۆڵێنەوەی 
بۆ  زەهاوی 

بانگخوازان. چەند كتێب و دەیان وتاری باڵوكراوەی بە زمانی كوردی 

و عەرەبی هەیە.

هۆكارەكانی شكستی 

دیموكراسیییەت لــە 

كــوردســتان و ناوچە 

عــەرەبـییـەكــــــــــاندا
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پێش ئەوەی بچمە ناو بابەتەكەمەوە، بە كورتی 
پێناسەیەكی دیموكراسی دەكەم، بۆ ئەوەی لەسەر 
مانا  بدوێین.  بابەتەكە  لە  زانستی  بنەمایەكی 
زاراوەییەكەی دیموكراسی لە مانا زمانەوانییەكەی 
و  چواچێوەكەی  كە  نەبێ   لەوەدا  نییە  جیاواز 

شێوازەكەی و وردەكارییەكانی باسكردووە. 
گەل،   بۆ  گەل  فەرمانڕەوایی  واتە  دیموكراسی 
ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ لە ڕێی نوێنەرانییەوە، 
دووەمیانە  جۆری  دەكرێت  بەرپا  ئەمڕۆ  ئەوەشی 
واتە ناڕاستەوخۆ.  واتە گەل سەرچاوەی دەسەاڵتی 
تەشریعی و جێبەجێكارییە لە ڕێگەی نوێنەرانیەوە.

لە  ڕێگریكردن  بۆ  سیستمێكە  دیموكراسییەت 
حوكمی  خۆسەپاند و تاكڕەوی پەیڕەوی دەكرێت.
ڕێگەیەكی  بە  تێیدا  دەسەاڵت  سیستمێكە 
دەنگدانەوە  صندوقەكانی  ڕێگەی  لە  ئاشتییانە 
ئاڵوگۆڕ دەكرێت، گەل نوێنەرانی خۆی هەڵدەبژێرێت 
و لە ڕێگەی ئەوانەوە چاودێری دەسەاڵتی تەنفیزی 

دەكات و دەتوانێ  لێپێچینەوەی لە گەڵدا بكات.
جیاكراونەتەوە  تێیدا  دەسەاڵتەكان  سیستمێكە 
بۆ دەسەاڵتی تەشریعی و جێبەجێكردن و دادگایی.
تێیدا كەمایەتییە سیاسییەكان مافی  سیستمێكە 
هەروەها  یاسادا،  لەچوارچێوەی  هەیەر  نەیارییان 
و  خۆپیشاندان  مافی  نەیارەكان  حزبە  و  گەل 

ناڕەزایەتی دەربڕینی ئاشتییانەیان هەیە.
ئەمانە الیەنە ئەرێنییەكانی سیستمی دیموكراسیین، 
ئەگەر بە شبیوەیەكی یاساییانەو دوور لە ساختەكاری 
بەرپابكرێت و ئالییەتی گونجاوی بۆ دابنرێت و واڵت 
وئالییەتی  ببرێت  بەڕێوە  موئەسسەساتەوە  ڕێی  لە 

گونجاو بۆ دابینكردنی بەرپاكردنی دانرابێت.
زۆرن،  دیموكراسییەت  نەرێنییەكانی  الیەنە 
گرنگترینیان بریتییە لە دەسەاڵتی ڕەهای مرۆڤ لە 
تەشریعداناندا بێ  ڕەچاوكردنی سنوورەكان و بەها 
بەرزەكانی  ئایینەكان. ئەم الیەنە نەرێنییە هێشتا بە 
تەواوی بۆ مرۆڤایەتی دەرنەكەوتووە، واتە هێشتا 
مرۆڤایەتی نازانێ  لە شەرعییەتدان بە شتێكی وەكو 

دەرئەنجامێكی  چ  نموونە(  هاوڕەگەز)بۆ  زەواجی 
دونیادا  هەموو  لە  ئەگەر  ئەبێتەوەو  لێ  نەرێنی 
بەرپابكرێت سەر لە چییەوە دەردێنێت و مرۆڤایەتی  

بە چ ئاقارێكدا دەڕوات.
زۆرجار  كە  ئەوەیە  نەرێنییەكانی  لە  تر  یەكێكی 
هەڵبژاردنی  بۆ  نییە  پێ  زانستییان  پێوەرێكی  خەڵكی 
ڕاگەیاندن   كاریگەری  ژێر  دەكەونە  و  نوێنەرەكانیان 
یان  سۆز و عاتیفەوە، زۆر جاریش خەڵكی چەواشە 
نموونە  بۆ  ڕەشۆكەكە،  خەڵكە  تایبەت  بە  دەكرێن، 
كلینتون زیاتر ئافرەتان دەنگیان دایێ  لەبەر قۆزییەكەی، 

ئۆباما لەبەر ئەوەی وتاربێژێكی بەهێز بوو.
یەكێكی تر ئەوەیە  هەركەسێك دەوڵەمەند نەبێت 
پڕۆپاگەندەی  چونكە  بكات  كاندید  خۆی  ناتوانێ  
هەڵبژاردن توانایەكی دارایی زۆری ئەوێت. خەڵكی 
خۆ  هەلی  نەبن  حزب  بە  سەر  ئەگەر  بەتواناش 

كاندید كردن یان دەرچونیان زۆر دەگمەنە.
نوێنەرەكان  نییە  مەرج  كە  ئەوەیە  تر  یەكێكی 
هەمیشە گوزارش لە ڕاوبۆچوونی ئەو خەڵكە بدەن 

كە هەڵیان بژاردوون.
یەكێكی تر ئەوەیە كە لە سیستمی دیموكراسیدا 

دەنگی زانایەك و دانایەك و نەزانێك وەكو یەكە.
زۆرینە  تێیدا  سیستمێكە   ئەوەیە  تر  یەكێكی 
زۆرینەیەش  ئەو  ئەگەر  تەنانەت  دەكات،  حوكم 
حوكمە  جۆرە  ئەو  واتە  بێت.  كەم  ڕێژەیەكی  بە 

گوزارش لە ویستی هەموو میللەت ناكات.
ناكەم  ئیسالم  هەڵوێستی  باسی   لێرەدا  من 
چەندی  ناكەم  ئەوە  باسی  و  دیموكراسییەت  لە 
تەبا  چەندی  تەبایەو  ئیسالم  بنەماكانی  لەگەڵ 
نییە، بەاڵم بە شێویەكی ئەكادیمییانە باسی دەكەم 
وەكو سیستمێك ئەمڕۆ لە لە ڕوانگەی خەڵكییەوە 
باشترین سیستمەو زۆربەی واڵتانی دونیا پیادەی 
الفی  ناكەن  پیادەی  كە  ئەوانەشی  و  ئەكەن 
دوای  تایبەت  بە  دیموكراسین،  كە  لێدەدەن  ئەوە 
ئیشتراكی  بلۆكی ڕۆژهەاڵت و سیستمی  شكستی 
و كۆمۆنیزمی خەڵكی سیستمێكی تر بەدی ناكەن 
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بەاڵم  حوكمڕانی.  بۆ  بێت  باشتر  سیستمە  لەم 
ئیسالمییەكان  هەڵوێستی  گشتی  شێوەیەكی  بە 
بۆ  ڕوانینیان  چۆنێتی  لەسەر  ئەویش  دوو جۆرە، 
پاكێج  یەك  وەكو  كە  ئەوانەیان  دیموكراسییەت. 
سەیری دیموكراسییەت دەكەن و ئەڵێن بەش بەش 
بەو  دەكەنەوە  ڕەتی  یەكجاری  بە  ئەوا  ناكرێت 
حوكمی  لە  بریتییە  دیموكراسییەت  كە  بەڵگەیەی 
غەیری خوا خواش ئەفەرموێت » إن الحكم إال لله« 
دەسەاڵتیشە  و  تەشریع  گەل سەرچاوەی  تێیدا  و 
لەكاتێكدا كە مرۆڤ ئازاد نییە نە لە تەشریع داناندا 
و نە هەڵبژاردنی دەسەاڵتداراندا. دەستەی دووەم 
دیموكراسییەت  تەماشای  پاكێج  یەك  وەكو  كە 
یان  بكەین  بەشی  بەش  ئەتوانین  ئەڵێن  ناكەن  
مەرجدار یان سنوورداری بكەین بە سنوورەكانی 
بۆ  ئامرازێك  وەكو  پێدەدەن  ڕێگەی  ئەوا  شەرع 

گەیشتنە حوكم و بەڕێوەبردنی واڵت.
واڵتە  بەتایبەت  دونیا  واڵتانی  لە  زۆرێك 
واڵتانی  لە  هەندێك  ئەمریكاو  و  ڕۆژئاواییەكان  
بەرپاكردنی  دوای  لە  باشور  ئەمریكای  ئاسیاو 
هەموو  بەو  فەرمانڕەواییە_  سیستمە  ئەم 
و  ئارامییەك  و  جێگیرییەك   _ كەموكورتییەوە 
لە  و  بینیوە  بەخۆیانەوە  زۆریان  پێشكەوتنێكی 
هاوواڵتیانیان  بووەو  ڕزگاریان  دكتاتۆری  ڕژێمی 
مافەكانیان تا ڕادەیەك دەستەبەر كراوە و ڕۆڵیان 
دەسەاڵت.  جۆری  كردنی  دەستنیشان  لە  هەیە 
هەندێك  و  عێراق  و  لە كوردستان  كێشەكە  بەاڵم 
لە واڵتانی دەوروبەرماندایە كە سەرەڕای بانگەشە 
بۆ دیموكراسییەت و پەنا بردنە بەر سندوقەكانی 
دەنگدان  بەاڵم نە جێگیری بە خۆیانەوە دەبینن نە 
پێشكەوتن و نە مافی مرۆڤیان تێدا ڕەچاو دەكرێت 
دەسەاڵت  لەگەڵ  لێپێچینەوە  دەتوانرێ    نە  و 
بكرێت و نە چاودێری بكرێت و نە دەستاودەستی 
لە هەموو ئەمانەش  ئاشتییانەی دەسەاڵت بكرێت. 
هێزە  ڕێگەی  لە  دەسەاڵتە  دەستێوەردانی  خراپتر 
ئەنجامەكانی  لە  ئاسایش و پۆلیس  نیزامییەكان و 

حزبی  سەركەوتنی  كە  شێوەیەك  بە  هەڵبژاردن 
لە  شێر  پشكی  و  بكات  مسۆگەر  دەسەاڵت 
دەنگەكان بۆ خۆی ببات و كەمێك لە پاشماوەش 
بە حزبە نەیارەكان و ئۆپۆزسیۆن بدات. واتە لەم 
زۆری  و سامانێكی  و سەروەت  پارەیەك  واڵتانە 
خەڵكی  زۆر  ماوەیەكی  و  ئەكرێت  خەرج  واڵت 
سەرقاڵ ئەكرێن و بازاڕی سیاسەت گەرم ئەكرێت 
و لە كۆتاییشدا ئەنجامەكان بەو شێوەیە دەبن كە 
حزبی دەسەاڵت ئەیەوێت. ئەم هەڵبژاردنە دواییەی 
ئەمجۆرە  نموونەی  ومیسر  عێراق  و  كوردستان 

مومارەسەیە بوون بۆ دیموكراسییەت.
بە كورتی لەم واڵتانەدا دیموكراسییەت نەك هەر 
شكستی هێناوە، بەڵكو زۆر دەرئەنجامی نەرێنی لێ 
بووەتەوە، لە سەرووی هەموویانە بێ  ئومێدی و 
و  چاكسازییەك   هەموو  لە  خەڵكی  بڕاوی  هیوا 
گۆڕانكارییەك.  جا ئایا ئەمە هۆكارەكانی خودین، 
واتە ئەم میللەتانە هێشتا نەگەیشتونەتە ئەو ئاستە 
سیستمی دیموكراسییەت بەرپا بكەن، یان بابەتین 
رێژییان  بەرنامە  و  نەخشەسازی  دەرەوە  لە  و 
لێكۆڵینەوەی  یان هەردوكیانن؟ دەبێ   بۆ دەكرێت، 
بۆ  بابەتییانەی  خوێندنەوەیەكی  و  بكرێت  لەسەر 

بكرێت.
بەڕای من هۆكارەكە دەگەڕێتەوە بۆ هەردوال، 
و  بەرپرس  بە  میللەتانە،  ئەم  بۆ  بەشێكی 
خەڵكەكەیەوە، بەشێكیشی دەگەڕێتەوە بۆ هۆكاری 
دەرەكی. یەكێك لە هۆكارە خودییەكان ئەوەیە كە 
تەوژمی  دوو  بەسەر  بوون  دابەش  میللەتانە  ئەم 
عەلمانییەتێكی  تەوژمی  ئەویش  بەیەك،  دژ  زۆر 
تەوژمێكی  لەگەڵ  ئیسالم،  بە  دژ  و  توندڕەو 
ئیسالمی كە عەلمانییەت بە ئامرازێك تێدەگات بۆ 
لە بن هێنانی ئیسالم و بە دەستێكی دوژمنانی ئایین 
سەیریان ئەكات، لە ئەنجامی ئەمەوە  كلتوری یەكتر 
قبوڵكردن لە نێوان عەلمانییەكان و ئیسالمییەكاندا 
نەهاتۆتە كایەوە،  لێرەوە بەشێكی زۆری كێشەكان 
سەر هەڵدەدەن و دواتریش ئەم فاكتەرە تێكەڵ بە 



61 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )18(
ئابی 2018

فاكتەرە دەرەكییەكە ئەبێت كە ڕۆڵی زلهێزەكانە لە 
ڕێگریكردن لە گەیشتنی ئیسالمییەكانە بە دەسەاڵت 
و هەوڵی هێشتنەوەی عەلمانییەكان لە دەسەاڵتدا بە 

هەر نرخێك بووە.
ئاستی  نزمی  لە  بریتییە  تری  هۆكارێكی 
تایبەت حزبە  بە  میللەتانە  ئەم  هۆشیاری سیاسی 
سیاسییەكان، ئەگەر كوردستان بە نموونە بێنینەوە 
نە  لێرەدا   دەكرێت،  بەدی  ڕوونی   بە  شتە  ئەو 
نە  هەبوو  هۆشیارییەیانە  ئەو  حزبەكان  سەرانی 
الیەنگرانیان، بۆ نموونە لە دەنگداندا خوێندكارێكی 
لەو  وەرگرتوو  سود  نەخوێندەوارێكی  و  زانكۆ 
حزبانە لە یەك ئاستا بوون و هەردوكیان لە یەك 
هەڵبژاردندا زیاد لە دە جار دەنگیان بۆ حزبەكەی 
الیەنگرانیشیان  و  حزبەكان  واتە  داوە،  خۆیان 
ئەیانزانی ئەو سەركەوتنە بە ساختەكاری بووە، و 

لە نێوان خۆشیاندا شانازییان پێوە كردووە!.
ڕۆڵی سوپا و دەستێوەردانی سوپا لە پرۆسەی 
سیاسی و عەقڵییەتی عەسكەرتاری دەسەاڵتداران 
دیموكراسییە  پرۆسەی  شكستی  تری  هۆكارێكی 
بەشێكە  خۆیدا  لە  خۆی  ئەمیش  واڵتانەدا،   لەم 
پێدەكرێت بۆ دیاریكردنی  لەو مەنزومەیەی كاری 
لەم  دەهێنرێن  پێك  حكومەتانەی  ئەو  جۆری 
ڕۆڵە  بە  بەستراوەتەوە  الیەكەوە   لە  و  واڵتانەدا 

دەرەكییەكەوە.
یان  بابەتییەكان،  هۆكارە  منەوە  الی  بە 
شكست  لە  هەیە  سەرەكییان  ڕۆڵی  دەرەكییەكان، 

هێنانی دیموكراسییەت لەم واڵتانەدا.

بۆ زانینی كاریگەری هۆكارە دەرەكییەكان، بە 
هێنانی  لە شكست  زلهێزەكان  واڵتە  ڕۆڵی  تایبەت 
دیموكراسییەت لەم واڵتانەدا دەبێ  بگەڕێینەوە بۆ 
و  هەوڵ  و  ئیسالم  بۆ  ڕۆژئاواییەكان  تێڕوانینی 
عوسمانی  خەالفەتی  ڕوخاندنی  بۆ  كۆششەكانیان 
خەالفەتی  گێڕانەوەی  لە  كردن  ڕێگری  دواتر  و 
دواتریش  و  ئیسالمی   حوكمی  و  ئیسالمی 
ئیسالمییانەی  الیەنە  و  حزب  لەو  هەڵوێستیان 
دەوڵەتی  پێكهێنانی  و  گەیشتنە دەسەاڵت  بۆ  ئیش 

ئیسالمی دەكەن.
ئەم  بۆ  خۆم  تێگەیشتنی  من  نوسینەدا  لەم 
خوێندنەوەی  ئەنجامی  لە  كە  ئەنوسم  پرسە 
سیاسەتمەدارانی  و  ڕۆژهەاڵتناسان  بەرهەمی 
سیاسییەكانیان  و  بیرمەند  لێدوانەكانی  ڕۆژئاواو 
ئیسالمی  جیهانی  واقعی  چاودێری  پاشان  و 
كاتەدا  لەم  گەیشتوم.   پێی  ڕووداوەكانەوە  و 
دەستدا  لەبەر  بوارەم  بەم   تایبەت  دۆكیومێنتێكی 
نییە، بەاڵم  بە شێوەیەكی گشتی ئاگام لە تێڕوانینی 
واڵتانی ڕۆژئاوا بۆ ئیسالم و نەخشەیان بەرامبەر 
لەوەی  دڵنیام  و  هەیە  موسوڵمانان  و  ئیسالم  بە 
واڵتانە  ئەم  بشێوی  ئاژاوەو  سەرەكی  بەشێكی 

دەگەڕێتەوە بۆ پالنەكانی ئەوان.
واڵتانەی  لەم  زلهێزەكان  دەستێوەردانی 
و  ئاشكرایە  زۆر  شتێكی  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 
واڵتانە  ئەو  ئێستا  و  ناوێت  هێنانەوەی  بۆ  بەڵگە 
نایشارنەوە ، بۆ نموونە پارێزگاریكردن لە قەوارەی 
جولەكە بە هەر نرخێك بووە ستراتیژییەكی نەگۆڕە 

لەئەنجامی ئەم دەستێوەردانەدا دیموكراسییەت لە جیاتی 
ئەوەی ئامرازێك بێت بۆ نەهێشتنی دیكتاتۆرییەت، 

دەكرێتە ئامرازێك بۆ سەپاندنی دكتاتۆرییەت.

;
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بە نیسبەت ئەو واڵتانەوە و لەو پێناوەدا ئامادەن 
دووفاقەیی    . بدەن  بەهاكان  بەهەموو   قوربانی 
عەرەبی  بەهاری  شۆڕشەكانی  گەڵ  لە  مامەڵە  لە 
شتێكی زۆر زەقە، قەززافی لەبەر ئەوەی ڕایان لێی 
نەبوو بە بیانووی ئەوەی هێزی لە ڕادەبەدەر دژ 
بەكاریشی  هێشتا  كە   _ بەكاردێنێت  گەلەكەی  بە 
دژی  لە  وەردا  والتە  لەو  دەستیان  نەهێنابوو_  
لە  بەاڵم  ڕوخاندیان،  كەم  ماوەیەكی  بە  و  ڕژێم 
سوریا واڵت وێران كراو زیاد لە نیوەی میللەتەكەی 
كراو  قەدەغە  چەكی  جۆرەها  دەربەدەركراو 
و  برد  بەالرێدا  شۆڕشەكەیان  كەچی  بەكارهێنرا 
ڕژێمەكەیان هێشتەوە، ئەویش تەنها لەبەر خاتری 

پاراستنی ئاسایشی قەوارەی جولەكە!
لە میسریش تەنها لەبەر ئەوەی ئیسالمییەكان 
بۆ سەر  سەركەوتن و گومانیان هەبوو مەترسی 
قەوارەی جولەكە هه بێت هانی سوپایان لێدان و بە 
ئەو  لێكەوتەوە  قوربانی  هەزارەها  كە  كودەتایەك 

حكومەتە هەڵبژێرراوە لەناوبرا.
پشتگیریكردنی كۆدەتاكەی توركیا لە تەمموزی 
ترە  بەڵگەیەكی  ڕۆژئاواییەكانەوە  لەالیەن   2016

لەسەر دوفاقەیی ئەو واڵتانە.
كێشمەكێشی  كوردستانیشدا  و  عێراق  لە 
شاراوە  شتێكی  ئیقلیمییەكان  هێزە  و  زلهێزەكان 
هەڵبژاردنەكاندا  ئەنجامی  لە  ڕەنگدانەوەی  و  نییە 

ئاشكرایە.
واڵتانەی  لەم  زلهێزەكان  واڵتە  دەستێوەردانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە ئاستی سیاسی و ئابوریدا 
الیەنی  بۆ  هاویشتووە  پەلی  بەڵكو  نەوەستاوە 
نمونەیەكی  سعودی  عەرەبستانی   ، فەرهەنگیش 

زەقی ئەم دەستێوەردانەیە.
لە  یەكێك  كە  باوەڕنەكەن  كەس  زۆر  ڕەنگە 
پاڵنەرە هەرە سەرەكییەكانی دەستێوەردانی واڵتە 
ئەویش  ئایینییە،  پاڵنەری  ناوچەیە  لەم  زلهێزەكان 
گرنگ  بەالیانەوە  ئایین  خۆیان  ئەوەی  لەبەر  یان 
بێئاگاییان،  لەبەر  یان  نییە،  ئەرزشەی  ئەو  نییەو 

كە  دەدەم  كتێبێك  چەند  بەناوی  ئاماژە  تەنها  من 
لەوانە  یەكێك  دەرئەخەن،  فاكتەرە  ئەو  گرنگی 
هاڵسێڵ  گرەیس  والسیاسة(ی  )النبو وة   كتێبی 
)pvophecy and Politics(  كە تێیدا باسی ئەوە 
دەكات چۆن زۆرێك لە سەرۆكەكان و بەرپرسانی 
مەسیحییە  كاریگەری  ژێر  كەوتونەتە  ئەمریكا 
ئینجیلییەكانەوە كە پشت بە پێشبینییەكانی سفری 
حزقیال و سفری خەو و سفری یۆحەننا دەبەستن 
لە ئیشكردن بۆ ئیسرائیل و زەمینە ساز كردن بۆ 

هاتنەوەی مەسیح لە فەڵەستین.
دكتۆر یوسف الحسن لە كتێبی ڕەهەندی ئایینی 
ملمالنێی  لەمەڕ  ئەمریكا  دەرەوەی  سیاسەتی  لە 
عەرەبی و زایۆنی كە تێزێكی دكتۆرایە ئاماژە بۆ 
هەمان بابەت دەكاو دەڵێ هەر دانیشتنێكی كۆنگرس 
هەیە  ناوەڕاستەوە  ڕۆژهەاڵتی  بە  پەیوەندی  كە 
دەبێ  قەشەیەك لە تەوژمی مەسیحییە ئینجیلییەكان 
پێچەوانەی  بدرێت  بڕیارێك  نەوەكو  بێت  ئامادە 

ویستی خوا بێت دەربارەی فەڵەستین و جولەكە.
 Forcing GODs )هەروەها لە كتێبی )ید الله
وەرگێڕانی  و  هاڵسێڵ  گریس  نوسینی  HANDلە 
ئەمریكا  بۆچی  دەكات  ئەوە  باسی  السماك  محمد 
قوربانی بەبەرژەوەندییەكانی خۆی دەدات لە پێناو 
و  دەكات  هەرمەگدۆن  شەڕی  باسی  ئیسرائیلداو 
دەكات   توندڕەوەكان  مەسیحییە  ڕاستڕەوە  باسی 
ئەم   دی  هاتنە  بۆ  دەكەن  سازی  زەمینە  چۆن 
ڕزگاركردنی  كە  مەسیح   گەڕانەوەی  پێشبینییەو 

مرۆڤایەتی تێدایە.
 RAND CORPORATION راند  دەزگای 
كە دەزگایەكە سەر بە وەزارەتی بەرگری ئەمریكا 
كۆمەڵگە  سەر  لە  توێژینەوەكانی  لە  بەشێك 
و  ئیسالمی  تەوژمی  بەتایبەت  ئیسالمییەكانە 
دەزگایە  ئەم  پێیان،  ئاشنابوون  زیاتر  بەمەبەستی 
لە  بڕیارەكان  خاوەن  لەسەر  زۆرە  كاریگەری 
ئەمریكا و یەكێك لە كارەكانی داهێنانی ناوناتۆرەیە 
ڕێگە  مەبەستی  بە  ئیسالمییەكان  بزوتنەوە  لە 
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خۆشكردن بۆ لێدانیان .)1(
بەرپرسانی  لێدوانی  و  كتێب  چەندین  ئەمانەو 
بەرنارد  وێنەی  لە  ڕۆژهەاڵتناسانی  و  ئەمریكا 
لویس بە ڕوونی دەریدەخەن كە ڕۆژئاوا ئەجیندای 
ئیسالمی  جیهانی  و  ئیسالم  بەرامبەر  هەیە  خۆی 
بە  هێنان  شكست  بۆ  بەردەوامدان  هەوڵی  لە  و 
بزووتنەوە ئیسالمییەكان و ڕێگریكردن لە ئیسالم 
لەوەی جارێكی تر وەكو هێزیكی سیاسی كاریگەر 

بێتەوە.
ئەمریكاو  تێروانینەی  ئەم  ئەنجامی  لە  كەواتە 
ئیسالمی  جیهانی  و  ئیسالم  بۆ  ئەوروپی  واڵتانی 
هەرگیز ڕێگە نادەن ئیسالمییەكان بێنە سەر حوكم، 
بە تایبەت لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، لەبەر 
شۆڕشەكانی  ناو  خستە  دەستیان  بوو  ئەوەش 

بەهاری عەرەبی و لەباریان بردن.
نادەن  ڕێگە  واڵتانە  ئەو  دڵنیاییەوە  بە 
دیموكراسییە  پرۆسە  لەو  سود  ئیسالمییەكان 
بە  دەسەاڵت  بگەنە  ڕێگەیەوە  لە  و  وەربگرن 
پەیژەیەك  وەكو  ئیسالمییەكان  ئەوەی  بیانووی 
ئەم  لەئەنجامی  ئەكەن،  ئالییەتە  ئەم  تەماشای 
ئەوەی  جیاتی  لە  دیموكراسییەت  دەستێوەردانەدا 
ئامرازێك بێت بۆ نەهێشتنی دیكتاتۆرییەت، دەكرێتە 
لە  سەرەتا  دكتاتۆرییەت،  سەپاندنی  بۆ  ئامرازێك 
بە  خەڵكی  وئاڕاستەكردنی  چەواشەكاری  ڕێگەی 
ئەوە  ئەگەر  عەلمانییەت،  بە  دەنگدان  ئاڕاستەی 
دەستكاریكردنی  و  ساختەكاری  نەگرت  سەری 
نەگرت  سەری  ئەویش  دەنگدان،  سندوقەكانی 

ڕێگە  كاتێك  هیچ  كەواتە  سەربازی.  كۆدەتای 
بڕیار بدەن  و ئەو الیەنانە  نادرێت ئەم میللەتانە 
بزانن   ئەگەر  دەیانەوێت  خۆیان  كە  هەڵبژێرن 
میللەت ڕوو لە ئیسالمن. واتە ئەو دیموكراسییەتەی 
مەرجدارە،  دیموكراسییەكی  پێدەدرێت  ڕێگەی  كە 
ئەگەر بەرپاكردنی ئەو ڕژێمانە بگەیەنێتە دەسەاڵت 
كە ڕۆژئاوا ڕای لێیەو مەترسی بۆ سەر ئیسرائیل 
نییە ئەوا ڕێگەی پێدەدرێت ئەنجام بدرێت و ڕێز لە 
ئەنجامەكانی دەگیرێت، بەاڵم ئەگەر گومانی ئەوەی 
بەرژەوەندییەكانی  بە  دژ  ڕژێمێكی  ببرێت  لێ 
زلهێزەكان یان ئیسرائیل دێتە كایەوە ئەوا ڕێگری 
لێدەكرێت و ئەگەر سەریش بگرێت بە هەر نرخێك 

بووە لەباری دەبەن.
ڕەنگە لێرەدا پرسیارێك بوروژێنرێت، ئەویش 
ئەوەیە: ئەگەر شتەكە بەو شێوەیەیە بۆچی ڕێگە 
حكومەتی  و  ئێران  ئیسالمی  حكومەتی  بە  درا 
شیعی عێراق و ئاك پارتی لە توركیا بێنە سەر 
شتەكانیان  ڕۆژئاوا  دەڵێین  وەاڵمدا  لە  حوكم؟ 
بە هەڕەمەكی نییە و بۆ هەموو شتێك حیسابی 
خۆیان كردووەو لە ئەنجامی خوێندنەوەی قووڵ 
شتێكدا  هەموو  لە  و  دەدەن  بڕیار  شتەكان  بۆ 
قازانج و زەرەر لێكدەدەنەوە و سودو زیانە نزیك 
جیاوازی  ڕۆژئاوا  دەدەنەوە.  لێك  دوورەكان  و 
فكری  و  دەزانن  باش  سوننە  شیعەو  نێوان 
خومەیەنییان باش خوێندبویەوە و پێدەچێ  باش 
زانیبێتیان هەڵدەستێت بە هەناردەكردنی شۆڕش 
ئەنجامدا  لە  و  مەزهەبەكەی  باڵوكردنەوەی  و 

ڕۆڵی سوپا و دەستێوەردانی سوپا لە پرۆسەی سیاسی و 
عەقڵییەتی عەسكەرتاری دەسەاڵتداران هۆكارێكی تری 

شكستی پرۆسەی دیموكراسییە لەم واڵتانەدا.

;
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و  دەدات  ڕوو  ناوچەكەدا  لە  زۆر  ملمالنێیەكی 
واڵتە  و  گڕدەگرێت  تائیفی  شەڕی  بە  ناوچەكە 
عەرەبییەكانیش لە ناچاریدا و بۆ پاراستنی خۆیان 
پەنا دەبەنە بەر ئەمریكاو زیاتر خۆیان دەهاونە 

باوەشیەوە.
ئیسالمی  حكومەتێكی  پێكهێنانی  بە  ڕێگەدان 
هەمان  بۆ  عێراقیشدا  لە  شیعە  مەزهەبی  لەسەر 
كە  دیارە  دەرئەنجامەكەشی  بوو،  مەبەست 
ئاستێكدایە  لە  سوننە  شیعەو  ملمالنێی  ئەمڕۆ 
بە سەردەمی  ئیسالم  مێژووی  درێژایی  بە  ڕەنگە 
صەفەوییەكانیشەوە شتی وای بە خۆیەوە نەبینیبێ . 
هەر ئەم ملمالنێیە وای كردووە پرۆژەی ئیسالمی 
لە  بچێت و خەڵكانێكی زۆر چ  بەرەو دواوە  زۆر 
لە  ڕوو  تردا  ناوچەكانی  و  عێراق  لە  چ  و  ئێران 

ئیلحاد و بێدینی بكەن.
ملی  لە  ئەمڕۆ  پەتەكە  كردنەوەی  تەسك 
ئێران من وای بۆ دەچم هۆكارەكەی بگەڕێتەوە 
فەرمی  بە  نایەوێت  ئێران  ئێستا  تا  ئەوەی  بۆ 
یارمەتی  و  بنێت  جولەكەدا  قەوارەی  بە  دان 
بكات  كارە  ئەو  هەركاتێك  و  دەدات  حەماس 
لەو باوەڕەدام ئەو ئابڵۆقەیەی لەسەر ال ببرێت. 
بكات  كارە  ئەو  ناتوانێ   ئیسالمیش  جمهوری 
ئەوەوە  نیسبەت  بە  فەڵەستین  پرسی  چونكە 
زۆر هەستیارە، ئەوان لەیەكەم ڕۆژەوە دەماری 
باش  مێشكیانیان  و  ئەزانی  سوننەیان  عەرەبی 
خوێندبویەوە بەتایبەت بزوتنەوە ئیسالمییەكان و 
ئەیانزانی بەالی ئەوانەوە مەسەلەی فەڵەستین و 
قودس پرسێكی مەركەزین بەالیانەوەو پێوەری 
سەرەكین بۆ هەڵسەنگاندنی هەر الیەنێك، بۆیە 
جمهوری ئیسالمی لەیەكەم ڕۆژەوە ئەو پرسەی 
كردە پردێك بۆ پەڕینەوە بۆ ناو جیهانی سوننەو 
بە  تاڕادەیەك سەركەوتنی باشی بەدەست هێنا 
تایبەت لە ڕێگەی حزبوڵالوە . بەاڵم دوای هاتنی 
و  عێراقدا  لە  پاكتاوی سوننە  و  عێراق  شیعەی 
و  ئێران  كردنی  پشتیوانی  و  عەرەبی  بەهاری 

حزبوڵال لە ڕژێمی سوریا، جمهوری ئیسالمیش و 
حزبوڵالش مصداقییەتی خۆیان تاڕادەیەكی زۆر 
لەدەست داوە، تاقە وەرەقەیەكیش بەدەستیانەوە 
كەلەو  حەماسە  و  فەڵەستین  مەسەلەی  مابێت 
باوەڕەدام ئێران كە دەوڵەتێكی پەیامدارە ئامادە 
چی  ئەگەر  بدۆڕێنێ،  خۆی  وەرەقەی  دوا  نییە 
یا  ئابوریی  ڕووی  لە  بكات  زۆریش  زەرەری 

سیاسییەوە.
باوەڕەدام  لەو  توركیاشەوە  نیسبەت  بە 
عەلمانییەكانی توركیاو سوپاش ناچاربوون ڕێگە 
بگرێتە  دەسەاڵت  بدەن  ئۆردوگان  حزبەكەی  بە 
تەپیبوو،  تەواو  توركیا  ئابووری  چونكە  دەست، 
چووبوونە ناو تونێلێكی داخراوەوەو هیچ چارێكیان 
نەبوو قبوڵكردنی ئەنجامەكانی هەڵبژاردن نەبێت، 
لەو  ئۆردوگان  كە  بزانین  ئەوە  ئەگەر  بەتایبەت 
بوو  ئەستەمبوڵ  شارەوانی  سەرۆك  ماوەیەی 
و  ئابووری  ڕووی  لە  گەورەی  سەركەوتنێكی 
كە  لەوەی  جگە  هێنابوو،  بەدەست  ئیدارییەوە 
ناساندووەو  عەلمانی  حزبێكی  بە  خۆیان  ئەوان 
هیچ  ئیسرائیل  بە  دژ  كە  دابێ   بەڵێنیان  لەوانەیە 
كارێكی نەرێنی نەكەن. ڕووداوەكانیش سەلماندیان 
لەوەی  زیاتر  بەرژەوەندییەكانە  دەوڵەتی  توركیا 
دەوڵەتێكی خاوەن پەیام بێت و بەرژەوەندییەكانی 
پێچەوانەی  بە  هیچ شتێك،  قوربانی  ناكاتە  خۆی 
مەزهەبی  بەرژەوەندی  و  مەزهەب  كە  ئێرانەوە 

بەالیەوە لەسەرووی هەموو شتێكەوەیە.
لەو  من  كە  خۆمانە  كوردستانی  خاڵ  كۆتا 
بابەتییەكانی  و  خودی  هۆكارە  هەموو  باوەڕەدام 
تیێدا  دیموكراسییەت  نەهێڵێ  ئەوەی  بۆ  هەیە  تێدا 
خودییانەی  هۆكارە  ئەو  سەرباری  بكرێت.  بەرپا 
تریش  هۆكاری  هەندێك  كرد  باسمان  پێشەوە  لە 
هەن، لەوانە عەقڵییەتی خێڵەكی حزبە عەلمانییەكانی 
دوو  بەتایبەت  حزبانە  ئەو  و سەرانی  كوردستان 

حزبی دەسەاڵتدار.
عەقڵییەتی شاخ و عەسكەرتاری بەڕادەیەكە كە 
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ئێمە  بڵێت  ناو حزبێكی دەسەاڵت  كەسێكی دیاری 
لەسەر  ناتوانێ   كەس  بین  كورسییەك  تاخاوەنی 

دەسەاڵت المان بدات ! )2(
لە  داناوەو  ڕێكخراوێكی  بەرپرس  هەمان  هەر 
بۆ  دیموكراسی  و  تاك  بۆ  ئایین  دروشمی«  ژێر 
هەمووان« ـدا  كۆنفرانس دەبەستێت لە كاتێكدا كە  
خودی ناونیشانەكە بەڵگەیە لەسەر تێنەگەیشتن لە 
چەمكی دیموكراسییەت چونكە لە دیموكراسییەتدا 
بەسەر  بكەیت  فەرز  خۆت  بۆچوونی  و  دید  نابێ  
كەسدا بەتایبەت لە ڕێبازێكدا كە تێكستەكانی ئەو 
ڕێبازە وا ناڵێن. جا ئەگەر ڕۆشبیرترین كەسی ناو 
ئەبێ   گەیشتبێ   دیموكراسییەت  لە  ئاوها  حزبێك 

حاڵی خەڵكانی تر چۆن بێت!
لەسەر  كاریگەرییان  دەرەكییەكان  هۆكارە 
ئەگەر  تر چونكە  واڵتانی  تاوەكو  زیاترە  كورد 
واڵتە  تەنها  عەرەبییەكانەوە  واڵتە  بەنیسبەت 
زلهێزەكان ڕۆڵیان هەبێ  وهەڵوێست لە ئیسالم 
هۆكار  ئیسرائیل  بەرژەوەندی  ڕەچاوكردنی  و 
دەوروبەریش  واڵتانی  كوردستاندا  لە  ئەوا  بن 
ڕۆڵیان هەیە و بەرژەوەندییەكانیان و ئاسایشی 
نەتەوەییان پەیوەندی هەیە بە دۆزی كوردەوە 
واڵتانە  ئەو  نێوان  سیاسی  كێشمەكێشی  بۆیە 
لەسەر  هەیە  ڕاستەوخۆیان  كاریگەری 

كوردستان.

پەراوێزەكان:

1 . گرنگیدانی دەزگای ڕاند بە ئیسالم دەگەڕێتەوە بۆ ساڵ 1999 واتە پێش 
ڕوداوەكانی 11ی 9  بە دوو ساڵ كاتێك  توێژینەوەیەكیان باڵوكردەوە بە ناوی 

ڕووبەڕوو بوونەوەی ئیرهابی نوێ  كە كۆمەڵێك توێژەر نووسیبوویان.
2 . لە ڕاستیدا دەبوایە بوتایە : ئێمە تاخاوەنی یەك چەكدار بین كەس ناتوانێ 
لەسەر دەسەاڵت المان بدات یان تا خاوەنی یەك چەكدار بین خاوەنی كورسی 
پەرلەمانی خۆمان دەبین بەاڵم وەكو بەعەرەبی دەوترێت: خانته العبارە. واتە 

قسەكەی بە جوانی بۆ نەهات!
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له نێوان شورا و 
دیموكراسیه تدا

چــاوپێـكــەوتــن لــەگـەڵ نـــــووســــەر و 
خاوەن فكری ئیسالمی ئەبوبەكر عەلی

گفتوگۆی:خاڵ
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خاڵ:  تێگەیشتنی ئێوە بۆ چەمكی شورا چییە، 
ئەم واژە لە قورئاندا  بە چ واتایەك بەكار براوە؟

دەقی  لە  راستەوخۆ  ناتوانین  عەلی:  ئەبوبەكر 
دیاری  شورا  ناوەرۆكی  ئاماژەكان و  قورئانیدا 
قورئان  خەسڵەتەكانی  لە  یەكێ   چونكە  بكەین. 
بە  زاراوەیە  بەكارهێنانی  گشتی  بەشێوەیەكی 
ئاماژەكانی پێش دابەزینی وەحی، بەاڵم لە سیاقێكی 

نوێ  دا، هەروەها پێناس نەكردنی زاراوەكانە.
بۆ نموونە خوای گەورە فەرمانمان پێدەكات بە 
)شورا(  و)دادپەروەری( بێ  ئەوەی پێناسەیان بكات. 
ئەمەش ئەوە دەردەخات كە ناوەرۆكی ئەم چەمك و 
دەستەجەمعی و  رێكەوتنی  بۆ  ملكەچن  زاراوانە 
كۆمەڵگەیی  و پەرەسەندن،  بەمجۆرەش )دەق( بۆ 
نوێ   خوێندنەوەی  لێهەڵێنجان و  مانا  بۆ  هەمیشە 
چەمكی  پێناسەكردنی  سۆنگەی  لە  دەبێت.  كراوە 
ئاماژە و  نزیكبوونەوەلە  بۆ  قورئاندا  لە  )شورا(ش 

ماناكانی دەبێت پەنا بەرین بۆ:
1. ئاماژەكانی چەمكەكە لە فەرهەنگی زمانی عەرەبیدا.
2. ئەو سیاقە قورئانییەی تیایدا بەكار هاتووە.

3. هەندێ  دەقی فەرموودە لەو بارەوە.
4. جۆری مامەڵەكردنی پێغەمبەر  و باوەڕدارانی 
تێگەیشتنی و  چەمكەكە و  لەگەڵ  ئیسالم  سەرەتای 

چۆنیەتی پیادەكردنی.
ئەزموونی  لە  سوود  دەتوانین  ئاستێكدا  لە   .5
حوكمی  بە  وەربگرین  یش  )راشیدین(  قۆناغی 
نزیكبوونی لەسەرەتای ئیسالم و نزیكترین ئەزموون  

لە گیانی دەقەكە لە سیاقە مێژوویی یەكەیدا.
ئاماژە  بە:  ئاماژەیە  وشەكە  زمانەوە  لەڕووی 
فەرمانكردن،  كردنەوە،  بەرز  كردن،  پاڵفتە  كردن، 
)راغب(بە  تاقیكردنەوه .  ڕوو  خستنە  نیشاندان  و 
پێداچوونەوەی  گەڕانەوە  و  لەڕێی  ڕا  دەرهێنانی 
بیرمەندە  نووسەر و  داناوە.  جیاوازەكانی  ڕا 
پێناسەی  نوێدا  سەردەمی  لە  ئیسالمییەكان  
جۆرا وجۆریان بۆ كردووە، لە وێنەی ڕا داواكردن 
نوێنەرایەتی  كەسەی  لەو  یاخود  ڕا  خاوەن  لە 

یاخود:  گشتییەكان.  كاروبارە  لەمەر  دەكات، 
ئاڵوگۆڕی بیروڕا دەربارەی پرس و مەسەلەیەك بۆ 

گەیشتن بە باشترین ڕا و رێكەوتن لەسەری.
ئایەتە و  دوو  ئەو  بۆ  بشگەڕێینەوە  گەر 
سیاقەكانیان، كە قورئان راستەوخۆ وشەی )شورا(
ی تیایاندا بەكار هێناوە، هەست دەكەین لە ئایەتی 

)159(ی )آ ل عمران(دا:
وْا ِمۡن  نَفضُّ

ٱ
ا غَِليظَ �ٱلَۡقلِۡب َل ِ ِلنَت لَهُۡمۖ ولَۡو ُكنَت فَظًّ للهَّ

َن �ٱ ٖة ّمِ )فَِبَما َرۡحَ

ۡ عََل  َذا َعَزۡمَت فَتَؤكهَّ
ِإ
ۡعُف َعۡنُۡم ؤ�ٱ�ۡسَتۡغِفۡر لَهُۡم ؤَشاِوۡرُهۡ ِف �ٱۡلَأۡمِرۖ فَا

ٱ
ۖ فَ� َحۡوِلَ

نَي( ١٥٩.. ِ بُّ �ٱلُۡمَتؤّكِ َ ُيِ للهَّ
نهَّ �ٱ

ِإ
ِۚ ا للهَّ

�ٱ

خەسڵەتێكی  دەستنیشانكردنی  بۆ  )شورا( 
)د.خ(  پێغەمبەردا  كەسێتی  لە  كە  سەركردە 
بۆ  ئاماژەشە  هاتووە،  بەكار  دەبێت  بەرجەستە 
وەالنانی دڵڕەقی و نامیهرەبانی و هەڵوێست نەگرتن 
لەسەر هەڵەیەك كە ڕوویداوە و سزا نەدانی ئەوانەی 
بەشداری هەڵەكە بوون ، لەڕێی پشتگوێ  خستن و 
بێ  ڕۆڵكردنیانەوە لە گوێ لێگرتن  و گوێ لێنەگرتن و 
هاوبەشی پێكردن، بەاڵم لەو سۆنگەوە كە ئایەتەكە 
دەرهاویشتەكانی  چارەسەركردنی    لە  بەشێكە 
فەزیلەتی  یەكەم  پلەی  بە  )ئوحود(.. شورا  جەنگی 

سەكردەیە.
شوراوە،  سورەتی  بە  پەیوەستە  هەرچی 
چەمكەكە  لە چوارچێوەیەكی بەرینتر و بونیادیتردا 
مەنزومەیەكی  لەنێو  چەمكێكە  ڕوو،  خراوەتە 
فراوانتری ئەخالقی و فكری و عیبادی كە بەشداری 
كۆمەڵگەی  كەسێتی و  ناسنامەی  خەماڵندنی   لە 
شورا و  بەكارهێنانی  سیاقی  دەكەن،  موسڵمان 
بەستەوەی بە )أمر(ەوە، كە لە قورئاندا ئاماژەیە بۆ 
دەسەاڵت و  سیاسەت و  بە  پەیوەندیان  ئەوشتانەی 
بە  گرێدانی  هەروەها  هەیە،  یەوە  گشتی  بواری 
كۆمەڵێ  ماف و ئەرك و خەسڵەتی ترەوە لەوانەش: 
ستەم و  رەتكردنەوەی  ناهەقی و  قبوڵنەكردنی 
بەرهەڵستی كردنی، ئاسۆیەكی یەكجار فراوان بۆ 
خوێندنەوە و ئیلهام و وزە لێوەرگرتن و پێگەیاندنی 
كەسێتی یەكی ئەرێنی خاوەن كەرامەت و جوامێر و 
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زیندوو،  ئەخالقی و  كۆمەڵگەیەكی  عەدالەتخواز و  
دەخاتە بەردەم نەوەكان. لە قۆناغە جۆراوجۆرەكانی 
مێژوویی  فۆرمە  داڕنینی  مەرجی  بە  مێژوودا، 
لەگەل  مامەڵە  دەقانە و  لەم  پیادەكردن  یەكانی 
كردنیان وەك چرای رێنوێنی  و سەرچاوەی ئیلهام 
لێ  وەرگرتنی و رۆحیەت و ستەم دژی و هەست بە 

بوونی خۆكردن.
شورادا  سورەتی  لە  )شورا(  مەترەحكردنی 
لەنێو چەندین فەرمان و خەسڵەتی تردا ئەم چەمكە 
فكری و  خۆبنیاتنانەوەیەكی  كەرەسەی  بە  دەكات 
وەاڵمدانەوە  سەرنجە  جێگای  بەردەوام.  ئەخالقی 
بە پەیامی خوا، پەرستنی و بەرپاكردنی نوێژەكان، 
چاوبڕینە الی خوا و پشت پی بەستنی، بە پێچەوانەی 
بە  سەبارەت  ماركس   بەرەنجامگیرییەكانی 
ئیسالم  و لەڕوانگەی دەقەوە، نەك تاك و كۆمەڵگە 
دەستبەرداربوون  نەرێنی و  پاسیڤی و  بەرەو 
واقیعی  بە  مرۆڤ   ، نابەن  كەسێتی  ئیرادە و  لە 
ئیرادەی شەڕ و  ملكەچی  ناكەن و  نامۆ  دنیا  ژیان و 
دەبێتە  بەڵكو  ناكات،  چەوساندنەوەی  ستەم و 
لە  پێدان  مانا  هاندان و  تری  سەرچاوەیەكی 
سەرەڕێی بەگژداچوونەوەی ناهەقی و  زۆرداری و 
كەس و  بەو  دەرهەق  دەستەجەمعی  بەرهەڵستی 
هێزانەی لە بیری دەستدرێژی و بێ  حورمەتیدان بە 

كەس و كۆمەڵگەكان.
لە  بينهم[  شورى  ]أمرهم  لە  گرنگە  ئەوەی 
پێكرد   ئاماژەمان  هەندی  وەك  شورادا  سورەتی 
بگەڕێینەوە  دواتریشدا  پرسیارەكانی  لە  )رەنگە 
سەری( تێكەڵبوونی شورایە لەڕووە سیاسییەكەی 

بەم مەسەالنەی خوارەوە:
) أ( رەتكردنەوەی ناهەقی و زۆرداری و ڕووبەڕوو 
وەستانەوەی. كە لەدوای شۆڕشی فەرەنساوە  بە مافی 
بەرگری لەخۆكردن بەرامبەر ستەمی حوكمڕانەكان و 
دەسەاڵت و شۆڕشكردن دژ بە حكومەت و دەسەاڵتی 

زۆردار، گوزارشتی لێ  دراوەتەوە.
یەك  پشتی  دەستەجەمعی و  تێكۆشانی  ) ب( 

گرتن لەم پێناوەدا.
تۆمه تباركردنی  لۆمە و  رەتكردنەوەی  ) ج( 
مافەكانیان  خۆیان و  لە  بەرگری  كەسانەی   ئەو 
دەكەن و دژ بە ناهەقی و زۆرداری دەوەستنەوە، بە 
پێچەوانەشەوە ئاراستە كردنی رەخنە و سەرزەنشت 
لەو هێز و گروپ و كەسانەی  دەستدرێژی دەكەن و 

ستەمكار و زۆردارن.
بۆیە بەڕای ئێمە مەسەلەی جەوهەری ئێمە لە 
ئاماژە و  ناوەرۆك و  لە  نزیكبوونەوە  بە  پەیوەندی 
وەزیفەكانی )شورا( لەم سیاقە قورئانی یەدا دوو 

شتە:
دانەبڕینی چەمكەكە لە سیاقە قورئانییەكە و   )1(

بە تەنها مامەڵە لەگەل نەكردنی.
بە  ئاماژەكانی  ناوەرۆك و  بەستنەوەی   )2(

پرسی دژایەتی ستەمكاری یەوە.
شوراخوازی   شورا  و  دۆخی  مانایەی  بەو 
دۆخێكی سیاسی و شێوازێكی بیركردنەوە و مامەڵە 
كردنە كە لە چوارچێوەیاندا، سازش لەگەڵ ستەم و 
بێ مافی و  خۆسەپاندن و  جێگای  ناكرێت و  ناهەقی 

نایەكسانی تێدا نابێتەوە.
پێغەمبەر)د.خ(   سوننەتی  بۆ  بشگەڕێینەوە  گەر 
فەرمودەوە  بەناوی  كە  بدەین  دەقانە  لەو  سەرنج 
پێغەمبەر و  لەگەڵ ژیاننامەی  بوارەدا هاتوون،  لەم 
جۆری مامەڵە كردنی بە شێوەیەكی كرداری لەگەڵ 
چەمكەكەدا، دەتوانین ئاماژە بە چەندین خال بكەین، 

لەوانەش:
رێزگرتن  شوراخوازی و  بەستنەوەی  ) أ( 
فەزیلەتە  و  بەفەڕ و چاكە و  بەهایە  پرەنسیپ و  لەم 

بەرەنجام و ئاكامی دڵخواز و باشەوە.
دروستكردنی  لە  هاوەڵەكانی  بەشداری  ) ب( 

هەندێ  بڕیاری گشتی.
چوارچێوەی  پێكهێنانی  بۆ  ئامادەگی  ) ج( 
ئوممەتێكی  سایەی  لە  هاوبەش  ژیانی  بەیەكەوە 
ئاینەكانی  خاوەن  لەگەڵ  دا  دینی  سەرو  سیاسی 

تردا. كە لە سەحیفەی مەدینەدا رەنگ دەداتەوە.
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خاوەن  ئاینی  ئازادی  لە  پارێزگاریكردن  ) د( 
ئاینەكانی تر و پێوەرە ئەخالقی یەكانی جەنگ.

سیاسی  و  ئەمری  پرسی  بەجێهێشتنی  ) ه( 
مەسەلەی حوكمڕانی  دوای خۆی بە كراوەیی بۆ 
دەستنیشانكردنی  موسڵمانان و  رێككەوتنی  شورا و 
لەڕوانگەی   دنیایی  گۆڕا و  و  مەسەلەیەكی  وەك 

رێنومایی یە ئیسالمییە گشتییەكانەوە.
دەتوانرێت  كە  یشدا  )راشیدین(  ئەزموونی  لە 
بكرێت  سەیر  )سابقە(  سیاسی   پێشینەی  وەك 
چەندین  چەمكەكە  كاراكردنی  بوون  و  شورایی 

واتای گەیاندووە، لەوانەش:
)1( رەتكردنەوەوی حوكمی بنەماڵەیی  و پشتاوپشت.

سیاسی و  خۆسەپاندنی  بەزۆر  رەتكردنەوەی   )2(
هەڵكوتانە سەر دەسەاڵت و زەوتكردنی.

بە  بوونی  تێكەل  حوكمڕان و   بوونی  خاكی   )3(
خەڵك و دانەبڕان لێیان.

دوور كەوتنەوە لە رواڵەتەكانی دەسەاڵتگەرایی    )4(
باو و زەرق و بەرقی دەسەاڵت.

مامەڵە كردنێكی پاك و لێپرسراوانە  لەگەڵ ماڵی   )5(
گشتی. 

پیادەكردنی یاسا بەسەر كەسەكاندا بە یەكسانی   )6(
 و یەكسانی لەبەردەم دادگادا.

لەدوای ئەم پێشەكی یە دەخوازم بڵێم: الی ئێمە 
شورا قابیلی پێناسەكردنێكی یان مێژوویی نییە.

وە بە پلەی یەكەم ئاماژە و رۆحی یەتە ..
تیایدا  كە  یەك  جیهانبینی  بە  ئاماژەیە  شورا 
دەزانێت.  گشتی  پرسێكی  بە  سیاسی   ئەمری 
بابەت و پرسی سیاسی  دەبێت گفتوگۆی لەبارەوە 
بكرێت و رێكەوتنی لەسەر بكرێت،  بڕیاری سیاسی 
تەوژمێكەوە   هێز و  بنەمكاڵە و  كەس و  هیچ  لەالیەن 
دەسەاڵت و  نەك  نەتەوە  بەوەش  نەكرێت.  قۆرخ 
رەوایەتی و  سەرچاوەی  بە  دەبێت   دەوڵەت 
ئەمەی  بەاڵم  سیاسەت.  بەهاكانی  نوێبوونەوەی 
دەریشمان بڕی ناتوانین بڵێین ئەمە مانای شورایە 
لە قورئاندا، بەڵكو ئەوپەڕی ئەوەی بتوانین بیڵێین 

ئەوەیە كە ئەمە بۆچوون و تێگەیشتن و خوێندنەوەی 
لەچوارچێوەی  چەمكەكە  ناوەرۆكی   بۆ  ئێمەیە 
كۆمەڵگە  جیهان و  مێژووییەی  قۆناغە  واقیع و  ئەو 
لەكایەی  بۆیە  دەژی.  تێدا  موسڵمانەكانیشی 
سیاسەتدا یەكێ  لەو شتانەی پێویستی بەرێكەوتنە  
)شورا(  خودی  ناوەرۆكەكەی   ئاماژە و  لەسەر 
ناوەرۆك و  لەسەر  رێكەوتن  دەبێت  واتە  خۆیەتی. 
ئەوەی چاوەڕێی  پێش  بكرێت،  لە شورا  مەبەست 
لێ  بكرێت ببێت بە چوارچێوەی رێكەوتن  لەسەر 
پرسەكانی تر، یاخود وەك ئامرازێكی شیكردنەوە و 
بهێنرێت و  بەكار  كردن  بەراورد  داوەری و 
لەسەر  رێكەوتن  ئەگەر  وەربگیرێت.  لێ   سوودی 
ناوەرۆكەكەی  لەسەر ئاستی واڵتانی ئیسالمیشدا 
كارێكی نیمچە مەحاڵ بێت، بەهۆی جیاوازی رژێمی 
سیاسی و  ئاستی گەشەكردن و  تێگەیشتنی ئاستی 
ئیسالمی ئەوا دەبێت لەسەر ئاستی نیشتمان  و هەر 

واڵتێك رێككه وتن بكرێت.

خاڵ: ئایا شورا مەسەلەیەكی رەوایەتی پێدراو  
بەشێكە لە كلتوری خێڵی عەرەب و قوڕەیش لە پێش 
یاخود  ئەوەی پەسەند كردووە،  ئیسالم  ئیسالمدا، 
ئەو هێناویەتی و  ئیسالمدا و  لە  نوێیە  مەسەلەیەكی 

دایهێناوە؟ 
ئەبوبەكر عەلی: سەرچاوە مێژووییەكان پێمان 
)شورا(  صافی(  لؤی  والسیاسة/  )العقیدة  دەڵێن 
زمانی  فەرهەنگی  ناو  وشەیەكی  ئیسالمیش  پێش 
عەرەبی و بەشێك بووە لە كلتوری خێڵی عەرەبی. بۆ 
هەڵبژاردنی سەرۆكی خێڵ و دواتر بەشداری پێكردنی 
دیاریكردنی  لە   )خێڵ(  پیاوماقواڵنی  سپی و  ریش 
سەرۆك خێڵ بڕیار و چارەسەری كێشەكاندا بەكار 
نێو  لە  پیادەكردنیشی  جۆری  هەربۆیە  هاتووە. 
)راشیدین( خەالفەتی  سەردەمی  بە  موسڵماناندا، 
كردنەوە،  بەرجەستە  میكانیزم و  لەڕوی  یشەوە، 
سەردەمی  خۆی و  پێش  لەگەڵ  جیاوازییەكی  هیچ 
نەكردنی  پێناسە  نەبووە.  ئیسالمدا  دابەزینی  پێش 
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چەمكی )شورا(ش لە قورئاندا ئاماژەیە بۆ ئەوەی 
سەرەتای  باوەڕدارانی  بۆ  چەمكەكە  ناوەرۆكی 
ئیسالم روونبووە، چونكە خودا فەرمان بە شتێك 
ناكات قابیلی تێگەیشتن نەبێ   و )مكلف( تێی نەگات 
 و نەزانێت مەبەست لێی چییە: ئیزافەی ئیسالم بۆ 
چونكە  نەبووە،  پیادەكردنیدا  جۆری  لە  چەمكەكە 
ئەوه  كاری )ئاین(  و لەوانەش ئیسالم نییە، بەڵكو 
سیاقێكی  لە  چەمكەكەیە  تەرحكردنی  دووبارە 
چەمكی  بە  بەستنەوەیەتی  كۆمەڵگەیدا  نوێی 
واتە  ئیسالمییەوە.  ئوممەتی  موسڵمانان و  كۆمەڵی 
نوێوە  كۆمەاڵیەتی   بونیادێكی  بە  بەستنەوەیەتی 
و  دینی(   )برایەتی  و  )ئیمان(  بناغەی  لەسەر  كە 
رەچەڵەكی  هاوخوێنی و   نەك  هاوبیروباوەڕی، 
دەكاتە  كار  ئەمەش  خودی  هەر  دامەزراوە.  خێل 
چەمكەكە،  ئامانجەكانی  چوارچێوە و  سیاق و  سەر 
)الشوری( بە حوكمی ئەوەی )شورا( لە سورەتی 
تری  گشتی  مەنزومەیەكی   لە  بەشێك  وەك  دا  

ئەخالقی و زەمانەت پێدان خراوەتە ڕوو.
قورئانی و  لەم سیاقە  ئەوانەی  تر  واتایەكی  بە 
ئیسالمی یەدا )شورا( دەكەن، هاو وێنەی سەرۆك 
فەزای  رۆیشتووانی  قسە  پیاوماقوڵ و   خێڵ و 
چوونەتە  كەسانێكن  بەڵكو  نین.  عەرەبی  خێڵی 
خۆداڕشتنەوەی  دووبارە  قوڵی   پرۆسەیەكی  نێو 
گشتی  بە  رەفتاری و  ئەخالقی و  جیهانبینی و 
گۆڕاوە و  لەژیانكردن  ئامانجیان  یەوە.  كەسێتی 
تێگەیشتنیان بۆ دۆستایەتی و دوژمنایەتی و )هەق( و 
سەندنی  پەرە  هەڵوێستگرتن   چۆنیەتی  )ناهەق( و 
باوەڕداران  كە  شورا(   )اهلی  بینیوە.   بەخۆوە 
ئاستێكی  لە  كەسانێكن  دەگرێتەوە،  گشتی  بە 
كردووە  خۆیان  كۆنترۆڵی  ئەخالقیدان،  بەرزی 

 وكەسایەتییەكی هاوسەنگن.
بكەینەوە،  لێرەدا قسەكانمان كورت  ئەوەی  بۆ 
دەڵێین ئەوەی لەم شوێنەدا گرنگە سەرنجی بۆ ال 

ڕابكێشرێ ، ئەم خااڵنەی خوارەوەن:
توێژ و  بە  شورا  نەكردنی  پەیوەست   .1

كەسانێكی دیاریكراوی ناو كۆمەڵگە و مەترەحكردنی 
موسڵمان  و  كۆمەڵگەی  گشتی  خەسڵەتێكی  وەك 
بەشێكی جیانەكراوە و رەسەنی كەسێتی باوەڕدار.      
بەستنەوەی شورا بە مافی دژایەتی كردنی   .2
لَٰوَة  ۡم َو�َأقَاُموْا �ٱلصهَّ ِ يَن �ٱ�ۡسَتَجابُوْا ِلَرّبِ ِ ستەم و زۆرداری یەوە: ]َو�ٱلهَّ
 . 38[الشورى/38  يُنِفُقوَن  َرَزۡقنَٰ�هُۡم  ا  َوِممهَّ بَيَۡنُۡم  ُشوَرٰى  َو�َأۡمُرُهۡ 

بۆ  قورئان،  دیدی  ئەوە  هەموو  لە  بەدەر  بەاڵم 
تەرحكردنی بابەتەكانی، بەو بابەتانەشەوە كە مۆركی 
سیاسیان هەیە، یاخود پەیوەندییان بە بەكارهێنانی  
نەك  ئەخالقییە  دیدێكی  هەیە،  وە  ملمالنێ   هێز و 
ئەو  هێشتنەوەی  ئەخالقی  بە  لەڕێی  تەنها  فقهی. 
دیدەشەوە، دەقی قورئانی بە نەمری و كراوەیی و 
راڤەو  دەهێڵرێتەوە  و  تیشكدانەوەی  سەرچاوەی 
لێكدانەوە مرۆڤییەكان  و قۆناغە مێژوویی یەكان و 

میتۆدە فقهی و تەفسیریەكان لەقاڵب نادرێت.

عەقڵی  دیموكراسی و  هەمان  شورا  ئایە  خاڵ: 
دەستەجەمعی یە یاخود بە تەواوەتی مەسەلەیەكی 
كۆدەنگی  لەگەڵ  لێكنەچوونی  لێكچوون و  ترە؟ 
سیاسی و عەقڵی دەستەجەمعی و رای زۆرینە چییە؟

)شورا(دیموكراسی  وایە  پێم  عەلی:  ئەبوبەكر 
كە  دیموكراسی  بە  شورا  بەراوردكردنی  نییە، 
لەسەدەی نۆزدە و لەسەر دەستی بەشێ  لە گەورە 
پێ   دەست  رۆژگارەوە  ئەو  ریفۆرمیستەكانی 
پەیوەستە  هەیە،  درێژەی  ئێستاش  تاكو  دەكات  و 
لەسەردەمی  سیاسییەی  ژیاری و  تەحەدا  بەو 
ئێمە  هەڵبەت  بۆوە.  موسڵمانان  دووچاری  نوێدا 
سروشت و  جۆر و  بەدیاریكردنی  پەیوەندی  لە 
لە  )دیموكراسی(  )شورا( و  نێوان  پەیوەندی 
بۆچوون  لە  زیاد  هاوچەرخدا،  نوێ  و  فكری 

 وخوێندنەوەیەكمان لەبەر دەستدایە، لەوانەش:
یەكسان كردنی )شورا( بە )دیموكراسی(.  .1

بەناوی  )دیموكراسی(  رەتكردنەوەی   .2
نائیسالمی  سیستمێكی  چەمك و  بە  )شورا( و 
لە  بەشێ   سەلەفی و  رەوتی  كە  لەقەڵەمدانی 
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بە  دیسانەوە  كە  ئیسالمیش  بزاڤی  نوسەرانی 
بەمجۆرە  سەلەفیەتن،  بیری  هەڵگری  تر  جۆرێكی 

بیریان كردۆتەوە.
)شورا( و  نێوان  لە  كردن  بەراورد   .3
رواڵەتی  هەندێ   قبوڵكردنی  )دیموكراسی(  و 
)دیموكراسی( كە گوایە لەگەڵ )شورا(دا گونجاوە و 
هەروەها  تری،  بەشی  هەندێ   رەتكردنەوەی 
فەزڵدانی )شورا( بەسەر دیموكراسی دا  و نیشاندانی 
وەك شێواز  و سیستمێكی كامڵتر  و تێر و تەواوتر.

ئەم خوێندنەوانە ڕووبەڕووی  تێكڕای  هەڵبەت 
ناتوانن  دەبنەوە و  جۆراوجۆر  رەخنەی  پرسیار و 
ئەم  سەردەمیانەی  ئاشكرا و  روون و  وێنایەكی 
ئاستی  جیاوازی  لەگەڵ  بدەنێ .  پەیوەندییەمان 

نزیكی و دووریان لە پێكانی راستی یەوە.
كێشەی جەوهەری هەرسێ  جۆرە خوێندنەوەكە 
چەمكێكی  وەك  یە  )شورا(  سەیرنەكردنی 
پێدراوێكی  بەها و  قورئانی  و  پێناسەنەكراوی 
تەنها  هاوچەرخ  دیموكراسی  لەكاتێكدا  ئەخالقی. 
تەسەلە  تێر و  مەنزومەیەكی  بەڵكو  نییە،  بەها 
بە  دەستەبەری.  قاڵب و  رێكار و  میكانیزم و  لە 
پێناسەكراوە  دیاریكراوی  شێوازێكی  مانا  تەواوی 
بۆیە  هەر  دەسەاڵت.  كۆمەڵگە و  بۆبەڕێوەبردنی 
)شورا(  ئەگەر  خۆ  نییە.  )شورا(  دیموكراسی 
ببەستینەوە  بە بەرجەستەبوونە مێژووییەكانی وئەو 
ڕادەیەكی  تا  كراوە،  پیادە  لەڕێیانەوە  شێوازانەی 
لە  دیموكراسی  لەگەڵ  ناكۆكی  كێشە و  بەرچاو 
جگە  ئەمە  دەبێت.  دروست  بۆ  نوێكاندا  كۆمەڵگە 
لە  هەریەك  تەرحكردنی  بۆ  سیاقەكان  لەوەی 
)شورا( و )دیموكراسی( لەڕووی قۆناغی ژیاری و 
سیاسییەوە  )اجتماع(ی  وەزیفە  و  چوارچێوە و 

لێكجیاوازن.
بەراوردەشی  ئەم  كێشەی  ئەوەی 
خاوەندارێتی  )تأصیل( و  بیرۆكەی  خوڵقاندووە، 
زیاد  تێكەاڵوكردنی  شارستانێتی  و  خودی  لە 
بە  گۆڕاوەكانە  دنیایی و  مەسەلە  پێویستی  لە 

ئەو دیدە راستترە كە لەم 
چوارچێوەدا دەخوازێت 

دیموكراسی بە چەمكی 
)عەدالەت( لە ئیسالمدا 

)تأصیل( بكات نەك شورا. 

هەڵەی هەرە گەورەی بیر و 
بزاڤی  ئیسالمی نوێش 
لە پەیوەندی بە پرسی 

دەوڵەتەوە، لەوەدا بووە، كە 
قاڵب و ئامرازە كۆنترۆڵكەرەكان و 

دەزگاكانی نوێ  وەردەگرێت و 
زەمانەتی خراپ كارنەكردنی كە 

دیموكراسییە رەتكردۆتەوە!.

هەڵەی هەرە گەورەی 
بیر و بزاڤی  ئیسالمی 

نوێش لە پەیوەندی بە 
پرسی دەوڵەتەوە، لەوەدا 

بووە، كە قاڵب و ئامرازە 
كۆنترۆڵكەرەكان و دەزگاكانی 
نوێ  وەردەگرێت و زەمانەتی 

خراپ كارنەكردنی كە 
دیموكراسییە رەتكردۆتەوە!.
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مێژووییەكان  و  پراكتیكە  حوكمەكانی شەریعەت و 
نوێنەبوونەوەی قوڵ  ومەنهەجیی فكری ئیسالمییە.

هەر بۆیە ئەو دیدە راستترە كە لەم چوارچێوەدا 
دەخوازێت دیموكراسی بە چەمكی )عەدالەت( لە 
ئیسالمدا )تأصیل( بكات نەك شورا. كە سروش بە 
یەكێ  لەوان دەژمێردرێت، چونكە )عەدالەت( لەم 
شوێنەدا لە پیادەكردنە مێژووییەكان  وفۆرمەكانی 
بەرجەستەبوون و حوكمە فیقهی یە داڕێژراوەكان 
لەسەر بناغەی واقیع و ئەو پراكتیكە، كە زۆرجار 
جەبری سیاسی  و مەعریفەی قۆناغی مێژوویی لە 
پشتەوەیە، رزگارمان دەكات. شوراش دەبێت بە 
یەكێ  لە رەنگدانەوەكانی پابەندی بە دادپەروەری و 
عەدالەتخوازی یەوە. بەاڵم سەبارەت بە وێناكردنی 
)دیموكراسی( )شورا( و  نێوان  لە  پەیوەندی 
گەلێك  نەتەوە  گروپ و  كە  بڵێین:  دەتوانین،  یش 
خودا )شورا(ی كردبێتە یەكێ  لە خەسڵەتەكانیان، 
بیر و كۆمەڵگەكانیان  دەبێت بێ  كێشەتر دەرگای 
حوكمی  بە  پشت،  سەر  بخەنە  دیموكراسی  بۆ 
عەدالەتی  فۆرمی  باشترین  بەرجەستەی  ئەوەی 
لەخۆ  ئێستادا  لە  خەڵك  بەشداری  سیاسی  و 
داڕنینی  گرنگە،  روەشەوە  لەم  ئەوەی  دەگرێت. 
مامەڵە   مێژووییەكانی  و  پراكتیكە  لە  شورایە 
لەگەڵ كردنێتی وەك بەها و چەمكێكی ئەخالقی و 
پێویستی  بە  ئەوەدا  هەموو  لەگەڵ  بەاڵم  كراوە. 
نازانم لەجیاتی )دیموكراسی( یاخود لەپاڵ )ئەودا( 
چەمكی )شورا( بەكار بێنرێت، بۆ ئەوەی راڕایی 
وەك  دا،  دیموكراسی  لەگەڵ  مامەڵەكردن  لە 
عەقاڵنی ترین شێوازی سەردەم  بۆ بەڕێوەبردنی 
وەالنانی  سیاسی و  بەشداری  جیاوازییەكان و 
توند وتیژی و پاراستنی ئازادییەكان نەیەتە كایەوە، 
هەروەها لەبەر گرانی جیاكردنەوەی )شورا( وەك 
كە  مێژوویی  پراكتیكی  وەك  )شورا(  لە  چەمك 

ملكەچی قۆناغ و پێدراوە مێژووییەكان بووە.
ئەم مەترسی یەش لەوەوە سەرچاوە دەگرێت كە 
فقهی  ئیسالمی   عەقڵی  زاڵی  مۆركی  ئێستاش  تاكو 

مڕانەش  مشت و  ئەم  ئەخالقی.  بەهایی و  نەك  یە 
نشینە  موسڵمان  كۆمەڵگە  نابێت و  بەرهەمیان 
هاوچەرخەكان ناگەنە ساتەوەختی بنیاتنانی دەوڵەتی 
مەدەنی  خۆیان، تا نەچنە دەرەوەی سیاقی ئەوەی لە 
ئەدەبیاتی ئیسالمی نوێدا و لەوانەش ئەدەبیاتی )اخوان( 
و )كۆمەڵەی ئیسالمی پاكستان( و )مەودوودی(دا بە 
لە  مۆدێلە  ئەو  چونكە  ناوبراوە.  ئیسالمی  دەوڵەتی 
دەوڵەت كێشەی راستەقینەی لەگەڵ دیموكراسیدا هەیە 
و )شورا(ش لە چوارچێوەی وەرگرتن و كارپێكردنی 
نوێدا،  دەوڵەتی  كۆنترۆڵكەرەكەی  ئامێری و  ڕووە 
دووچاری شێوان دەكات، لەبەر ئەوەی بەكارهێنانی 
چەمكی )شورا( لەسایەی رەتكردنەوەی دیموكراسی 
هاوچەرخ لە چوارچێوەی دەوڵەتی نوێدا، شورا لەگەڵ 
جۆرەها رواڵەتی نادادپەروەری  و ستەم و جیاكاری 

تێكەاڵو دەكات.
بەڕای  كاركردن  بە  پەیوەستیشە  هەرچی 
كردنەوەی  یەكالیی  بۆ  پێوەرێك  وەك  زۆرینە، 
جیاوازی بۆچوونەكان لەكاتی داڕشتنی بڕیاردانی  
دەستەجەمعی دا، دەبێت بوترێت كە دەچێتە بواری 
لە  چەمكەكەوە  پیادەكردنی  ئەزموونەكانی  فۆرم و 

مێژوودا.  
لە  بەشێكە  پرسەش  ئەم  وروژاندنی 
ڕەنگدانەوەكانی كاریگەربوون بە دیموكراسی، كە 
تیایدا زۆرینە پێوەرێكی بەالدا خستنی جیاوازییەكانە. 
بخشێنین  موسڵمانانیشدا  مێژووی  بە  چاوێ   گەر 
سەیر دەكەین كە جیاوازیی جۆرە چارەسەر كردنی 
ئەم بابەتە  لەالی نوسەر و بیرمه ندە ئیسالمییەكان 
لە سەردەمی نوێدا، دەگەڕێتەوە بۆ جیاوازی ئەو 
پاشخانە فكری و قەناعەتە پێش وەختەی دەربارەی 
بووە  پەیوەست  هەروەها  هەیانبووە،  دیموكراسی 
هەریەكێ   لەالی  فكریی  نوێبوونەوەی  ئاستی  بە 

لەوان.
ئەوانەیان كە فكریان نوی نەبۆتەوە  و لەڕوانگە 
مەسەلەكە  و  روانیویانەتە   كەلەپورییەكانەوە 
بە  نامۆ  سیستمێكی  چەمك و  بە  دیموكراسیان 
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فۆرمە  دیوە  و  موسڵمانان   واقیعی  ئیسالم و 
وەك  شورایان  پیادەكردنی  یەكانی  مێژوویی 
گەیشتونەتە  بینیوە،  قورئان  خودی  بەشێكی 
)شورا( لە  زۆرینە  ڕای  كە  بەرەنجامەی  ئەو 
پێ   كاری  هەیە،  دیموكراسیدا  لە  بەوجۆرەی  دا 
)هەق(  گرنگە  ئیسالم  ئەوەی الی  ناكرێت، چونكە 
دیدەش  ئەم  كه می!  و  زۆری  نەك  )ناهەق(ە  و 
كار و  لەگەڵ سروشتی  قوڵی  لەوەی كێشەی  جگە 
دروستكردنی بڕیاری سیاسی  و گۆڕاو بوونی دا 
هەیە، هەروەها پێشمان ناڵی پێوەر بۆ دیاریكردنی 
یەكالیی كردنەوەدا چییە؟  كاتی  لە  ناهەق  هەق  و 
ویستوویانە  ئەوانەی  ئەمەشەوە  بەپێچەوانەی 
)تأصیل( رەسەنسازی  )شورا(وە  چەمكی  لەڕێی 
بۆالی  سەرنج  هەوڵیانداوە  بكەن،  دیموكراسی  ی 
هەندێ  نموونە رابكێشن كە تیایدا بەڕای ئەوان رای 
زۆرینە یەكالكەرەوە بووە و  كاری پێ  كراوە. یەكێ  
بە  بووە   پێغەمبەر  شورای  نموونەكانیشیان   لە 
جەنگی  لە  مەدینە  لە  دەرچوون  پێش  هاوەڵەكانی 

ئوحودا.
بەاڵم لەڕاستیدا ئەم خوێندنەوانە لەگەڵ نیازپاكی 
دیموكراسییەوە  لە  الیەنگیرانەیە،  خاوەنەكانیاندا 
ناوەرۆكی  بیناكردنەوەی  دووبارە  بۆ  گەڕانەوە 
نموونەیەك  بوونی  لەگەڵ  چونكە  شورا.  چەمكی 
تر   ئەوەی  یان  بۆچوون  ئەم  لەوی  لێرە و 
لەبەردەم  كە  دەردەكەوێت  پشتڕاستبكاتەوە، 
روون و  پۆداری  تان و  پێناسەكراوی  سیستمێكی 
بە  پرس  لەڕووداوێكدا  گەر  واتە  نین.  چەسپاو 
زۆرینە  رای  رەچاوی  كرابێت و   هاوواڵتیش 
بە  دان  رەوایەتی  كێشەی  چارەسەری  كرابێت، 
ڕای زۆرینە، لە دیموكراسی هاوچەرخدا چارەسەر 

ناكات چونكە:
ئەوەو  پێچەوانەی  هەیە  ترمان  نموونەی  ) أ( 
بەكار  پێچەوانەكەی  سەلماندنی  بۆ  دەتوانرێت 

بهێنرێت.
تر   پێوەرێكی  دەیتوانی  )د.خ(  پێغەمبەر  ) ب( 

بەكار بێنێ   و كار بەڕای زۆرینە نەكات ، بڕیاریشی 
الی هەمووان گوێ لێگیراو و رەتنەكراوە بووە.

فۆرمێكی  لەسەر  رێكەوتن  پێشتر  ) ج( 
دیاریكراوی )شورا( لەنێو هاوەاڵندا بوونی نەبووە، 
خێڵ  كلتوری  نێو  ئەزموونەكانی  هەبووە  ئەوەی 

بووە.
نەبووە،  چەسپاو  پێوەرێكی  زۆرینە  ڕای  ) د( 
بكرێت و  پێ   كاری  شوێنێكدا   كات و  هەموو  لە 
كارپێ  نەكردنی كاردانەوە بەدوای خۆیدا بێنی  و بە 

ڕواڵەتێكی ناشورایی یوون لەقەڵەم بدرێت.
مشت ومڕەكان  ئێمە  ئەوەیە  راست  بۆیە 
یەوە  دیموكراسی  بە  پەیوەندی  لە  روەوە  لەم 
جۆرەی  بەو  )تأصیل(  داخراوی  بازنەی  لەناو 
كردووە،  پێ   كاری  هاوچەرخ  ئیسالمی  فكری 
نەبوونی  بوون و  سۆنگەی  لە  دەرەوە  و  بێنینە 
چەسپاندنی  پێویستییەكانی  بەرژەوەندی و 
نوی  دنیای  لەگەل  خۆگونجاندن  دادپەروەری و 
بە  سیاسی  رۆشدی  ساتەوەختی   بە  گەیشتن   و 
گوتاری  دیدگا و  بینای  هاوچەرخەكان،  پێوەرە 

فكری و سیاسی خۆمان بكەینەوە.  

بۆ  قۆناغێك  چەند  وێنای  دەكرێت  ئایە  خاڵ: 
موفتی  ئەحمەدی  كاك  نموونە  بۆ  بكەین؟  شورا 
یەوە  ئیسالمی  كۆمەڵگەی  بەڕێبەریی  شورا  زادە 
تاكە  هەوڵی  قۆناغ:  سێ   بۆ  دەكات و  پەیوەست 
كەسی، راوێژ بە هاوواڵتی پەروەردەكراو، شورای 
دابەش  ــ  ڕابەر  ــ  پێغەمبەر   دوایی  كۆچی  دوای 
هاوڕای؟  دابەشكارییە  ئەم  لەگەڵ  ئایە  دەكات؟ 
بە  ئەگەر  خۆ  لەبەرچی؟  ئەرێنیە  بە  وەاڵم  ئەگەر 

نەرێنیە لەڵگەكانت بخەرە ڕوو؟
ئەبوبەكر عەلی: هەرچی دەربارەی ئەم شتانە 
بوترێن دەچنە چوارچێوەی )اجتهاد( و )خوێندنەوە(
قورئاندا  لە  )شورا(  ئەوەی  حوكمی  بە  وەن، 
چەمكێكی پێناسە نەكراوە، تەنانەت جۆری مامەڵەی 
پێغەمبەریشەوە)د.خ(  خودی  لەالیەن  چەمكەكە 
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لەسەر بێت، بە حوكمی پێغەمبەر بوون  و مەعصوم 
بوونی پەیوەندی راستەوخۆی ئاسمان بە زەوی  و 
دابەزینی وەحی و سەرپەرشتی راستەوخۆی خوای 
نابێتە  جواڵنەوەكانی  رەفتار و  بڕیار و  بۆ  گەورە 
پابەندكەر. بەڵكو وەك  ئایینی  فەرمانێكی )ملزم(ی 
پێشینەیەكی ئیلهام بەخش و لە ئاستێكدا رێنوێنیكەر 
دەمێنێتەوە. چونكە حوكمی پێغەمبەر)د.خ(  یەكسان 
لە  یەكی  ئاسایی.  فەرمانڕوایەكی  بەحوكمی  نییە 
لەم  ئیسالمیش  فیكری  قەیرانی  سەرچاوەكانی 
بە  بووە  رۆژ  فەرمانڕەوای  )قیاس(ی  روەوە 
ئەخالقی و  لەڕووی  نەك  هەڵبەت  پێغەمبەر)د.خ(! 
یەوە.  عەدالەتخوازی  ئاینی و  پابەندی  ئاستی 
خۆی  دوای  بۆ  پێغەمبەر)د.خ(   سەرمەشقبوونی 
كایە  گشتی  بە  سیاسی و  بواری  لە  بەتایبەتیش  
بەخشینە.  ئیلهام  یەكەم  پلەی  بە  گۆڕاوەكاندا،  
نەك خۆدزینەوە لە لێپرسراوێتی بەناوی پابەندی 
هەندێ   پیادەكردنی  كرداری   رێكاری  بەهەندێ  
بەناوی  دیاریكراودا  مێژوویی  لەسیاقێكی  چەمك 

سوننەتەوە.
دابەشكردنەكەی  سەر  بۆ  بشگەڕێینەوە  گەر 
خوا  رەحمەتی  زادە)غەرقی  مفتی  ئەحمدی  كاك 
بەرداشتێكە  بەرەنجامگری  و  بڵێین:  دەبێت  بێت( 
سەردەمی  هاوەاڵن و   پێغەمبەر و  ئەزموونی  لە 
گشتگیر  وە  ئیسالم.  سەرەتای  و  )راشیدین( 
شوێنەكان؟.   كات و  سەرجەم  بۆ  كردنیەتی 
بەبڕوای من ئەم گشتگیر كردنە كێشە دەخوڵقێنێ . 
چونكە كات و شوێن و واقیع و قۆناغە شارستانێتییە 
پیادەكردنی  فۆرمی  خوێندنەوە  و  جیاوازەكان، 
بە  نوێ   مانای  دەهێنن و  خۆیاندا  لەگەڵ  جیاواز 
چوارچێوەی  دەیانخەنە  دەبەخشن و  چەمكەكان 
میتۆدی )تأصیل( كردنی نوێوە. كێشەیەكی تری 
خوێندنەوەكەی كاك ئەحمه د كە هەر پەیوەستە بە 
كێشەی یەكەمەوە،  سەریركردنیەتی بۆ چەمكی 
موسڵمان و  كۆمەڵی  لەچوارچێوەی  )شورا( 
رابەرێتییەكی  بوونی  ئیسالمی و  ئوممەتی 

ئوممەت  بەكیەتی  بەرجەستەی  كە  ئیسالمی 
دەكات، نەك چوارچێوەی دەوڵەتی نوێ  و كۆمەڵگە 
هاوچەرخەكان. هەڵبەت كاك ئەحمەد راستگۆ بوە  
واتای  بە  دەقەكەشدا،  چەمك و  خۆی  و  لەگەڵ 
ئوممەتی  چوارچێوەی  خوێندنەوە  ئەو  ئەوەی 
تێپەڕاندنی  موسڵمان  و  كۆمەڵی  و  ئیسالمی 
بەاڵم  دەخوازێت.  نوێ   دەوڵەتی  سنوورەكانی 
لەو  كارێكی  ئێستادا  لە  كە  لەوەدایە  كێشەكە 
)شورا( داگرتنی  پێ لەسەر  نییە،  ئاسان  جۆرە 
خەونێكی  ئایدیاڵی و  ئارمانێكی  بە  دەكات  ش 
نادیاردا.  ئایندەیەكی  لە  بەدینەهاتوو  رەنگاڵەی 
بە جۆرێك تاڕادەیەك كۆمەڵگەی شورایی رۆڵی 
)مەهدی چاوەڕوانكراو( دەگێڕێت. واتە لەمێژوودا 
هەیە و  لە داهاتووشدا ئەگەرە، بەاڵم لە ئێستادا 
ئەحمەد  كاك  نییە.  بوونی  پیادەكردنی  واقیعی 
لەو ڕووەشەوە كە شورای بە )رایزەنی( یاخود 
مەشوەرەت پێناسە كردووە، لەگەڵ هێڵی گشتی 
تا  چونكە  بووە.  تەبا  ئیسالم  زانایانی  مێژوو 
سەردەمە نوێكان و ئەو تەحەدایانەی دیموكراسی  
خۆرئاوا بۆ موسڵمانان دروستكردووە، بە نیمچە 
لەگەڵ  )فقيه(ەكان  و  زانا  الی  )شورا(  رەهایی 
الشوری  فقه   ( كراوە.  یەكسان  )مەشوەرە(تدا 
پاشخانەش  ئەو  الشاوی(   توفیق  والمشورة، 
بەراورد  ئیشكالیەتی  هۆكارەكانی  لە  یەكێكە 

كردنی  بە دیموكراسی.
بە كورتی رەنگە كێشەش لەوەدا نەبێت یەكێكی 
وەكو كاك ئەحمەد ئەو دابەشكردنانە بكات، چونكە 
سەرەتاشدا  لە  یە  و  ئەخالقی  چەمكێكی  شورا 
كۆمەڵێكی موسڵمانی لە دۆخی نادەوڵەت و نەبوونی 
دەسەاڵتی سیاسی پێ  دوێنراوە، بە حوكمی مەككی 
بوونی سورەتی شورا، ئەخالقی بوونی چەمكەكەش 
برادەرایەتی  و  ئاستی  لە  بتوانین  كە  لێدەكات  وا 
لە شورا  باس  كۆمەڵگاییەكانەوە  گروپە  خێزان  و 
هەر  كە  دەسەاڵت،  كایەی سیاسەت و  تاكو  بكەین 
چەمكەكە  بۆ  ناڕوونی  لێڵی و  جۆرەها  ئەمەش 
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كێشە  روەوە  لەم  ئەوەی  كردووە.  دروست 
نین،  دابەشكردنانە  ئەم  خودی  دەكات،  دروست 
بەڵكو وەك وتمان بە پیرۆزكردنی دابەشكردنەكە و 
)دەق(  و  دووەمی  رووی  وەك  وێناكردنیەتی 
جیاوازەكان.  شوێنە  كات  و  بۆ  گشتگیركردنیەتی 
ئەگەر لە سەردەمی نوێشدا باس لە دابەشكردنێك 
بكەین  دەكرێت باس لە بوونی )شورای( گوند تا 
پەرلەمان و حكومەت بكرێت. چونكە بیرمان نەچێت 
پەیوەندی  دیموكراسی   پێوەرەكانی  لە  هەندێ  
چوارچێوەی  لە  تەنها  هەیە  و  حكومەتیشەوە  بە 
پەرلەماندا قەتیس نابێت. لەوانەش كاركردن بەڕای 
لە  پارێزگاری  بڕیار و  دروستكردنی  لە  زۆرینە 

دەقی دەستوور.

خاڵ: دوا وته ت؟
لە  قسەكردن  وایە  پێم  عه لی:  ئه بوبه كر 
ناسنامەی  لە  بەشێ   بە  كردنی  دیموكراسی و 
موسڵمان  كۆمەڵگە  ئیسالمی و  بزاڤی  سیاسی 
سیاسی  فكری و  نابێی  ئەبێ  و  لە  نشینەكان، 
تەنانەت   ئەخالقی و  ئەركێكی   بۆتە  دەرچووە  و 
دیموكراسی  چونكە  دینیش.  بەهاكاندا  ئاستی  لە 
لە پەیوەندی بە كاراكردنی بەهای دادپەروەری لە 
ژیانی هاوچەرخی موسڵماناندا تاو وتوێ  دەكرێت و 
واتای  بە  دەكرێت.  دیاری  لەبارەوە  بۆچوونی 
ئەوەی ئەگەر دادپەروەری مەبەستێكی بااڵ و بەها و 
بەڵكو  ئایین،  وەك  بێت  ئیسالمی  خوازراوێكی 
پێغەمبەران  پەیامی  تەوەرەی  بە  بەسترابێتەوە 
)علیهم السالم( لە سەراپای مێژووی مرۆڤایەتیدا: 
لنهَّاُس 

نَٰ�ِت َو�َأنَزلۡنَا َمَعهُُم �ٱۡلِكتَٰ�َب َو�ٱلِۡمزَياَن ِلَيُقوَم �ٱ لَۡبّيِ
ٱ
]لََقۡد �َأۡرَ�لۡنَا ُرُ�لَنَا ِب�

ٱلِۡقۡسطِۖ[ الحديد/25، داوایەكی راستەوخۆ و بێ پەردە  ِب�

َ يَ�أُۡمُر  للهَّ
نهَّ �ٱ

ِإ
 و هەتا هەتایی خودا بێت لە باوەڕداران: ]ا

اِمنَي ِبلِْقْسطِ[ النساء/35.  ۡحَسٰ�ِن[ النحل/٩0، ]ُكونُوْا قَوهَّ
ِإ
لَۡعۡدِل َو�ٱۡل

ٱ
ِب�

لە  هۆكار و  كۆمەڵێ   بەحوكمی  سەردەمەدا  لەم 
جۆراوجۆرەكانی  كۆمەڵگە  واقیعی  روانگەی 
نیمچە  دیموكراسی  بێ   دادپەروەری  مرۆڤایەتی، 

مەحاڵ بێت، ئەوا بەگوێرەی رێسای ئوسوڵی:  )ما 
دیموكراسی   ) واجب  فهو  به  إال  الواجب  يتم  ال 
دەبێتە ئەركێكی ئیسالمی هاوچەرخ، بۆیە پێم وایە 
دیموكراسی  بژاردەیەك نییە لەبەردەمماندا، بەڵكو 
ئەگەر بڕوامان بە بەرجەستە كردنی دادپەروەری 
هەبێت،  كۆمەڵگەكانماندا  هاوچەرخ و  لەدنیای 
تاكە  كایەوە،  دێتە  باشتر  لەو  جێگرەوەیەكی  تا 
بژاردەی ئەخالقی و عەقاڵنییە. بە حوكمی ئەوەی 
ئەمرێكی  نێوان  لە  بەراوردكردن  لەبەردەم  ئێمە 
بەڵكو  نین،  دنیایدا  عورفی  و  ئەمرێكی  ئیالهی و  
دیموكراسی   رەتكردنەوەی  ئەوەی  حوكمی  بە 
سەركوت،  گەندەڵی و  لەگەڵ  تێكەڵە  ئێستادا  لە 
فۆرم و  دوو  دنیایی و   ئەمری  دوو  لەنێوان  ئەوا 
خراپەكەیان  بەڕێوەبردندا،  دەسەاڵت و  لە  شێواز 
ئەو  حوكمی  بە  ناچاری و  بە  ئێمە  هەڵدەبژێرین. 
نێودەوڵەتی  نوێ  و سیستمی  ژیانكردنی  جەبرەی 
هیچ  لە  باس  ناتوانین  سەپاندویەتی،  بەسەرماندا 
كۆمەڵگەیەك و لەوانەش كۆمەڵگەیەكی موسڵمان و 
دەوڵەتی  دەرەوەی  لە  ئیسالمی  ئەزموونێكی 
بەڕێوەبردنی  عەقاڵنی  كەتەلۆكی  بكەین.  باوەوە 
ئەم دەوڵەتە و رزگاركردنی مرۆڤ  و كۆمەڵگەش 
هەروەك  بوون،   مەسخ  هەڕەشەكانی و  لە 
چووە،  بۆی  تۆرین  ئاالن  فەرەنسی  تیۆرسینی 
لەڕێ ی  ئەگەر  نوێ   دەوڵەتی  یە.   دیموكراسی 
دەستەبەرەكانیەوە  دیموكراسی و  میكانیزمەكانی 
كۆت و بەند نەكرێت و ملكەچی خواستی كۆمەڵگە 
هەوڵ  ئامانج و  دەبێتە  ئامرازەوە  لە  نەكرێت، 
پەرستن  داوای  بگرێتەوە و  خودا  جێگەی  دەدات 
دەكات. بە حوكمی ئەوەی پاساوی خۆی بەخۆی 
دەدات. نەك بە شتێ  لە دەرەوەی خۆیەوە. هەڵەی 
لە  نوێش  ئیسالمی  بزاڤی   بیر و  گەورەی  هەرە 
پەیوەندی بە پرسی دەوڵەتەوە، لەوەدا بووە، كە 
قاڵب و ئامرازە كۆنترۆڵكەرەكان و دەزگاكانی نوێ  
كە  كارنەكردنی  خراپ  زەمانەتی  وەردەگرێت و 
دیموكراسییە رەتكردۆتەوە!. لەو وەهمەدا ژیاون كە 
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ئەگەر گروپێكی ئایدۆلۆژیستی  پەروەردەكراوی 
كۆنترۆڵی  دەوڵەت و  سەر  هەڵبكوتنە  ئیسالمی 
بە  بكات؟!.  ماهیەتی  دەستكاری  دەتوانێت  بكات، 
بێ الیەن  ئامێرێكی  وەك  دەوڵەتیان  تر  مانایەكی 
بینیوە، هەر بۆیە فكری سیاسی ئیسالمی و رەوتی 
بەننا( حەسەن  )خوالێخۆشبوو  لە  نوێ   ئیسالمی 
كەم  زۆر  یەوە  فكری  لەڕووی  ئێستا  تاكو  وە 
توانیویەتی هیچ ئیزافەیەك بخاتە سەر  كەلەپوری 
مەسەلەی  دەسەاڵت.  لە  ئەخالقیانە  رەخنەگرتنی 
جەوهەری لەم بوارەدا خۆ یەكالكردنەوەی فكری و 
كردارییە لەمەڕ ئەو مۆدێلە لەحوكمڕانی و دەوڵەت، 
موسڵمانەكان  كۆمەڵگە  ئیسالمی و  رەوتی  كە 
دەیخوازن. ناكرێت ئێمە لە )150(ساڵی رابردووەوە 
دڵخوازی سیاسی و  لەسەر سیستمی  ئێستا  تاكو 
بە  كۆمەڵگەكانمان  نەبوبنەوە و  یەكالیی  ئایدیاڵ 
تاقیكردنەوەی  كێڵگەی  بكەینە  هەمیشەیی  نیمچە 
بە  یاخود  تاقینەكراوەكان،  جۆراوجۆرە  مۆدێلە 
یەكەوە لكێنراوەكانی سیستمی سیاسی. كۆمەڵگە 
دیدگا  ئەو  گەورەی  باجێكی  موسڵمانەكان 
داوە.  یەیان  نابەرچاوڕوونی  مژ و  تەم و  لێلی  و 
لەسەر  بەڵگەیە  دەگوزەرێ .  ئێستاشدا  لە  ئەوەی 

بۆچوونەكەی سەرەوەمان. بەداخەوە كە دەوڵەت 
زۆر كەم نەبێت لە زۆربەی جیهانی ئیسالمی دا 
دانەمەزرا، هەر بۆیە لە ئێستادا چەندین دەوڵەت 
كاتی  خۆیاندان،  رووخانی  شكست و  دۆخی  لە 
ئێمە  كە  بوترێت  یەوە  بوێری  بە  هاتووە  ئەوە 
دەوێت،  نوێمان  دیموكراسی  و  مەدەنی  دەوڵەتی 
زۆرینەی  ئیسالمی  ناسنامەی  لە  رێز  دەوڵەتێ  
كۆمەڵگە بگرێت و بڕوای بە جیاوازی هەبێت و ببێتە 
پارێزەری ماف و ئادادی یەكانی تاك و پێكهاتەكانی 
كۆمەڵگە. دەوڵەتی هەق  و دادپەروەری  و ماف و 
یاسا و هاواڵتی، دەوڵەتی خزمەتگوزاری، دەوڵەتێ  
تیابێتەوە  و  جۆراوجۆرەكانی  ناسنامە  جێگەی 
بێت.  هەمووانیش  كەسێتی  كەرامەت و  پاسەوانی 
چی دی پێویست ناكات خۆمان بە چەمكێكی وەكو 
شوراوە ببەستینەوە، كە ئاماژە نییە بۆ سیستمێكی 
سیاسی  دیاریكراو  و مەنزومەیەك لە میكانیزم و 
دام و دەزگا و دەستەبەری  و ملكەچی خوێندنەوەی 
جیاواز و قابیلی خراپ بەهرە لێ  بردنە، لەوانەش 
دیموكراسی و  رەتكردنەوەی   بۆ  بەكارهێنانی 
فرەیی و دەوڵەتی مەدەنی و دەستور ساالری یەكی 

سازان لەسەركراو.
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دیموكراسیەتی 

موحافیزكارانە  و ماف  و 

ئازادیەكان لەتوركیا

دولكەریم
ەالمعەب

د.س

و  نوێ  مێژووى  له    )2014(
دكتۆرا و  ته ر)2009( 

ماس له دايكبووى1979، 

و  وتار  زۆر  ژماره يه كى  و  چاپكراو  به رهه مى   )19
( هاوچه رخ. خاوه نى 

اڵوكراوه يه .
لێكۆڵينه وه ى زانستى ب
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دەسپێك

لەمێشكماندا  ئەوە  پرسیاری  رەنگە  زۆرجار 
دروست ببێت ئایا توركیا دەوڵەتێكی دیموكراسیە 

یان نا؟ 
پرۆسەی  چۆن  ئەی  نیە  دیموكراسی  ئەگەر 
سەرەكی  بنەمایەكی  كۆڵەكە و  وەك  هەڵبژاردن 
چوار  هەر  دیموكراسی   سیاسی و  سیستەمی 
ساڵێك تێیدا بەڕێوە دەچێت و ئاڵوگۆڕی دەسەاڵت 
دیموكراسیەكانەوە  كەرەستە  ئامراز و  لەرێگەی 
رەگەزی  دیارترین  وەك  گەل  روودەدات و 
سیستەمی دیموكراسی بەشداری سیاسی دەكات و 
سیستەمی فەرمانڕەوا لەو واڵتەدا دیاریدەكات؟! 

ئەگەر دەوڵەتێكی دیموكراسیشە ئەی بۆچی مافی 
بەئاشكرا  ئیتنی و كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان  گروپە 
تا  سیاسی  كەسایەتی  بەدەیان  دەكرێ و  پێشێل 
زیندانەوە و  كونجی  دەخرێنە  پەرلەمانتار  ئاستی 
تاكەكەسی و  ئازادیە  نائاسایی رادەگەیەنرێ و  باری 
تەنانەت  دەكرێن،  پێشێل  دەستەجەمعیەكان 
دیموكراسی  پرۆسەی  دیارترین  وەك  هەڵبژاردن 

لەژێر سایەی باری نائاساییدا بەڕێوەدەچێت؟ 

دەشێ بپرسین پەیوەندی نێوان 
چەمكی دیموكراسیەت و ئاسایش 

بەگشتی چییە؟ 
هەروەك چ پەیوەندیەك لەنێوان دیموكراسیەت و 
ئاسایش لەتوركیادا هەیە؟ ئاخۆ چەمكە گۆڕاوەكانی 
ئاسایش پەیوەندی بەگۆڕان لەدیموكراسی لەتوركیا 

هەیە یان نا؟
سیاسی و  ئیتنی و  پاكتاوی  پرۆسەكانی 
كۆمەاڵیەتی و جڤاتی لەژێر سایەی دیموكراسیەتی 

توركیادا دەكەونە چوارچێوەی كام خانەوە؟ 
تێڕوانینی پارتی داد و گەشەپێدان بۆ مەسەلەی 
چۆن  چیە و  دەوڵەت  سێكیۆالریزم و  ئاین و 
ئاینین و  خاوەن شەقڵی  گروپانەی  ئەو  دەڕوانێتە 

باكگراوەندیان فەرهەنگی ئاینیە؟

ئایا توركیا لەنێو جیهانی واڵتانی 
ئیسالمیدایە؟

ئەوە  توركیا  بواری  شارەزایانی  الی  دەمێكە 
لەنێو  جوگرافیا  وەك  توركیا  كە  روونبۆتەوە، 
بەاڵم  ئیسالمیدایە،  جیهانی  واڵتانی  چوارچێوەی 
ساتەوەختەش،  ئەم  تا  سیاسی  سیستەمی  وەك 
باكگراوەند  كەپارتێكی  ەوە   2002 لەساڵی  كه  
لەدەرەوەی  دەكات،  فەرمانڕەوایی  ئیسالمی 
جیهانی ئیسالمیە، واتە وەك ناوو جوگرافیا سەر 
سیاسی،  سیستەمی  وەك  بەاڵم  جیهانەیە،  بەو 
توركیا  چونكە  لەدەرەوەیە،  سێكیۆالریزمە  كە 
بەروون و  ئیسالمیە  جیهانی  نێو  واڵتی  تاكە 
سێكیۆالریزم  لەسیستەمی  پەیڕەوی  ئاشكرا 
دەكات، هەروەك لەبەرنامەی سیاسی پارتی دادو 

گەشەپێداندا هاتووە:
ئازادی و  بەبناغەی  سێكیۆالریزم  »حزبمان 
بەشێوەیەك  دەكات،  هەژمار  كۆمەاڵیەتی  ئاشتی 
ئازادی مومارەسەكردنی رێ و رەسمە ئاینیەكانی 
ئاینەكان  شوێنكەوتووانی  بۆ  بەخۆیان  تایبەت 
گوزراشتكردن  ئازادی  لەگەڵ  دەكات  دەستەبەر 
لەو  تایبەتیان  ژیانی  دواتر  ئاینیان و  لەقەناعەتی 
ژیان  هەروەك  رێكدەخات.  بۆ  چوارچێوەیەدا 
بیروباوەڕێكی  كە  رێكدەخات،  ئەوانەش  بۆ 

دیاریكراویان نیە«. 
گەشەپێدان  دادو  پارتی  ئەوەی  سەرباری 
كە  كەمالیزمەوە،  بەبنەماكانی  پابەندە 
سێكیۆالریزم يەكێك لەشەش پایە سەرەكیەكەی 
پارتی  بەكاوەخۆ  بەاڵم  كەمالیزمە،  فەلسەفەی 
لەرێگەی  دەدات  ئەوە  هەوڵی  گەشەپێدان  دادو 
ئازادی و مافە تاكەكەسی و دەستەجەمعیەكانەوە و 
دامەزراوەیەكی  وەك  ئاین  ئەوەی  لەروانگەی 
بواری  لەهەندێ  گۆڕانكاری  دەبینێت،  مرۆیی 
بەپێدراوە  بكات و  یاسایيشدا  كۆمەاڵیەتی و 
ئیسالمیەكان رەنگڕێژی بكات، لەگەڵیشدا پابەندی 
بپارێزێت،  سێكیۆالریزمەوە  بەسیستەمی  خۆی 
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واتە ئەم مامەڵەكردنە جیاوازترە لەو مامەاڵنەی، 
لەسەروبەندی  ئەربەكان  نەجمەدین  كەپێشتر 
بەرنامەی  لەهەڵبژاردنەكان و  سەركەوتنی 
رەوان  روون و  دەكرد و  بۆ  كاری  سیاسیدا 
ئیسالمی  ئاینی و  شوناسی  گێڕانەوەی  بۆ  كاری 
دادو  پارتی  واتە  دەكرد،  توركی  كۆمەڵگەی 
تاكەكەسی و  مافە  ئازادی و  لەرێگەی  گەشەپێدان 
ئەو  بۆگێڕانەوەی  هەوڵ  دەستەجەمعیەكانەوە 
گۆڕاوو جیاوازتری  روانینێكی  دەدات و  شوناسە 

هەیە و بڕواشی پێیەتی. 

دیموكراسیەت  و ئاین  و سێكیۆالریزم 
لەدیدی پارتی دادو گەشەپێداندا

ئایا  دەكرێ  لەوە  باس  كاتێك  بێگومان 
دیموكراسی لەجیهانی ئیسالمیدا دەردە یا دەرمان، 
پێمانوایە ئەمە پرسیارێكی ئەخالقیە زیاتر لەوەی 
بایەخێكی  چ  بێ  دەرد  مانایەی  بەو  بێ،  بابەتی 
هەیە، یان دەرمان بێ؟ چونكە دیموكراسی دەمێكە 
لەو دیدگا ئەخالقیە دەرچووە , تەنانەت ئەو هێزە 
جیهادی و  فەلسەفەیەكی  هەڵگری  كە  ئاینیانەش، 
لەگەڵدا  مامەڵەی  بوون،  ئیسالمی  شۆڕشگێڕی 
دەكەن و قبوڵیان كردووە ، لەئێستادا لەكوردستان و 
عێراق و جیهانیش بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردن و 
بەشداری  دەسەاڵت و  دەستاودەستكردنی 
سیاسی دەكەن لەرێگەی سندوقەكانی دەنگدانەوە 
ناچاری و  ئیتر  میسر،  سەلەفیەكانی  تادەگاتە 
قەناعەت.  بیروبڕوا و  یان  بێت  قۆناغیی  تاكتیكی 
دیموكراسیەت  دەرمانبوونی  دەرد و  هەروەك 
پرۆژەی  بەرنامە و  ناسنامە و  سەر  كەوتۆتە 
كۆمەاڵیەتیانەی  سیاسی و  هێزە  ئەو  سیاسی 
قسەكردنی  لەوەی  جیا  لەفەرمانڕەواییدان،  
دیموكراسی  دەردبوونی  دەرمانبوون و  لەسەر 
بەجیا  ئیسالمیدا  لەجیهانی  واڵتە  هەر  دەشێ 
ناكرێ  بكرێت و  بۆ  خوێندنەوەی  وەربگیرێت و 

بەتۆپزی بخوێنرێتەوە. 

ئەخالقی  حوكمی  لەوەی  بەر  گەورە  گرفتی 
بەسەر دەرد و دەرمانبوونی دیموكراسی لەواڵتانی 
هەیە  بەوەوە  پەیوەندی  جارێ  بدرێ،  ئیسالمیدا 
پارتە  بەكۆمەڵگە و  ئیسالمی  جیهانی  واڵتانی 
چۆن  كۆمەاڵیەتیەكانیانەوە  گروپە  سیاسی و 
لەدیموكراسی دەڕوانن، ئایا پێیانوایە دیموكراسیی 
ئاخۆ  هەروەك  سیاسیە،  ئامرازێكی  یان  كوفرەو 
لەرەهەندە  تەنها  بەدیموكراسی  بڕوابوون 
بەرەهەندە  بڕوابوونیشە  یان  سیاسیەكەیدایە، 
لەروانینی  كە  ئابوورییەكەی،  كۆمەاڵیەتی و 

كۆمەاڵیەتی و ئابووری ئیسالمی جیاوازە؟! 
ئەگەر تەماشاى توركیا بكەین،  بەدیاریكراوی 
لە  لەئێستا  كە  گەشەپێدان،  داد و  پارتی 
فەرمانڕەواییدان  و سیستەمی سیاسی واڵتەكەشیان 
پاش  گۆڕی،  سەرۆكایەتی  بۆ  پەرلەمانیەوە  لە 
لەهەڵبژاردنەكانی  دواجار  دەستوور و  هەمواری 
ئەوان  دەكەین  تێبینی  ئەمساڵ،  24ی حوزەیرانی 
روانینی جێگیر و بنەڕەتیيان بۆ دیموكراسی هەیە، 
كەدیموكراسیەتێكی موحافیزكارانەیە، چونكە وەك 
كردووەو  خۆیان  پارتەكەی  پێناسەی  خۆشیان 
موحافیزكاريان  دیموكراسی  پارتێكی  وەك 
ناساندووە،  بەجۆرێ وەك لەدونیابینی سیاسیاندا 

هاتووە، بەمجۆرە پێناسەی خۆیان دەكەن:
لەپارتێكی  بریتیە  گەشەپێدان  داد و  »پارتی 
كەخۆی  تێروتەواو،  دیموكراسی  موحافیزكار- 

خستۆتە نێو دڵی سیاسەتەوە«. 
كە  دەكەن،  ئەوەش  بۆ  ئاماژە  هەروەها 
شوناسی سیاسی دیموكراسیەتی موحافیزكارانە، 
بۆ  گۆڕاوە  كردووە،  بۆ  كاری  ناوبراو  كەپارتی 
سەنتەری  بۆتە  لەمڕۆدا  كە  دامەزراوەیەك، 
شوناسی  هەروەك  گەورە.  سەرنجڕاكێشانی 
موحافیزكارانەیە  دیموكراسیەتە  ئەم  سیاسی 
لەكۆمەڵێك تایبەتمەندی پێكداچووی مومارەساتی 
هەروەك  جیهاندا،  گشتی  لەنێو  موحافیزكارانە 
شێوازێكی سیاسیش لەخۆدەگرێت، كە بەیارمەتی 
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سازشێكی  پێكدێت.  نێوخۆیی  دینامیكیەتی 
گەورەش هەیە لەالیەن تێگەیشتنی دیموكراسیەتی 
موحافیزكارانەوە  لەكۆمەڵگەیەكدا، كە ژمارەیەكی 
تەوژمی  دەژی.  تێدا  لەمسوڵمانانی  گەورە 
دیاریكراو  لەدەسەاڵتێكی  بەرگری  موحافیزكارانە 
تۆتالیتاریزم و  جۆرەكانی  هەموو  دژی  دەكات، 
لەنێو  كۆمەاڵیەتی  دینامیكیەتی  بۆ  جێیدەهێڵێت 

ماوەیەكی سروشتی گۆڕانكاریدا.
الی  دیموكراسی  بۆ  تێڕوانینیدا  لەسادەترین 
كەدیموكراسی  ئەوەیە،  گەشەپێدان  دادو  پارتی 
هاواڵتیان  نێوان  یەكسانی  لەسەر  سیستەمێكە 
لەهاواڵتیان  هەندێ  نادرێت  رێگە  دادەمەزرێت، 
ماف و ئیمتیازات و ئازادی بەرزتریان لەخەڵكانیتر 
زیاتر هەبێت، بەڵكو دەبێ هەمووان سەربەستانە 
مافەكاندا  لەئەرك و  یاسا و  سایەی  لەژێر  بژین 

یەكسان بن. 
ئەگەرچی لەرابردوودا چەمكی موحافیزكاریی 
لەكولتور و  پارێزگاری  پابەندبوون و  بەواتای 
بوو،  گۆڕانكاری  بەرەنگاری  ترادیسیۆن و 
بەمانای  گەشەپێداندا  دادو  پارتی  لەدیدی  بەاڵم 
ئەم  پێویستە  بەاڵم  دێت،  گۆڕنكاریی  خودی 
گۆڕانكاریە لەرێگەی پاراستنی بەها بنەڕەتیەكان و 
دەسكەوتەكانی ژێرخانە كالسیكیەوە بێت. لێرەدا 
پارتی دادو گەشەپێدان كاری لەسەر دروستكردنی 
بەناوی  كۆمەاڵیەتی  سیاسی و  ناسنامەیەكی 
دیموكراسیەتی موحافیزكارانە كرد، كە بناغەكەی 
كۆمەاڵیەتیەكانی  توێژە  چین و  هاوبەشی  بەهای 
تەوژمە  كۆكەرەوەی  بێت و  توركی  كۆمەڵگەی 
سیاسی و ئایدۆلۆجیە جیاوازەكان بێت لەتەوژمی 
ئاینی و ئیسالمیەوە تا دەگاتە لیبراڵی و نەتەوەیی و 
سیكیۆالری  هەندێ  تانەنەت  موحافیزكارەكان و 

كالسیكیش. 
تێدەگەین كە روانینی پارتی دادو گەشەپێدان بۆ 
سیاسیەكەی  رەهەندە  تەنها  دیموكراسی  چەمكی 
نیە، بەڵكو كۆمەاڵیەتی و ئابوریەكەشیەتی، بەجۆرێ 

موڵكداری  گەشەی  ئازاد و  لەئابوری  جەخت 
لەچوارچێوەی  كەهەمووی  دەكاتەوە،  تایبەتیش 

دیموكراسییەتێكی موحافیزكارانەدایە. 
لێرەدا  جەوهەری  سەرەكی و  پرسیاری  بەاڵم 
توانیویەتی  پارتی دادو گەشەپێدان  ئەوەیە: ئاخۆ 
لەبەرنامەی سیاسی و دونیابینی سیاسیدا  ئەوەی 
لەمەڕ دیموكراسی و دیموكراسیەتی موحافیزكارانە 
گروپە  كۆمەاڵیەتی  سیاسی و  بەمافی  سەبارەت 
كرداریدا  لەواقیعی  باسیكردووە،  كۆمەاڵیەتیەكان 
مافی  بەدیاریكراوی  بەگشتی و  بكات  پیادەی 
نەتەوەیی كورد، كە بەملیۆنان خەڵك لەو توركیادا 
دەژی و لەرووی كولتور و زمان و داب و نەریتەوە 
زمانی  تورك،  گەلی  زاراوەی  ئایا  جیاوازن؟ 
كۆن و  لەدەستووری  توركێك  هەموو  توركی، 
نوێی هەمواركراوی توركیادا لەگەڵ دیموكراسیدا 

چۆن لێكدەدرێتەوە؟
پارتی دادو گەشەپێدان بۆ  سەبارەت بەدیدی 
ئایین و سێكیۆالریزم، پێشوەخت دەبێ ئەوە بزانین 
كردنێك؟  تەوزیف  ئایین و  جۆرە  چ  ئایین و  كام 
بێگومان ئەو جۆرە ئایین و تەوزیفكردنە ئایینیە نا، 
هەیە،  ئێمەدا  باوەڕداری  مرۆڤی  لەیادەوەری  كە 
لەمۆدێلی  كە  ئەوەش،  وەك  هەم  خۆی،  بۆ  هەم 
دەڕوانێت،  گەشەپێدان  دادو  پارتی  فەرمانڕەوایی 
كەزیاتر ئاینێكی دەسەاڵت و فەرمانڕەواییە، بەڵكو 
دادو گەشەپێدان،  پارتی  ئایین الی  ئەو مۆدێلەی 
ئان-  بارا  سیاسیی)بار  توێژەری  ژنە  وەك 
لەناسیۆنالیزمی  بریتییه   دەكات  شرۆڤەی  ریڤەر( 
ئامرازی باوەڕمەند، واتە ئەو ئایینەی پارتی دادو 
پیادەی  نەتەوەپەرستیدا  بۆتەی  لەنێو  گەشەپێدان 
دەكات، وەك ئامرازێكی باوەڕمەندییە، نەك وەك 
ئایینێك لەدەسەاڵتدا حوكمی پێبكات، ئەمەش واتە 
بەرامبەر  پراگماتیكی  سیاسەتی  پەیڕەوكردنی 
سۆزی  لەبزواندنی  لێوەرگرتنی  سوود  بەئایین و 

ئایینی مرۆڤی باوەڕداردا. 
لەمبارەوە ئەگەر بڕوانینە بەرنامەی سیاسیی 
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كە:«  هاتووە،  ئەوە  گەشەپێدان  دادو  پارتی 
كەیەكێك  دەكات،  ئایین  تەماشای  وا  حزبمان 
یان  مرۆڤایەتییە...«.  دامەزراوەكانی  لەگرنكترین 
لەدیباجەی رەشنووسی دەستوورەكەدا هاتووە:« 
»رێگە نادرێت هیچ هەست و سۆزێكی ئاینی پیرۆز 
هیچ جۆرە دەستێوەردانێك لەكاروباری دەوڵەت و 

سیاسەتدا بكات«. 
سیاسیدا،  لەبەرنامەی  بكەین  تێبینی  ئەگەر 
پارتی دادو گەشەپێدان ئایین وەك دامەزراوەیەكی 
بۆ  ئاینێك  نەك وەك  دەكات،  تەماشا  مرۆڤایەتی 
دەستوورەكەشدا  لەرەشنووسی  فەرمانڕەوایی. 
لەپرنسیپ و  جەختكردنەوەیە  لەوەی  جگە 
رێگەنەدانە  هاوكات  سێكیۆالریزم،  ناوەڕۆكی 
سیاسیی و  لەكاروباری  ئایین  بەدەستێوەردانی 
جیاكردنەوەی ئایینە لەدەوڵەت. لەمبارەوە رەجەب 
تەیب ئوردوگان دەبێژێت: »دەوڵەتی سێكیۆالر دژی 
ئاین نییە، بەڵكو گرەنتی ئازادیی ئاینییە، تەنانەت 
پێویستە رێز لەبێباوەڕان بگرێت و بشیانپارێزێت«. 
تێدەگەین سەرباری ئەوەی پارتی دادو گەشەپێدان 
پارتێكی باكگراون ئاینی و ئیسالمیە، بەاڵم مەحاڵە 
دەستبەرداری سێكیۆالریزم ببێت، چونكە نەسیجی 
كۆمەاڵیەتی و فیكری پارتی دادو گەشەپێدان تەنها 
نەگرتووە،  لەسیاسەت و دەسەاڵتەوە سەرچاوەی 
گەشەپێدان  دادو  پارتی  دەركەوتنی  ئەوەندەی 
توركیا  كۆمەاڵیەتیی  سیاسیی و  شانۆی  لەسەر 
كەدەرهاویشتەی  هەیە،  كۆمەاڵیەتیی  ریشەیەكی 
چینی  هاتنەپێشەوەی  چینایەتی و  گۆڕانكاریی 

مامناوەندی كۆمەڵگە  و وردە بۆرژوا و بازرگان و 
لەسااڵنی  كە  بوو،  شارنشینییە  گۆڕانكارییە  ئەو 

هەشتاكانەوە دەستپێكرد. 
بەاڵم هەر لەدەسپێكەوە پارتی دادو گەشەپێدان 
ئازادییە  بۆ  جیهانبینیدا  پرۆگرام و  لەپەیڕەوو 
خێزان و  دەستەجەمعییەكان و  تاكەكەسیی و 
لەتێكەڵكێشكردنی  جەختی  ئاین و...تاد،  بازار و 
بەدابو نەریتە توركییە رەسەنەكان كردەوە. بۆیە 
لەمەسەلەی سێكیۆالریزم و ئاینیشدا رێگەیان نەدا 
دەستكاری سیستەمی سێكیۆالری دەوڵەت بكرێت، 
لەوالشەوە  پارێزەریی ،  بوونە  بەپێچەوانەوە 
كار  زیاتر  لەكایەی سیاسیی و  دوورگرت  ئاینیان 

لەسەر بەها ئیسالمیی و ئاینیەكان دەكەن.
بەدیاریكراویش پارتی دادو گەشەپێدان لەهاتنە 
پارێزگاری  راستە  دەسەاڵتەوە  تەختی  سەر 
لەسیستەمی سێكیۆالر كردووە، بەاڵم هەرگیز وەك 
نەڕوانیوە،  لێی  كەمالیی  سێكیۆالریزمی  مۆدێلی 
كەزیاتر لەسێكیۆالریزمی فەرەنسییەوە نزیكبووە، 
لێكدانەوە پێشبینی دەكرێت ئەو  بۆیە بەپێی زۆر 
گەشەپێدان  دادو  پارتی  سێكیۆالریزمەی  مۆدێلی 
لێدەكاتەوە  كاری بۆ بكات ده چێتەوە سەر  بیری 
بەریتانی  یان  سویسری  مۆدێلی  سێكیۆالریزمی 
یان ئەمەریكی، كەزیاتر وەك رێكخەری پەیوەندی 
كاروباری  رێكخستنی  دەسەاڵت و  ئاین و  نێوان 
هاواڵتیان كار بكات و رێز لەبیروبۆچوونی ئاینیان 

بگرێت.
دادو  پارتی  ئەوەیە،  لێرەدا  پرسیاری  بەاڵم 

رەجەب تەیب ئوردوگان دەبێژێت: دەوڵەتی سێكیۆالر 
دژی ئاین نییە، بەڵكو گرەنتی ئازادیی ئاینییە، تەنانەت 

پێویستە رێز لە بێباوەڕان بگرێت  و بشیانپارێزێت.

;
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گەشەپێدان كە ئێستا كەوتۆتە گیانی گولەنییەكان و 
هەیە  گرەنتییەك  هیچ  كۆمەاڵیەتیی،  ئیسالمی 
كەمالییەكان؟!  سێكیۆالریستە  گیانی  نەكەوێتە 
بەتایبەت پاش هەڵبژاردنەكانی 24 ی حوزەیران و 

جێگیربوونی سیستەمی سەرۆكایەتی.
ئەویە،  سەرەكی  پرسیاری  هەروەك 
سەرەكی  بنەمای  دوو  گەشەپێدان  دادو  پارتی 
سێكیۆالریزم قبوڵ دەكات و وەك خۆی لەتوركیا 
نێوان  بابەتی  هەستیارترین  وەك  دەیانهێڵێتەوە 
ئاین و دەسەاڵت؟  كەئەوانیش بریتین لە: یەكەمیان، 
هیچ دامەزراوەیەكی ئاینی شوێنی دامەزراوەكانی 
لەدەوڵەتدا  یاسادانان  دادوەریی و  جێبەجێكردن و 
ئاینێكی  هیچ  دەوڵەت  دووەمیان،  نەگرێتەوە. 
ئایا  یاساداناندا  لەمەسەلەی  واتە  نەبێت.  فەرمی 
پشت  هەیە  لەتوركیا  كە  ئێستا،  وەك  دەتوانێت 

بەئاینی ئیسالم نابەستێت.

پارتی دادو گەشەپێدان و بیری  
نەتەوەپەرستی تورك و كەمالیزم...

دەتوانین ئاماژە بەوە بكەین، كە بیری پارتی 
سەرەكیدا  شتی  لە سێ  خۆی  گەشەپێدان  دادو 
كەمالیزم،  )ئیسالم،  ئەوانیش:  دەبینێتەوە، 
سێكیۆالریزم(ە، ئەڵبەت ئەم سێ چەمكە لەسیاقی 
بەروونی  دەوڵەتداریدا  فەلسەفەی  هزری و 
لەبەرنامەی  نایشارنەوە و  ئەوان  رەنگیداوەتەوە. 

سیاسی خۆیاندا رایانگەیاندووە و دەڵێن:«حزبمان 
ئەتاتورك و  كەپرنسیپەكانی  دەكاتەوە،  جەخت 
بۆ  ئامرازن  گرنگترین  گۆڕانكارییەكانی، 
سەرەوەی  لە  كە  ئاستێك،  بۆ  تورك  بااڵكردنی 
حزبمان  بێت و  هاوچەرخ  شارستانییەتی 
ئاشتی  گرنگی  رەگەزێكی  كە  وایدەبینێت، 
هەندێ  لەدیباجە و  هەروەها  كۆمەاڵیەتییە«. 
كە  دەستوورەشدا،  ئەو  رەشنووسی  مادەی 
راپرسی لەسەر كرا بەمجۆرە نوێترین بیروڕای 
نەتەوەپەرستی و  لەبارەی  خۆیان  سیاسیی 
هاتووە:  بەدەق  كە  دەخەنەڕوو،  كەمالیزمەوە 
هەمواركراوەی  شێوە  )بەو  دیباجەیە  »ئەم 
هاتووە،  2001(دا  ئۆكتۆبەری  17س  لەرۆژی 
ئەو  نەتەوەپەرستی و  چەمكی  لەگەڵ  هاوڕێكە 
چاكسازییانەی، كەدامەزرێنەری كۆماری توركیا 
نەمر و  سەرۆكی  ئەتاتورك،  كەمال  مستەفا 
پاڵەوانی بێوێنە دایناوە«. هەروەها  لەمادەی)2(
ئەو رەشنووسی دەستووری هەمواركراوەدا  ی 
بریتییە  توركیا،  »كۆماری  هاتووە:  راپرسی  بۆ 
لەدەوڵەتێكی دیموكراسیی و سێكیۆالر  )عەلمانی (
بەڕێوەی  یاسا  كەسەروەری  كۆمەاڵیەتی،  و 
هاریكاریی  گشتی و  ئاشتی  چەمكەكانی  دەبات، 
مافی  رێزگرتنی  دادپەروەریی و  نیشتیمانی و 
نەتەوەپەرستی  بۆ  دۆستایەتی  مرۆڤ وو 

مەحاڵە لەچوارچێوەی ئەو دیموكراسیەتە 
موحافیزكارانەدا مافی نەتەوەیی بەكورد ببەخشرێ، چونكە 
لەنێو چەمكی دیموكراسیەتی موحافیزكارانەدا بەرزراگرتنی 
نەتەوەی تورك بوونی هەیە و ئەوەش گرێدراوی ئاسایشی 

نەتەوایەتیەكەیەتی.

;
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ئەتاتورك بەئیعتیبار دادەنێت...«.
دیموكراسیەتی  تێدەگەین  لێرەوە  هەربۆیە 
موحافیزكارانە لە دیدی پارتی دادو گەشەپێداندا 
بەمانای چی دێت، بۆیە لێرەوە دەتوانین وەاڵمی 
پرسیارەكانی سەرەتامان چنگ بكەوێت، چونكە 
مەرج نیە جوڵەكانی نێو سیستەمی دیموكراسی 
واڵتێكی  دیموكراسی  جوڵەی  هەمان  لەتوركیا 
ئەوروپی وەك سوید یان بەریتانیا بێ، چونكە 
دواجار دیموكراسیش گرێدراوی بەرژەوەندی و 
سیستەمە  واڵتە و  ئەو  نەتەوەیی  ئاسایشی 
كۆمەاڵیەتی و  گروپە  بگرە  فەرمانڕەواییەكەی و 
چونكە  سەردەستەكەشیەتی،  ئایدۆلۆجیە 
بەچەمكی  پتەوی  پەیوەندیەكی  دیموكراسی 
ئاسایش بەگشتی و ئاسایشی نەتەوەییەوە هەیە. 
ئاسایشی  چەمكی  پێناسەی  گەر  لێرەوە 
نەتەوەیی بكەین، لەفەرهەنگی سیاسیدا باوترین 
لە: »دڵنیایی سەالمەتی دەوڵەت  بریتییە  پێناسە 
دژی مەترسی دەرەكی و نێوخۆیی، كەببێتە هۆی 
لەئاكامی  كەوتنە ژێر دەسەاڵتی هێزی دەرەكی 
نێوخۆیی«.  داڕمانی  یان  دەرەكی  گوشاری 
چەمكی  وایە  پێی  بۆزان(  )باری  هەروەك 
بۆ  ئاڵۆزە و  چەمكێكی  نەتەوەیی  ئاسایشی 
تێگەیشتن لێی پێویستە سێ شت روون بكرێتەوە، 
رەهەندە  سیاسیەكەی و  چوارچێوە  ئەوانیش 
ئەو  خستنەسەر  رۆشنایی  جۆراوجۆرەكانی و 
لەكاتی  پێیەوە  كەپەیوەستن  تەمومژانەی، 
نێودەوڵەتییەكاندا.   لەپەیوەندییە  جێبەجێكردنی 
هەروەك  لێكۆڵینەوە و فەرهەنگە زمانەوانییەكان 
)دڵنیایی(  بەچەمكی  بەگشتی  )ئاسایش(  چەمكی 
وەك  زیاتریش  دەبەستنەوە و  ترس  دژی  یان 
ترس  یان  جەنگ  یان  لەمەترسی  رزگاربوون 
لە)بوپ و  هەریەكە  پێیەش  بەم  لێكدەدەنەوە. 

دەكەن،  ئاسایش  شرۆڤەی  شێوە  بەو  ویلەر( 
ئاسایش و  ناتوانن  گروپەكان  كە:«تاكەكەس و 
ئەوانیتر  دەبێ  بكەن،  دەستەبەر  سەقامگیریی 
بەدەست  ئەوەش  دەتوانن،  ئینجا  بكەن  بێبەش 
دێت، ئەگەر هاتوو وا سەیری  چەمكی ئاسایش 

كرا، كە بریتییە لەپرۆسەی رزگاركردن«.
پارتی  كەتێڕوانینی  تێدەگەین  لەكۆتاییدا 
پەیوەستە  لەحكومڕانیدا  گەشەپێدان  دادو 
چەمكی  فراوانكردنی  و  تەوزیفكردن   بە 
هەروەك  موحافیزكارانە،  دیموكراسیەتی 
جەستەجەمعیەكان  تاكەكەسی و  ئازادیە  ماف و 
كەمالیزمی و  بەروانگەیەكی  گرێدراون 
شكستی  دوای  بەتایبەت  نەتەوەپەرستی، 
 2016 تەمموزی  15ی  كودەتای  هەوڵی 
نەتەوەپەرست و  لەپارتی  نزیكبوونەوە   و 
بەرزكردنەوەی  هاوپەیمانی و  رێكەوتن و 
دروشمی )یەك نەتەوە، یەك زمان، یەك ئااڵ(، 
بۆیە مەحاڵە لەچوارچێوەی ئەو دیموكراسیەتە 
بەكورد  نەتەوەیی  مافی  موحافیزكارانەدا 
ببەخشرێ، چونكە لەنێو چەمكی دیموكراسیەتی 
بەرزراگرتنی  پەیوەستبوون و  موحافیزكارانەدا 
دیسان  ئەوەش  هەیە و  بوونی  تورك  نەتەوەی 
بۆیە  نەتەوایەتیەكەیەتی،  ئاسایشی  گرێدراوی 
دەبینین ئەم دیموكراسیەتە نەك تەنها بۆ كورد، 
وەك  ئیسالمی  توركی و  گروپێكی  بۆ  بەڵكو 
بزوتنەوەی خزمەت و خودی فەتحواڵ گولەنیش 
جێگەی ئیشكالیەتی گەورەیە و جێگەی ئەوانیش 
نەتەوەیی  ئاسایشی  چەمكی  چونكە  نابێتەوە، 
هەر  شوناسە و  فرە  گۆڕاوە و  چەمكێكی 
سیاسی و  كۆمەاڵیەتی و  قەوارەیەكی  گروپ و 
لەو  هەڕەشە،  مایەی  بوونە  نەتەوەیی  ئیتنی و 

دیموكراسیەتە موحافیزكارانەدا جێی نابێتەوە.
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خوێندنه وه ی پڕاگماتیكی بۆ 

دیموكراسیه ت 

له  ڕۆژهه اڵتی ناوین

اریدهدهر
پرۆفیسۆریی

المناوخۆش/
سه

ئینگلیزی.  زمانی  له   ماسته ر  هه ولێر.   1966 لەدایکبووى 

 )60( زیكه  
ن سه الحه ددین.  زانكۆی  له   دەدەرە 

یاری پڕۆفیسۆری 

ه . ڕاوێژكاری گۆڤاری )خاڵ(ه .
به رهه می چاپكراوی هه ی
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ده روازه 
خوێندنه وه ی سیمانتیكی ده ق یا ڕه وش نه یتوانی 
درێژه  به  ته مه نی خۆی بدات، بۆیه  هه ر له  به رایی 
پاوانكاری  پرۆسه ی  له   بوو  ناچار  هه فتاكانه وه  
ده ست سووك بكات و ده رفه ت به  شه ریكێك بدات، 
كه  زیاتر كار له  سه ر كۆنتێكست ده كات، نه ك ته نیا 

خودی ده ق.
پرسی  له   دوور  ده دات  هه وڵ  نووسینه   ئه م 
»حه الل« و »حه رام«ی چه مكی » دیموكراسیه ت 
و  قورس  ڕه زا  غه واره یه كی  وه ك  چه مكه كه    ،«
ئامێرێك به ده ست دكتاتۆرانی ڕۆژهه اڵت به تایبه تی 
ده پرسین  بكات.  تاوتوێ  موسڵمانشینه كان،  واڵته  
ناوین  ڕۆژهه اڵتی  له   دیموكراسیه ت  چییه   هۆی 

هه ره س ده هێنێت؟؟

پرانسیپه كانی خوێندنه وه ی پراگماتیكی 
كۆنتێكست-ژینگه   له سه ر  كار  پراگماتیكس 
تێكست  ده ق-  ژینگه ی  تێكست.  نه ك  ده كات، 
خودی  شڕۆڤه كردنی  له   بنه ڕه تییه   مه رجێكی 
له سه ر  كار  پڕاگماتیكس  هه روه ها  تێكستدا. 
به كارهێنانی چه مك له  كۆنتێكست–ژینگه دا  ده كات، 
بۆیه  زیاتر به  چه مكێكی هه ناوی ژینگه  ده ناسرێت. 
كه واته  چه مك له  ژینگهدا  واتای زه اڵڵتر  ده بێت و 
لێڵی ناهێڵێت،  بۆ نموونه  چه مكی » دیموكراسیه ت« 
له  ژینگه ی ئه وروپا واتایه كی هه مه الیه نه ی  هه یه . 
سیسته می واڵت هه رچی بێت، واتای ده نگی تاك، 
ده سه اڵتی تاك، شوناسی تاك ده گه یه نێت، كه  ته واو 

جیایه  له  ژینگه ی ڕۆژهه اڵتی ناوین.
چه مك  ژینگه ی  سه ر  له   ئیش  ته نیا  لێره وه  
پرانسیپی  دوو  وه ك  چه مك  به كارهێنه ری  و 

خوێندنه وه ی پراگماتیس ده كه ین.
به كارهێنه ری  و  چه مك  كۆنتێكستی  پرینسیپی 
به رهه می  نوێی  فۆڕمی  به   دیموكراسیه ت 
فرانسیس  لیبرالیه كه ی  تایبه تی  به   سه رمایه داریی، 
دوا  و  مێژوو  »كۆتایی  كتێبی  له    1992 فوكویاما 

دوای  كه   ده كات،  ئه وه   له سه ر  جه خت  مرۆڤ« 
و  ئه مریكا  قازانجی  به   ته واوبوونی شه ڕی سارد 
بيرؤسترؤيكاى   و  گالسنۆست  پرۆسه ی  هه ردوو 
گۆرباتچۆڤ، ده لیڤه یه كی بۆ دنیای تاكجه مسه ریی 
دروست كرد به  جۆرێك فوكویامای هاندا بێژێت: 
سیسته می  دوا  ئه مریكا  لیبرالی  دیموكراسیه تی 

مرۆڤه  بۆ ژیان.
دیموكراسیه ت  كۆنتێكستی  ئه وروپا  و  ئه مریكا 
له    2010 مایكل  پارێنتی  هه رچه نده   بوون. 
سه ر  له   گومان  هه ندێك  بۆ  دیموكراسی  كتێبی 
دیموكراسیه تی حكومه تی ئه مریكا دروست ده كات 
ئۆلیگاریی  گروپێكی  یا  هه ندێك  ته نها  به وه ی 
ئیحتیكاری ده سه اڵت و ئیقتیساد ده كه ن، هه روه ها 
باسی  ماركۆس  هێربه رت  بیرمه ند  وه ك  كه سانی 
غیابی فه زای ئایینی له  ماركسیه تی ئه وروپا ده كات. 
باكگراوه ندێكی  ئه وڕوپی  تاكی  بێت  چۆنێك  هه ر 
كه لتوری له مه ڕ دیموكراسیه ت هه یه ، سیكیوالریزمی 
به ره و  و  دیوه   به خۆوه   وه رچه رخانێكی  ئه وروپی 
پۆست سیكیوالریزم ده چێت بۆ ئه وه ی فه زایه ك بۆ 
ئایین بكاته وه ... به اڵم دیموكراسیه ت له  ڕۆژهه اڵتی 
له   به ڵكو  دانه مه زراوه ،  »هیچ«  له سه ر  ناوین 
به رهه می  چونكه   ده ژی،  هزریی  پارادۆكسێكی 
دیموكراسی  نه ك  كۆمۆنیستییه   و  سه رمایه داری 

لیبرالی.   

دیموكراسیه تی ڕۆژهه اڵتی ناوین به  بۆیه ی ستالینی
»دیموكراسیه ت«،  ئه وروپیه كاندا  واڵته   له  
گه ل  ده سه اڵتی  سنووری  هه بیت،  فۆڕمێكی  هه ر 
كۆماریی  واڵت  سیسته می  واتای  به   نابه زێنێت، 
په رله مانیی  یا  سه رۆكایه تیی  یا  شاهانه یی   یا 
–ه .  دیموكراسیه ت  هه ر  دیموكراسیه ت  بێت، 
سه ر  له   بڕیار  تاڕاده یه ك  خۆی  ئه وروپی  تاكی 
چاره نووسی خۆی ده دات )به داخه وه  له  كوردستان 
پرسى سیسته می واڵت، كرابووه  كراسی عوسمان 
»گه ر  ده كرد  ئه وه یان  بانگه شه ی  هه ندێك  و 



     86  
ژماره )18(
ئابی 2018

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
سیسته می واڵت په رله مانی بێت زۆربه ی ئارێشه كان 
ئه وه   له سه ر  پێیان  تر  هه ندێكی  ده بن«  چاره سه ر 
داده گرت كه  سیسته می واڵت سه رۆكایه تی بێت...( 
و  كۆماریی  ده وڵه تی  ناوین  ڕۆژهه اڵتی  له  
ده ستووریی  شاهانه ی  یا  شاهانه یی  ده وڵه تی 
هه ن، به اڵم »تاك« له و ژینگانه  هه ر له  په ڕاوێزدا 
ده ژی، به تایبه تی له  ده وڵه ته  كۆمارییه كانی عێراق و 
سوریا و یه مه ن و میصر...هتد. بۆیه  ده بینین تاكی 
ئه وروپی خه می ئه وه ی نییه  له  فه ره نسا  یا هۆڵه ندا 
له   به اڵم  بێت،  ئه ڵمانیا  یا  سوید  یا  به ریتانیا  یا 
ڕۆژهه اڵتی ناوین ئه وه  كراوه ته  ئارێشه كی گه وره .

كۆمارییه كانی  ده وڵه ته   زۆربه ی  تر  الیه كی  له  
ڕۆژهه اڵتی ناوین به رهه می كوده تای عه سكه ریین، 
نه ك هه ڵبژاردن  به  جۆرێك كۆماریبوونی ده سه اڵت 
له   خراپتر  ویراسیه كی  ئه گه رنا  قاڵك-ه ،  ته نیا 
هه ناوی ده سه اڵته كان ده ژیت، بۆ نموونه  له  سوریا 
و لیبیا و میصر و یه مه ن تیۆری »كوڕ له  شوێن 

خۆدانان« زۆری كاری له  سه ر ده كرا. 
هه ڵبژاردن  و  دیموكراسیه ت  خۆیدا  له   خۆی 
ڕۆژهه اڵتی  ده سه اڵته كانی  به اڵم  یه كترن،  جمكی 
ناوین ئاشنا نیین به و دوو چه مكه . بۆیه  ستالینيانه  
واڵتانه   ئه و  زیندانی  ده ڕوانن.  چه مكه   دوو  له و 
هه ڵبژاردن  ئۆپۆزسیۆن،  كه سانی  له   دێت  جمه ی 
الی ده سه اڵت بریتییه  له  »به یعه تدان« بۆیه  ده بینین 
هه رده م ده نگدان بۆ سه رۆكی واڵت له  سه ره وه ی 
ئه و  له سه ر  قسه   لۆژیك  به   گه ر  نۆهه ته .  سه دا 
زیاتر  واڵتانه   ئه و  سه رۆكه كانی  بكه ین،  ڕێژه یه  
هه رده م هه ست  بۆیه   ده ینن،  ده نگ  زاتی خودا  له  
ده كه ی فیرعه ون به  فۆڕمی تر له  ڕۆژهه اڵتی ناوین 

ده ژی.  
ئه و توندوتیژی  و زه بردۆستییه  له الیه ك به رهه می 
به رهه می  یا  به رییه ،  لێی  ئیسالم  كه   توراس-ه ، 
پرانسیپه كانی ماركسییه  كه  خودی دیموكراسیه ت 
ده زانێت.  ئامرازی سه رمایه داری  به   هه ڵبژاردن  و 
ئه و دووه  »توراس و ماركسیه ت« هێنده ی باوه ڕی 

به   باوه ڕی  جۆرێك  هیچ  به   هه یه   توندوتیژی  به  
لێبورده یی و پێكه وه ژیان نییه .

عێراق له  دوای كوده تای ته مووزی 1958 نه ك 
هه ر پرسه كانی پێش لكاندنی باشووری كوردستان، 
كامپی  به شداری  و  سوننه   و  شیعه   پرسی  به ڵكو 
هه رده م  عێراق  پرسی  له   ڕۆژئاوا  و  ڕۆژهه اڵت 
به رنامه ی  به   عێراقه   فۆرماتكردنی  خه ریكی 

ڕۆ ژهه اڵتی یا ڕۆژئاوایی یا ئیرانی.
 ڕاسته  عێراق بەرهەمی کۆلۆنیالیزم بوو، بەبێ 
واڵتەی  لەو  بەشێک  کرایە  کورد  کورد،  ویستی 
ناوی دەبات.  بالعنف(  )دولة  بە  بارزانی  پێ ڕەش 
بەریتانیا لەو ماوەیەدا عێراقی نا ڕاستەوخۆ بەڕێوە 
دەبرد، سیستەمی واڵت سیستەمێکی بنەماڵەیی بوو. 
عبدالستار عەبوسی لە 14ی تەموزی 1958 کۆتایی 
بەو بنەماڵەیە هێنا و ئەوانەی هەموو کوشتن: شا 
دایکی  ی  نەفیسە  و  عبدااللە  دووەم،  فەیسه لی 
عبدااللە و عابدەی خوشکی هەروەها چێشتلێنەرە 

تورکەکەی کۆشک..لە دەرەوەش سەدانی تر!
لە 1958 کە عێراق بووە کۆماری لە هەمان کاتدا 
بووە شانۆی کودەتاکان، پاش ئینقالبی عبدالکریم 
ئەنگلۆ-ئەمریکی  قیتاری  بە  بەعسیەکان  قاسم، 
زۆری  کوشت،  عبدالکریمیان  و  هاتنەوە   1963 لە 
نەبرد عبدالسالم عارف لە بەعسیەکان هەڵگەڕاوە 
و خۆی کرد بە سەرۆک کۆمار، ئەویش لە 1966 
لە فرۆکە سوتێندرا. عبدالرەحمانی برای هەتا 1968 
بووە سەرۆک، بەعسیەکان 1968 دووبارە هاتنەوە 
ماوەیەدا  لەو  بوون!!  دەسەاڵت  لە   2003 هەتا  و 
شەڕی سارد بە کاراکتەری عێراقی جمەی دەهات، 
ناوی  نییه   شتێك  عێراقیه كان  الی  جۆرێك  به  
كۆلۆنیالیزم و پۆست كۆلۆنیالیزم بێت بۆ زۆربه ی 

تاكی سوننه  و شیعه  و كورد.
دروشمی دیموكراسیه ت له  ڕۆژهه اڵتی ناوین                
كوده تای  له   عوسمانییه ت   ڕوخاندنی  پاش 
1908، پرسی ئه و هه موو نه ته وه یه  له  ئیمپراتۆریه تی 
عوسمانی جێگای مشتومڕ بوو، بۆیه  كۆلۆنیالیزمی 
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به ریتانی و فه ره نسی هه ر دابه شكردنی مومته له كاتی 
باڵوكردنه وه ی  به ڵكو  نه بوو،  عوسمانی  ده وڵه تی 

دیموكراسیه ت به  فۆڕمی ڕۆژهه اڵتی ناوین بوو.
ڕۆژهه اڵتی  له   دیموكراسیه ت  خودی  كه واته  
ماوه ی  پاش  –بوو،  كۆلۆنیالیزم  دروشمی  ناوین 
شیوعیه كان   1953-1924 ستالین  سه ركردایه تی 
داگیر  ناوین  ڕۆژهه اڵتی  له   ستراتیژیان  پێگه یه كی 
ماركسیه ت  و  داگیركرد  خاكی  كۆلۆنیالیزم  كرد: 
دیموكراسیه ت  پرسی  په نجاكانه وه   پاش  له   هزر. 
و  كۆلۆنیالیزم  خه می  بووه   ناوین  ڕۆژهه اڵتی  له  
ماركسیه ت هه تا حیزبه  ئۆپۆزسیۆنه كانیش به  دوو 
وه ته ره   ئه و  سه ر  له   شیوعی  و  قه ومی  ته یاری 
حیزبی  یه كه می  دروشمی  نموونه   بۆ  كرد.  ئیشی 
بوو.  عێراق  بۆ  عێراقی،  دیموكراسیه ت  شیوعی 
دیموكراسی  هه ر  كوردستانیش  دیموكراتی  پارتی 
قه ومی  ساڵه    100 نزیكه ی  ئه وه   بوو.  عێراق  بۆ 
دیموكراسیه ت  بانگه شه ی  شیوعی،  و  لیبرالی  و 
ده كه ن. دیموكراسیه ت هه ر به  فۆڕمه كه ی ئه وڕوپا 
ده رنه كه وت، به ڵكو له  سه رده می پۆست كۆلۆنیالیزم 

وه ك كۆلۆنیالیزمی لۆكه لی ده ركه وتن! 

هه ڵبژاردن و ڕیفراندۆم 
له  ئه جێندای ڕۆژهه اڵتی ناوین

ڕیفراندۆم  و  هه ڵبژاردن  چه مكی  هه ردوو 
چه مكی غه واره ن، نا-به له دن له  ڕۆژهه اڵتی ناوین. 
كۆلۆنیالیزمدا  پۆست  و  كۆلۆنیالیزم  له  سه رده می 

ڕۆژهه اڵتی  ده وڵه ته كانی  هه ره زۆری  زۆربه ی 
ناوین ئاشنانین به و دوو چه مكه . ئه و دوو چه مكه  
له  هه ناوی دیموكراسیه ت له دایك ده بن، ئه و فۆڕمه  
ته واو  هه یه   ناوین  ڕۆژهه اڵتی  له   دیموكراسیه ی 
جودایه  له گه ڵ ئه وه ی ڕۆژئاوا. پرسه كه ش په یوه ندی 
به  سیسته می واڵت  نییه ، به ڵكو په یوه ندی به  ڕه وش 
له   هه یه .  ڕۆژهه اڵتیه كان  بیركردنه وه ی  و  هزر  و 
په یوه ندی  ئه مه   نووسیم  وتارێكدا  له   ساڵی 1997 
عه لمانیه كانی  به ناو  ده سه اڵته   فیرعه ونیه تی  به  
عه ره به وه يه، كه قه بووڵی ئه ویتر ناكات، ئه و خۆی 
هه ر وه ك فیرعه ون وێنا ده كات و قه بووڵی موسا 
ناكات، ئه گه رنا موسا و الیه نگرانی جگه  له  داوای 

یه كخوایی داوای هیچی تر ناكه ن.
ئه و دكتاتۆرانه ی ڕۆژهه اڵتی ناوین ده سكردی 
بن،  خه ته ر  له   كاتێك  هه ر  ڕووسیان،  یا  ئه مریكا 
هه ر  گه مه كه .  ناو  هاتوونه ته   ڕووسیا  و  ئه مریكا 
بۆ نموونه  په یمانی لیتۆڤسك 1923 و سه عد ئاباد 
1937 و سه نتۆ 1955 و هه شتی شوبات 1963 و 
پاراستنی  له   به شێكن  عاریف  عبدالسالم  كوشتنی 
ڕۆژئاواییه كان  یانی  ناوین.  ڕۆژهه اڵتی  كیانه كانی 
ڕۆژهه اڵتی  له   كۆلۆنیالیزم  دابی  نایانه وێت 
688یان  بریاری   1991 له   گه ر  بشكێنن،  ناوین 
»مافی  به ناوی  ده ركرد  ئاسایش  ئه نجومه نی  له  
به   كورد  ملێۆنی  كۆچی  سه ر  له   ده ستێوه ردان« 
ده نگ هاتن.  له  الیه كی تر ڕه وشه كه  هۆكاری تر 
یه ك  به   ئه وروپیانه  واڵته   ئه و  هه ر  ئه گه رنا  بوو، 

چه مكی »دیموكراسیه ت« له  ژینگه ی ئه وروپا واتایه كی 
هه مه الیه نه ی  هه یه . سیسته می واڵت هه رچی بێت، واتای 
ده نگی تاك، ده سه اڵتی تاك، شوناسی تاك ده گه یه نێت، كه  

ته واو جیایه  له  ژینگه ی ڕۆژهه اڵتی ناوین.

;
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ده نگ ڕیفراندۆمی 2017ی باشووری كوردستانیان 
له   كرد  مه ركه زیان  په سنی حوكمی  و  ڕه تكرده وه  

عێراقدا.
نوئیلی  مێجه ر  بیسته م  سه ده ی  بیسته كانی  له  
ده یه وێت  كورد  »گه ر  ده یوت:  كورد  لۆرانسی 
ده وڵه تی ببێ و له  تورك و عه ره ب و فارس ڕزگاری 
چاره سه ره ».  ئه وه  هه ر  مه سیحی،  ببێته   با  ببێ 
یانی كۆلۆنیالیزم هه ر به  داگیركردنی خاكی كورد 
و  دابه شكردنی به سه ر عه ره ب و تورك دلی  ئاو 
حیزبه   بگۆڕێت.  دینیشی  ده یه وێ  ناخواته وه ، 
ماركسیزم  به رهه می  زۆربه   كه   كوردیه كانیش، 
بۆ  كوردستانیش  عاسێكانی  شاخه   له نێو  بوون 
دروشمی  هه ر    1991-1961 ساڵ  سی  ماوه ی 

دیموكراسیه ت بۆ عێراقیان به رزكردبۆوه .

دیموكراسیه ت به  بۆیه ی ماركسیی
 یان كۆبوونه وه ی دژه كان؟

چیرۆكی دیموكراسیه ت له  كوردستان ڕه گێكی 
سه د ساڵه ی هه یه ، یا ڕێكتر بڵێین به ستراوه ته وه  به  
سه رهه ڵدانی ماركسیه ت و فیگه ره  چه په  كورده كان 

له  كوردستان. 
باشووری  و  باكوور  به شی  هه ردوو  له  
كوردستان، دوو منه وه ری كورد به  ئایدیۆلۆژیای 
ماركسی له  ده یه كانی سه ده ی بیسته وه  ده ركه وتن 
په رته وازه یی(،  له   مێژووه ك   ،  2015 )ناوخۆش 
قسه ی  به   جه وده ت  عه بدوڵاڵ  دكتۆر  باكوور  له  
ل36،   ،2005 عبدالستار  ل67،   ،2005 )زه نگه نه  
پیرباڵ 2009، ل11، عوسمان عه لی 2011، ل184( 
جه وده ت  عه بدوڵاڵ  كه   ده كه ن  ئه وه   له سه ر  قسه  
ته ره قی– و  ئیتحاد  دامه زرێنه ره كانی  له   یه كێك 
موحه مه د  نه زه ر  له   ئومه مییه .  هزری  هه ڵگری  يه  
ئۆزۆن )1989، ل30( »عه بدوڵاڵ جه وده ت هیمداری 
هزری ژۆن توركه كان )باڵی هزری ئیتحادوته ره قی 
له  هه نده ران( بوو، هه روا یه كێ بوو له وانه ی هزری 
ماتریالی ماركسی هێنایه  نێو كورد«.  ئه و ماركسیه ، 

بوو،  موتڵه ق  عه لمانیه تی  بیرۆكه ی  هه ڵگری  كه  
به شێك بوو له  ماڵوێرانی بۆ كورد. جه لیلی جه لیل له  
ل84 وێنه یه كی دی عه بدوڵاڵ جه وده ت پیشانده دات 
به   له سه ر  كاری  خۆی  هزره كه ی  به   دژ  به وه ی 
له   ده كرد.  كوردی  كۆمه ڵگای  دیموكراتیزكردنی 
و  »په رله مان«  له   یه ك  هه ر  ماركسیه ت  نه زه ر 
بۆرژوای  ورده   به رهه می  دوو  »دیموكراسیه ت« 
سه رمایه دارین، به اڵم عه بدوڵاڵ جه وده ت به  دیدێكی 
له  دیموكراسیه ت گه یشتبوو«،  عه قیده یی/ ال دینی 
ئه و  كه   ده رده خه ن  ئه وه  سیاسیه كانی  تێڕوانینه  
سه ر به  نه وه ی ڕۆشنگه ریی بۆرژوازیی دیموكراتی 

نێو كورد بووه ».
سه رده می  له   عیرفان  جه مال  باشووریش  له  
كه   ده ركه وت،  مه حموود  شێخ  حوكمداریه كه ی 
ده ره به گی  ده سه اڵتی  به   باوه ڕی  هیچ جۆرێك  به  
ئیداره ی  له   نه بوو.  مه حموود  شێخ  ویراسی 
كاری  -پێشكه وتن-  ڕۆژنامه كه ی  و  مێجه رسۆن 
بێدینی  و  ماركسی  هزری  باڵوكردنه وه ی  له سه ر 

ده كرد )ناوخۆش 2015 ، ل102-93(. 
نورسی  سه عید  مه ال  وه ك  عیرفان  جه مال 
ڕوسی  سوپای  الی  له   یه كه م  جیهانی  جه نگی  له  
به دیل ده گیرێت و هه تا دوای شۆرشی به لشه وی 
پێچه وانه ی  به   عیرفان  جه مال  ده مێنێته وه .   1917
هه وادارێكی  وه ك  كوردی/نورسی  سه عیدی  مه ال 
ده گه ڕێته وه   ڕوسیا  كۆمۆنێستی  سیسته می 
باشووری كوردستان. له مباره یه وه  تاڵه بانی له  ل85 
بزوتنه وه ی  و  »كوردستان  كتێبی  كوردی  چاپی 
كورد« ده نووسێت: »له  ماوه ی حوكمڕانی یه كه می 
له   شۆرشگێڕ  ڕه گه زێكی  چه ند  مه حمووددا  شێخ 
ئه ده بیاتی كوردی ده ركه وتن خه ریكی باڵوكردنه وه ی 
بوون.  سۆڤیه تی  حكومه تی  و  ئۆكتۆبه ر  شۆرشی 
بێ  ناسران،  به لشه فی  به   كورد   نێو  له   ئه وانه  
ماركسیزم  له   و  بن  به لشه فی  ڕاستیدا  له   ئه وه ی 
تێبگه ن.  كۆمۆنیستی  تێگه یشتنه كانی  و  لینینیزم  و 
ئه ویش  هه بوو،  خوێنه وارێك  كوردانه   ئه و  له نێو 
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سه رده می  »سه رچاوه كانی  بوو.  عیرفان  جه مال 
جه مال عیرفان نكۆڵی له وه  ناكه ن كه  ئه و خه ریكی 
ماركسیه تیش  بووه ،  ماركسیه ت  باڵوكردنه وه ی 
الی ئه و بریتی بوو له  بێدینی و گۆڕینی كۆمه ڵگای 
ده ره به گی كوردی بۆ كۆمه ڵگایه كی كۆمۆنیستی بێ 
چین. عبدالرقیب یوسف و سه دیق صاڵح له  وتارێكی 
جه مال  باوی  قسه یه كی  )ڕۆڤار(  سێزده ى  ژماره  
ماتریالیزم  له سه ر  دامه زراو  بیروباوه ڕی  له سه ر 
ده گوازنه وه :  »ئه و شته ی كه  من بیپه رستم، ده بێ 
به  چاوی خۆم بیبینم، بزانم چیه ؟« خواجه  و ڕه فیق 
عیرفان  جه مال  كه   ده كه ن  به وه   ئاماژه   حیلمی 
به   سوپایه ش  ئه و  بوو،  لیڤی  سوپای  فه رمانده ی 
شیخ   1925 له    35 ژماره   فه ره نسی  به ڵگه ی  پێی 

مه حموودى ته نگه تاو كردبوو«.
به   جوده ت  عه بدوڵاڵ  وه ك  عیرفان  جه مال 
بۆ  ده كرد،  مامه ڵه ی  هزره كه یه وه   پێچه وانه ی 
نموونه  ئینگلیز به  گوێره ی ماركسیه ت كۆلۆنیالیزم 
و ئیمپریالیزم بوو، به اڵم جه مال عیرفان به  قسه ی 
)خواجه ، ل62، تاڵه بانی، ل87 و عبدالره قیب یوسف، 
ئاوی  وته نی  شێخ  بوو،  »ئینگلیزخوایه ك  ل4(: 
ئینگلیزی خواربۆوه ،  بانگه شه ی بۆ دیموكراسیه ت 

و بێباوه ڕی ده كرد.«
جه مال عیرفان له  سه ر مه سه له یه كی كۆمه اڵیه تی 
 1932 له   جه وده ت  عه بدڵاڵ  و  كوژرا   1922 له  
له   له  هزر ماركسی و  تێڕوانینه كانیان  مرد، به اڵم 
هه وێنی  بووه   دیموكرات،  بۆرژوای  ده وڵه تداری 

حیزبی ماركسی كوردی. مه سعود عبدالخالق 2009 
له  كتێبی »ناسنامه ی حزبه  كوردستانیه كان« ئه و 
عه لمانیه كانی  حزبه   كه   پشتڕاستده كاته وه   ڕاستیه  
ماركسیه ت  باڵوكردنه وه ی  په تای  هه ڵگری  كورد 
هه بووه .  دیموكراسیان  دروشمی  و  بێباوه ڕی  و 
حزبی هیوا و ڕزگاری و شۆڕش و پارتی له  غیابی 
ده چوون.  كۆمۆنیستی  به ره و  بارزانی  مسته فا 
كانیان: كوردایه تی  به  دروشمه   ئه و هه موو حزبه  
شه رمه زارییه ، نیشتمانێكی ئازاد و گه لێكی به ختیار، 
دیموكراسی بۆ عێراق و ئۆتۆنۆمی بۆ كوردستان، 
لۆزان  و  بیكۆ  سایكس  چه سپاندنی  هۆی  بوونه  
ل111(   ،2015 ناوخۆش  2009،ل392،  )مه سعود 
كوشتنی  و  خه بات  ئایدیۆلۆژیاكردنی  به   ئه مه ش 
له مه   لێكه وته وه .  كوردستانی  خوارووی  ده وڵه تی 
زیاتر، كۆمه ڵه ی ماركسیزم و لینینزم ماركسیه تی 
له  دیموكراسیه ت جیاكرده وه  بیرۆكه ی عێراقیه ت و 
كوردستانیه تی هێنایه  گۆڕێ به وه ی كوردستانیه ت 
له  ده ره وه ی پرانسیپه كانی ماركسیه ته ، به اڵم هه ر 
لێره دا  ده كرد.  عێراق  بۆ  دیموكراسیه تی  داوای 
مه سعود عبدالخالق ناهه قی نه بوو، كه  عه لمانییه ت، 
كۆمه ڵگای  ماڵوێرانی  به   دیموكراسیه ت  منداڵدانی 
حزبی  الی  عه لمانییه ت  چونكه   بزانێت،  كوردی 
به ڵكو  نه بوو،  میكانیزم  شار  و  شاخ  كوردی 

عه قیده یه ك بوو به رانبه ر ئیسالم.   
به  گوێره ی ماركسیه ت ئه وه نده ی دیموكراسیه ت 
وه ك »عه قیده یه ك، ئایدیۆلۆژیایه كی ئالته رنه تیڤ« 

دیموكراسیه ت له  ڕۆژهه اڵتی ناوین له سه ر »هیچ« 
دانه مه زراوه ، به ڵكو له  پارادۆكسێكی هزریی ده ژی، چونكه  

به رهه می سه رمایه داری و كۆمۆنیستییه  
نه ك دیموكراسی لیبرالی.  

;
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ئیشی له  سه ر كراوه  وه ك »میكانیزمێك« له  شاخ 

و شار كاری له  سه ر نه كراوه  .
كراوه »دا  »كۆمه ڵگای  كتێبی  له   پۆپه ر  كارل 
هه ق به  ماركسیه كان نادات، گه ر له  هه ڵبژاردنیشدا 
ده سه اڵتی  چونكه   ببات،  به ڕێوه   واڵت  سه ركه ون، 
موتڵه قیه تی  و  ده كوژێت  دیموكراسیه ت  ڕه های 

ئایدیۆلۆژی و مه ركه زیه ت ده سه پێنی. 
زۆربه ی واڵتانی ڕۆژهه اڵتی ناوین له  سه ره تادا 
سیسته م  به شێكی  بوون،  كۆلۆنیالیزم  به رهه می 
هزریه،  پارادۆكسیه   ئه و  نێو  له   بوون،  ماركسی 
ئه مریكی  و  ئه وروپی  فۆڕمی  به   دیموكراسیه ت 
هه یه   حزوری  ئه وه ی  به ڵكو  نییه ،  ئاماده گی 
 : وته نی  كه  صه دام  رۆژهه اڵتییه ،  دیموكراسیه كی 

الديمقراطيتتنا  من طراز الخاص ...

كورته     
                                   

له  ڕۆژهه اڵتی ناوین/ناوه ڕاست  دیموكراسیه ت 
سه ره تا به رهه می كۆلۆنیالیزم بوو بۆ به گژدادانی 
قۆناغی  له   بۆیه   عوسمانی،  ده وڵه تی  نه ته وه كانی 
مایه وه،  هه ر  كۆلۆنیالیزم  كۆلیانیزمیش،  پۆست 
ژینگه ی  كۆنتێكستی-  له   دیموكراسیه ت  كه واته  
كۆمه ڵێك  نابێت.  به رهه می  ناوین  ڕۆژهه اڵتی 
هۆكار له  پشته وه  ئه و » دیموكراسیه  ترشاوه »ی 
فیرعه ونی  توراسی  وه ك  ناوینن  ڕۆژهه اڵتی 
عه ره بی و  هزری ماركسی، پشت له  كۆلۆنیالیزم 
بكات و لێبگه ڕێت دیموكراسیه ت وه ك میكانیزمێك 
دروست  بۆ  به ربه ستی  خۆیان  هةر  دروستببێت, 

نه كه ن.

   سه رچاوه كان

أ.سه رچاوه ی ئینگلیزی 
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پۆپه ر ، كارل 2000 كۆمه ڵگه ی كراوه  . سلێمانی.

تاڵه بانی ، جه الل 2004 كوردستان و بزوتنه وه ی نه ته وه یی كورد . سلێمانی .
خواجه  ، احمه د 1968 چیم دی ، به رگی یه كه م . به غدا : شه فیق.
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ریكا و دیموكراسی 
ئەم

تەوافقی لە عێراقدا

پێشەكی:

رۆژئاوا بە تایبەت 
بەشێوەیەكی گشتی وەها باڵوە كە دەوڵەتانی 

یكا ڕێگرن لەبەردەم بەرەوپێش چوونی دیموكراسی لە وواڵتانی 
ئەمر

بەكار هاتووە  پاساو  وەك  جیهانی ئیسالمی، ئەوەش هەندێكجار 

بۆ ئەوەی بەرپرسیارێتی بەرەوپێش نەچوونی دیموكراسی لەسەر 

سەر  بخەنە  گرفتەكە  هەموو  و  البەرن  ناوخۆییەكان  كاراكتەرە 

ڕەهەندی دەرەكی. دەكرێت ئەم پاساوە بۆ سەردەمێك و قۆناغێكی 

ریكراودا 
دیا ماوەیەكی  لە  جیهانی  تیایدا سیستشمی  كە  مێژوویی 

گیر بكرێت بۆ 
پێیدا تێپەڕ بووبێت ده ست بدات، بەاڵم ناكرێت گشت

ەیر بكرێت. 
هەموو سەردەمەكان و هەموو دەوڵەتان وەك یەك س

مهدعهزيز
هيممحه

ئيبرا

1978، هه ڵه بجه 
له دايكبووى 

ده وڵه تييه كان 
نێو وه ندييه  

په ي و  له  سياسه ت  دكتۆرا 

ى به ريتانيا.
2017( له  واڵت

(
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ئەم بابەتە هەوڵێكە بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارە 
كە ئایا ئەمریكا )وەك رەهەندی دەرەكی( كاریگەری 
نێگەتیڤانەی هەبووە لەسەر دیموكراسی تەوافقی)1( 
پێچەوانەوە؟  بە  یان  وە   2003 دوای  لە  عێراقدا  لە 
یان مامەڵەی ناتەندروستی كاراكتەرە ناوخۆییەكان 

بەربەست بوون لەبەردەم ئەو پرۆسەیەدا؟ 
لەم بابەتدا باسی خراپی یان باشی دیموكراسی 
بەگشتی و دیموكراسی تەوافقی بەتایبەتی ناكرێت، 
نوسنیەكەش بۆ ئەوە تەرخان نەكراوە، دەكرێت لە 
كات و شوێنێكی تردا ئەوە ببێتە بابەتەی سەرەكی 
باسە  جۆرێك  بەهیچ  لێرەدا  بۆیە  لێكۆڵینەوەیەك، 
لەسەر ئەوە نییە كە دیموكراسی تەوافقی باشە بۆ 
عێراق یان باشتر دەبوو ئەگەر بەجۆرێكی تر بوایە، 
بەڵكو بابەتەكە تەرخان كراوە بۆ ئەوەی بزانرێت كە 
ئەمریكا وەك هێزێك لە دوای 2003 كە سەرۆكایەتی 
هاوپەیمانێتییەكی نێودەوڵەتی كرد و حزبی بەعسی 
بنیات  دووبارە  لە  هەبوو  ڕۆڵێكی  چ  ڕوخاند)2( 
كاراكتەرە  ئایا  لەعێراقدا؟   سیاسی  سیستمی  نانی 
ئاراستەیەك  ناوخۆییەكان مامەڵەو كارەكانیان بەچ 
بگەین  لەوە تێ  ئەوەی  بۆ  ئەمەش هەوڵێكە  بوو؟  
دژی  رۆژئاوا  كە  نەدەین  بڕیار  راستەوخۆ  كە 
ئیسالمی  جیهانی  وواڵتانی  كردنی  بەدیموكراسی 
بەشێوەیەكی  بەڵكو  دەكات،  پشتگیری  یان  یە 
توێژینەوەی  و  بڕوانین  كەیسێك  هەر  لە  پراكتیكی 
دەبێـتەوە  ڕوون  بۆمان  كات  ئەو  و  بكەین  لەسەر 
كە بەكرداری رۆژئاوا دژی بە دیموكراسی كردنی 
و  دەستەالت  دەستاودەستكردنی  و  وواڵتانە  ئەم 

هاوبەشی كردنی پێكهاتەكانە لە دەستەاڵت یان نا.
بابەتەكە بەسەر دووتەوەری سەرەكیدا دابەش بووە:
نانەوەی  دووبارەبنیات  ئەمریكاو  یەكەم: 

سیستمی سیاسی لەعێراقدا.
دووەم: قۆناغی پراكتیزەكردنی سیستمی سیاسی 

نوێی عێراق لە ژێر رۆشنایی دەستووری نوێدا.
باتەكە  گشتی  بەرئەنجامی  بەكورتی  پاشان 

دەخەینە ڕوو. 

یەكەم: ئەمریكاو دووبارەبنیات نانەوەی
 سیستمی سیاسی لەعێراقدا.

 ،2003 لە  بەعس  ڕێژێمی  ڕووخانی  دوای  لە 
ئەمریكا و هاوپەیمانەكانی زوو بە زوو دەستیان 
كرد بە دووبارە بنیات نانەوەی سیستمی سیاسی 
لە عێراق و فۆرمۆلەكردنی دامەزراوە سیاسیەكانی 
بووی  دابەش  بارودۆخی  كەلەگەڵ  بەجۆرێك 
هەنگاوێك  ئەوەی  ئامانجی  بە  بگونجێت  عێراقدا 
پێكهاتەكان  نێوان  لە  ئارامی  ئاراستەی  بە  بێت 
و  پێكهاتەكان  نێوان  ملمالنێی  وكەمكردنەوەی 
سەرەتاییەكی گرنگ بێت بۆ پێكهێنانی حكومەتێك 
كە نوێنەرایەتی هەموان بكات. )3( زاڵمای خەلیل 
ڕژێمی  ڕوخاندنی  لە  ئێمە  سیاسەتی  دەڵێت:  زاد 
بنكە فراوان كە  بەعس ئەوە بوو كە حكومەتێكی 
 )4( بێهنینەكایەوە.  بكات  هەمووان  نوێنەرایەتی 
چونكە ئەو سیستمە لە كۆمەڵگایەكی دابەش بووی 
وەك عێراق كە سێ پێكهاتەی جیاوازی لە خۆی 

گرتووە پێویستە و دەگونجێت.
لەبەر ئەوە لەیەكەم هەنگاوی ئەمریكا بۆ دروست 
پێكهاتەكاندا  لەنێوان  راستەقینە  هاوبەشی  كردنی 
)مجلس الحكم( ی دروست كرد كە پێكهاتبوون لە 
)13 شیعە، 5 سوونە، 5 كورد، یەك مسیحی، یەك 
توركمان( كۆی هەمووی 25 كورسی بوو كە لە 23 
بەردەوام   2004 حوزەیرانی   1 تا   2003 تەموزی 
بوو، بە پێی بڕیاری ئەنجوومەنی ئاسایش 1483 و 
 . CPA 9 1511و جێ بەجێ كردنی بڕیاری ژمارە
)5( ئەم هەنگاوە وەك دروستكردنی هاوپەیمانیەكی 
گەورە مامەڵەی لەگەڵ كراو بوو بەسەرەتایەك بۆ 
ئەوەی كابینەی حكومەتیش لەسەر هەمان شێواز 
بنیات بنرێت. ئەوەبوو پۆڵ بریمەر)حاكمی مەدەنی 
لە سەر هەمان  عێراق( حكومەتێكی دروست كرد 
ئەنجوومەنی  ئەندامانی  ژمارەی  بەهەمان  و  بنەما 
حوكم لە 1 ئەیلولی 2003 تا حوزەیرای 2004 بە 
كرد.  تێدا  بەشداریان  پێكهاتەكان  ڕێژەش  هەمان 
ئەمجۆرە  كە  هەبوو  بەوە  باوەڕی  زۆر  ئەمریكا 
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هاوبەشی  دروستكردنی  دەبێتە هۆی  دابەشكردنە 
لەنێوان  هاوپەیمانی  هێنانەكایەی  راستەقینەو 
پێكهاتە سەرەكییەكاندا، لەوێوە دووبارە سیستمێكی 
هۆی  ببێتە  كە  دەنرێت  بنیات  عێراق  بۆ  نوێ 
كەمكردنەوەی ملمالنێیەكان و هێنانەكایەی جۆرێك 
سیستمی  چونكە  یەكان،  عێراقی  بۆ  ئارامی  لە 
لە  هەبێت  باشی  بەرئەنجامێكی  ناتوانێت  زۆرینە 

كۆمەڵگایەكی دابەش بووی وەك عێراقدا)6( 
دامەزراوە  نانەوەی  بنیات  ئەوەی  بۆ 
وەربگرێت  دەستووری  شێوەی  سیاسیەكان 
پێویست بوو لە دەستووری نوێی عێراقدا بابەتی 
دەستەاڵت  لە  هاوبەشی  راستەقینەو  هاوبەشی 
بنەماكانی  لەسەر  ڕەنگبداتەوەو  بەتەواوی 
ئەوبوو  ڕەنگڕێژبكرێت.  تەوافقی  دیموكراسی 
دەوڵەت  بەڕێوبردنی  یاسای  ئەمریكییەكان 
و  باس  بەر  هێنایە  گواستنەوەیان  قۆناغی  بۆ 
یاسایە  ئەو  ڕەشنوسی  كرد.  لەسەر  گفتوگۆیان 
CPAیەوە  لەالیەن  ناسرا  تاڵ   ))7(TAL  ( كەبە 
بۆ  عێراقییەكان  بەردەستی  خرایە  پاشان  و  دانرا 
بێتە  لێ  تاڵی  و  بكەن  لەسەر  گفتوگۆی  ئەوەی 
تەوافقی  سیستمی  بەتەواوی   TAL   )8( بوون. 
هاوبەشی  ڕەنگرێژی  و  دابوویەوە  ڕەنگی  تێدا 
دروست  پێكهاتەكان  لەنێوان  لەدەستەاڵت 
كردبوو. بەتایبەت لە بابەتی )فیدرالیزم، بەشداری 
راستەقینە، ڕیژەیی پێكهاتەكان، ڤیتۆ بۆ كەمینەكان، 
وەنەبێت  ئەمەش   )9( ...هتد(  كلتوری  ئۆتۆنۆمی 
لەو  هەندێك  بەڵكو  تێپەڕبووبێت،  گیروگرفت  بێ 
لەنێوان  كرد  دروست  زۆری  مشتومڕی  بابەتانە 
بەاڵم سەرئەنجام هەموویان  بەگشتی  پێكهاتەكان 
و  بە  بوون  رازی  دا   CPA چاودێری  لەژێر 
یاسایە كە وەك دەستوورێكی كاتی وابوو. لێرەدا 
قۆناغی نوسینەوەیە  ئەم  بڵێین كە  ئەوە  دەتوانین 
هەنگاوێك سیستمی تەوافقی بردە پێشەوە بەوەی 
بنەماكانی  رەنگدانەوەی  فەرمی  بەشێوەیەكی  كە 

دیمكراسی تەوافقی تێدا بوو. 

دامەزرا  كاتی  تاڵدا حكومەتی  لەژێر رۆشنایی 
لە 30 حوزەیرانی 2004 تاوەكو كانونی دووەمی 
كە  حكومەتێك  دروستكردنی  پێناو  لە   ،2005
هاوپەیمانیتیەكی گەورە لە خۆ بگرێت پۆڵ بریمەر 
ئەخزەر  نەتەوەیەكگرتووەكان  تایبەتی  ونوێنەری 
كە  بهێنن  پێك  حكومەتێك  هەوڵیاندا  ئیبراهیمی 
نوێنەری  هەرچەندە  بێت،  قۆناغەكەدا  لەئاست 
حكومەتێكی  دەیویست  نەتەوەیەكگرتووەكان 
پێكبهێنیت،  پێكهاتەكان  هەموو  لە  تەكنۆكرات 
ئەوەبوو  بوو،  جیاواز  بۆچوونی  بریمەر  بەاڵم 
كابینەكە  پۆستەكانی  بەردەوام  گفتوگۆی  دوای 
بەمشێوەیە بوو )16 شیعە، 10 سوونە، 8 كورد، 
 %44 كەبەڕێژەی  مسیحی(  یەك  توركمان،  یەك 
شیعە، 27 % سوونە، 22% كورد( بوو. ئەم شێوازە 
زۆر روونە كە تیایدا ڕێژەی پێكهاتەكان لەبەرچاو 
لەنێوانیاندا  هاوبەشی  كە  هەوڵدراوە  و  گیراوە 

دروست بكرێت. )10(
نیشتمانی  ئەنجوومەنی  حكومەتدا  ئەم  لەپاڵ   
دەستەاڵتی  وەك  ئەوەی  بۆ  دروستكرا  كاتی 
ئەندام   100 لە  بكات،  خۆی  كارەكانی  ته شریعی 
پێكهاتبوو، كە 25 یان راستەوخۆ دانران، ئه وانیش 
بوون  راستەوخۆ  (بوون،  الحكم  )جلس  ئەندامی 
بەئەندامی ئەو ئەنجوومەنەو 75 تریان بەلیستێك 
لەنێوان پێكهاتەكان دروستكراو  لە كۆبوونەوەیەكی 
ڕێژەكەش  دراو  لەسەر  بریاری  بەغداد  لە  گشتی 
بەم  شێوەیەبوو )شیعە 41، سوونە 25، كورد 25، 
6 توركمان، دوو مسیحی، یەك یەزیدی(. )11( ئەم 
ئەمریكادا  كاریگەری  لەژێر  هەر  ئەنجوومەنەش 
تا ئەو كاتەش ئەمریكییەكان حاكمی  بوو، چونكە 
عێراق بوون، دەستەاڵتی تەواویان هەبوو بەسەر 

كۆی پرۆسەی سیاسی لە عێراقدا. 
یەكێكی تر لەو هەنگاوانەی بەرەو جیبەجێكردنی 
سیستمی تەوافق هاتەبوون بریتی بوو لە ئەنجامدانی 
بەپێی  كە   2005 دووەمی  كانونی   30 هەڵبژاردنی 
یاسای هەڵبژاردنی CPA كە بریمەر دەری كردبوو 
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لەسەر بنەمای نوێنەرایەتی ڕێژەیی و یەك بازنەی 
بۆ  ئەنجامدرا  داخراو)12(  سیستمی  و  هەڵبژاردن 
پاشان  و  بزانن  ڕێژەی خۆیان  پێكهاتەكان  ئەوەی 
بەپێی ئەو ڕێژە بەشداری پرۆسەی سیاسی عێراق 
بكرێت. بەاڵم پێكهاتەی سوونە بایكۆتی پرۆسەكەیان 
كرد و نەهاتنە ناو پرۆسەكەوە، سەرەرای ئەوەی 
كە ئەمریكا و نەتەوەیەكگرتووەكان هەوڵی جددیان 
بكەن  پرۆسەكە  بەشداری  ئەوانیش  ئەوەی  بۆ  دا 
سوونەكان  هەموو  نەیتوانی  هەوڵەكەیان  بەاڵم 
ئەنجامی  ئەوەبوو  پرۆسەكەوە،  ناو  بهێنێتە 
 140( بوو  خوارەوە  شێوەیەی  بەم  هەڵبژاردنەكە 
عالوی  ئەیاد  لیستی  كورسی،   77 كورد  شیعە، 
تەنها  بوو  سوونە  كە  یاوەر  غازی  كورسی،   40
لەكۆی   ) 3كورسی  توركمانەكان  هێنا،  كورسی   5
275 كورسی. )13( پاشان هەوڵدرا كە حكومەتێكی 
بەشداری  سوونەش  و  بكرێت  دروست  هاوبەش 
بەبێ سوونە  كە  هەوڵیدا  زۆر  ئەمریكا  بكەن،  تێدا 
هەولەكان  بەاڵم  نەكرێت  تەشكیل  حكومەتە  ئەو 
كە  نەبوو  بەرهەمی  شێوەیە  بەو  سوونە  لەگەڵ 
حكومەتی  ئەوەبوو  ویست.  دەیان  ئەمریكیەكان 
گواستنەوە كە ئیبراهیم جعفری سەرۆكایەتی دەكرد 
لە )2005/5 بۆ 2006/5( كارەكانی ئەنجامدا، بەاڵم 
سوونە زۆر بەالوازی بوونی هەبوو كە لەكۆی 35 
پۆست تەنها 4 پۆستیان سوونە بوون ئەوی تریان 
ئەمە   .)14( بەڕێوەدەبران  تر  پیكهاتەكانی  لەالیەن 
و  ئەمریكا  كە  ئەوەی  سەرەرای  دەگەیەنێت  ئەوە 
نەتەوەیەكگرتووەكان ڕەنگڕێژی و پالنیان هەبووە 
بێتە  لەدەستەاڵت  راستەقینە  هاوبەشی  ئەوەی  بۆ 
لە  بكەن  بەشداری  پێكهاتەكان  هەموو  و  بوون 
پرۆسەكەدا بەاڵم كاراكتەرە ناوخۆییەكان بەتایبەت 
بگەڕێتەوە  عێراق  ویست  دەیان  كە  سوونەكان 
نەیان  دەستەاڵتداربوون  خۆیان  كە  قۆناغەی  ئەو 
پرۆسەی سیاسیان  بایكۆتی  و  بن  بەشدار  ویست 
كە  دەكرد  حەزیان  شیعەكان  كاتدا  لەهەمان  كرد. 
تاوەكو خۆیان  ناو پرۆسەكەوە  نەیەنە  سوونەكان 

خۆیان  پێگەی  و  بەرێوەبەرن  گرنگەكان  پۆستە 
بەهێز بكەن.

لەپاش ئەو قۆناغە و بەپێی پالنی ئەمریكا و 
ئامادەكاری  بە  دەستكرا  نەتەوەیەكگرتووەكان 
عێراق  هەمیشەیی  دەستووری  ئەوەی  بۆ 
بنوسرێتەوە، پاشان لە ریفراندۆمدا دەنگی لەسەر 
بدرێت و هەموو الیەك تیایدا بەشداربن. ئەوەبوو 
پێكهات  لیژنەیەك  گفتوگۆیەكی دورو درێژ  پاش 
بنوسرێتەوە،  دەستوور  ڕەشنوسی  ئەوەی  بۆ 
بەشداریان  كان  سوونە  لەسەرەتادا  بەاڵم 
پرسەكەوە،  ناو  هاتنە  ماوەیەك  پاش  نەكردو 
ئەویش بەهەوڵی ئەمریكا ونەتەوەیەكگرتووەكان 
هەموو  رەنگدانەوەی  دەستوور  ئەوەی  بۆ 
پێكهاتەكان بێت نەك تەنها یەك یان دوو پێكهاتە. 
لیژنەی نوسینەوەی دەستوور پێكهاتبوون لە )28 
عەالوی  ئەیاد   6 سوونە،   15 كورد،   15 شیعە، 
كەلە  توركمان(  و  مەسیحی  بۆ  ئەندامیش   4  ،
و  كردو  بەكارەكانیان  دەستیان   2005/5/25
تەواو  دا   2005/8/28 لە  یەكەمیان  رەشنووسی 
لەسەر  ریفراندۆمی  كە  رەشنوسیش  كۆتا  كرد، 
ئەنجوومەنی  الیەن  لە  دا   2005/9/19 لە  كرا 
نیشتمانی بۆ قۆناغی گواستنەوەوە پەسەند كراو 
و  كرا  لەسەر  ریفراندۆمی  دا   2005/10/15 لە 
ئەنجامەكەیش 78,6 % بەبەڵێ دەنگی دا و 21,4 
% بەنەخێر دەنگی دا كە نەخێرەكان نوێنەرایەتی 
ئەو  لەنوسینەوەی    )15( دەكرد.  سوونەكانی 
بۆ  سەرەكی  بنەمای  كرایە  تاڵ  دەستورەدا 
لەوێوە  ئەوەی  بۆ  گفتوگۆكردن  و  دانوستاندن 
و  وەربگیرێت  پرۆژەیە  لەو  سوود  بتوانرێت 
كاتدا  لەهەمان   )16( بكات.  ئاسان  بۆ  كارەكەیان 
هەبوو  سەرەكی  لیژنەیەكی  ئەوەی  سەرەڕای 
هەبوو  بچووكراوەش  لیژنەیەكی  بەهه مان شێوە 
كە سەركردە بااڵكانی هەر سێ پێكهاتەی سەرەكی 
)شیعە، سوونە، كوردی( تێدا بوو پێیان دەگوترا 
)مەتبەخی سیاسی( كەتیایدا كێشە سەرەكییەكان 
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كە لەلیژنەی دەستووری چارەسەر نەدەكرا لەوێ 
ئەمریكی  دەدرا.  لەسەر  بڕیاری  و  تاوتویدەكرا 
نەتەوەیەكگرتووەكان  راوێژكارانی  و  یەكان 
لەگەڵ مەتەبخی سیاسی بەردەوام لە پەیوەندیدا 
كە  بنوسرێتەوە  دەستوورێك  ئەوەی  بۆ  بوون 
لەسەر  و  كۆبكاتەوە  الیەنەكان  بتوانرێت هەموو 
هەمووالیەك  بەكرداری  كە  بێت  بنەمایەك 
هاوبەش بن لەدەستەاڵتدا نەك تەنها پێكهاتەیەك 
یان دوو پێكهاتە چونكە بارودۆخی عێراق وەك 
كۆمەڵگایەكی دابەش بوو پێویستی بەجۆرێك لە 
سیستمە كە هەموو پێكهاتەكان پشكیان هەبێت و 

پێكەوە دەوڵەت بەرێوە بەرن. 
نوسراوەتەوە  بەتەوافق  دەستوورەكە  كۆی 
كە  بەجۆرێك  داتەوە  ڕەنگی  تیایدا  ته وافقیەت  و 
دەستووری  لە  بەیەكێك  عێراقی  دەستووری 
وواڵتانی تەوافقی ئەژماردەكرێت. لە دوای پەسەند 
كردنەوە،   بەجێ  جێ  بواری  كەوتنە  و  كردنی 
بە  سیاسیەكان  دامەزراوە  نانی  بنیات  دووبارە 
پێی ئەو دەستوورە چوو ەبواری جێبەجێكردنەوە 
قۆناغێكی  چووە  عێراق  لە  سیاسی  وپرۆسەی 
تەوافقیەت  پراكتیزەكردنی  قۆناغی  كە  وە  نوێ 
پێكەوە  بتوانن  پێكهاتەكان  هەموو  تیایدا  كە  بوو 
بە هاوبەشی دەستەاڵتەكان بەڕێوە بەرن و ببێتە 
دروستكردنی  و  ملمالنێ  كەمكردنەوەی  مایەی 
هاوبەشی راستەقینە لە دەستەاڵت لە نێوان هەموو 
زیاتر  پراكتیزەكردن  قۆناغی  واتە  پێكهاتەكان. 
كەوتە ئەستۆی كاراكتەرە ناوخۆییەكان  هەرچەندە 
ئەمریكا تا 2011 سوپاكەی لە عێراقدا مابوویەوە 
وواڵت  بەڕێوبردنی  و  مەدەنی  دەستەاڵتی  بەاڵم 

بەفەرمی لەدەست عێراقیەكان بوو.
ئەمریكا  كە  بڵێین  ئەوە  دەتوانین  لێرەدا 
سەرەتایەكی تیۆری و پراكتیزی دەست پێكرد لە 
عێراق بۆ ئەوەی لە داهاتوودا پەرەی پێبدرێت و 
بەرەو پێش ببرێت و هەموو پێكهاتە سەرەكییەكانی 
هیچ  و  بەرن  بەڕێوە  وواڵت  پێكەوە  عێراق 

پێكهاتەیەك پەراوێز نەخرێت، چونكە بەبێ بوونی 
هاوبەشی  و  دەستەاڵت  لە  پێكهاتەكان  هەموو 
له به ر  ئەستەمە،  عێراق  بەڕێوه بردنی  راستەقینە 
و  نەتەوەی  ڕووی  لە  بوونەكە  دابەش  ئه وه ی 
كاریگەری  جوگرافیاییەوە  و  زمان  و  مەزهەبی 
تەواوی لەسەر هاوكێشە سیاسیەكان و سیستمی 

سیاسی دروست كردووە و دەبێت. 
دروست  لێكدانەوەیەكی  پێویستە  زۆر  بۆیە 
و  تەوافقیەت  پراكتیزەكردنی  قۆناغی  بۆ  بكرێت 
پێكهاتە  كەلەالیەن  ڕێكەتنانەی  ئەو  و  دەستوور 
سەرەكیییەكانەوە ئەنجام دەدرا بۆ ئەوەی بزانرێت 
ئایا بە كرداری ئەوە ئەمریكا و نەتەوەیەكگرتووەكان 
لە  بوون  بێتە  دیموكراسی  هێشت  نەیان  بوون 

عێراق یان عێراقیەكان خۆیان بوون؟ 

دووەم: قۆناغی پراكتیزەكردنی سیستمی سیاسی 
نوێی عێراق لە ژێر رۆشنایی دەستووری نوێدا

كەوتە  و  كرا  پەسەند  دەستوور  ئەوەی  پاش 
رۆڵیان  عێراقیەكان  جێبەجێكردنەوە،  بواری 
لەبەڕیوبردنی دامەزراەوە سیاسیەكاندا گەورەتر و 
فراوانتر بوو، لەهەمان كاتدا ئەمریكا ئەوبوارەی بۆ 
سوپایەكی  هەرچەندە  هێشت،  بەجێ  عێراقییەكان 
گەورەی ئەمریكا تا 2011 كە تەواوی سوپاكەی لە 
سەربازیان  بااڵی  دەستەاڵتێكی  كشاندەوە  عێراق 
لەسەر  هەبوو  وكاریگەریان  لەعێراقدا  هەبوو 

پرۆسەی سیاسی.
پراكتیزەكردنی  الیەنی  تەوەرەیەدا  لەم 
دیموكراسی تەوافقی دەخەینە ڕوو كە چۆن كاراكتەرە 
ناوخۆییەكان لەژێر ڕۆشنایی دەستوورێكی تەوافقی 

مامەڵەیان كرد لە سێ تەوەرەدا:
لە  تەوافقی  دیموكراسی  پراكتیزەكردنی   .1

.2010 -2006
ته وافقی  دیموكراسی  پراكتیزەكردنی   .2

لە2014-2010.
3. پراكتیزەكردنی دیموكراسی ته وافقی لە 2018-2014
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لە  تەوافقی  دیموكراسی  پراكتیزەكردنی   .1

:2010 -2006
نێوانە  ڕێكەوتنی  بەپێی  مالكی  ئەوەی  دوای 
عێراق  وەزیرانی  سەرۆك  پۆستی  پێكهاتەكان 
وەرگرت، چاوەڕوان دەكرا كارنامەی حكومەتەكەی 
بهێنێت  بەدی  دەستەاڵتدا  لە  راستەقینە  هاوبەشی 
بەپێی  پێكهاتەكان  بۆ ئەوەی هەموو  بكات  و كار 

بوونیان هاوبەشیان پێ بكرێت لەدەستەاڵتدا.
پۆستە  بەدابەشكردنی  تەنها  ئەوەبوو 
كرد  ئیكتفای  پێكهاتەكاندا  بەسەر  وەزارییەكان 
شكلی  شێوەی  بە  الیەنەكان  دەیوست  لەوێوە  و 
 40 كۆیی  لە  ببن.  سیاسی  پرۆسەی  بەشداری 
پۆستی وەزاری )22 شیعە، 10 سوونە، 7 كورد، 
لەخۆی  پێكهاتەكانی  هەموو  كە  مەسیحی(  یەك 
پیناسە  وەها  پۆست  دابەشكردنی  وەك  گرت، 
راستەقینەی  هاوبەشی  حكومەتێكە  كە  دەكرا 
تێدایە و لەسەر بنەمای تەوافوق دامەزراوه . )17( 
لەسەرەتای دامەزاندنی حكومەتەكەی مالكی یەوە 
كە  كردەوە  دووپات  ئەوەی  زاد  خەلیل  زاڵمای 
دەستەاڵتە  راستەقینەی  هاوبەشی  حكومەتە  ئەو 
لە  تەوافق  بنەمای  لەسەر  الیەنەكان  لەنیوان 
بڕیاردان لەسەر بابەتە چارەنووسسازەكان. )18( 
یەوە  مالكی  مامەڵەی  بەهۆی  سوونەكان  پاشان 
لەالیەن  پۆستەكانیان  كردو  حكومەتیان  بایكۆتی 

شیعەوە پركرایەوە. 
لەسەرەتاوە  هەر  كرا  بەدی  ئەوەی  بەاڵم   
تاكە  دەستەاڵتی  بنیاتنانی  بۆ  هەنگاوەكانی 
كەسی خۆی و پارتەكەی بوو، تەنانەت كاری بۆ 
كاركردنی  پاش  لە  پێكهاتەكەی خۆی كە شیعەیە 
ئاراستەی  بۆیە  حزبەكەی،  و  خۆی  بۆ  بوو 
نەبوو  دەستەاڵت  لە  بەرەوهاوبەشی  كارەكانی 
بەلكو بەرەو دەستەاڵتخوازی تاكەكەسی و حزبی 
بوو. )19( هەر ئەمەش وای كرد كە پاش ماوەیەكی 
بایكۆتی  سوونەكان  مالكی  دەستەاڵتی  لە  كەم 
بە  راگەیاند  خۆیان  ناڕەزایەتی  كردو  حكومەتیان 

وەرگرتووە  خراپی  ئاراستەیەكی  كە  كارەكانی 
كە  نیشتمانی  مصالحەی  بارەی  لە  بەتایبەت 
ڕێكەوتبوون.  لەسەری  مالكی  لەگەڵ  سوونەكان 
حكومەت  لە  صەدرییەكانیش  بگرە  ئەوەندە  نەك 
نارازی  چونكە  حكومەت  نەگه ڕانەوە  و  كشانەوە 
تاكڕه وی  كە  مالكی  سیاسەتەكانی  لە  بوون 
صه درییەكان  تەنها  نەك  بوو.  پێوەدیار  تەواوی 
پێشكەش  پرۆژەیەكی  كە  ئەعلی  مجلسی  بگرە 
بۆ  باشوور  هەرێمی  كردنی  دروست  بۆ  كردن 
شیعەكان مالكی دژی وەستایەوەو ڕێگری لێكرد. 
)20( تەنها ئەو دوو پێكهاتەیە نارازی نەبوون لە 
سیاسەتە و كارەكانی مالكی بەلكو كوردیش لەوان 
بەتایبەت ئەو كاتەی كە  نارەزایەتی هەبوو  زیاتر 
مالكی بەنیازی جواڵندنی هێزبوو بەرەوكوردستان 
لەنیوان  كە  كێشەیەك  لەسەر  خانەقین  لەناوچەی 
هەریمی كوردستان و بەغداد دروست بوو، ئەگەر 
لەو  بێگومان  ئەوا  نەبوایە  ئەمریكییەكان  ڕێگری 
و  مالكی  لەنێوان  دەبوو  دروست  شەڕ  كاتەدا 
و   140 ماددەی  كە  لەوەی  جگە  ئەمە  هەرێمدا. 
جددی  كاری  یەوە  مالكی  لەالیەن  جیبەجێكردنی 
شێوازە  بەو  ئەو  مامەڵەكردنی  نەكراو  لەسەر 
یەكێك بوو لە هۆكارەكانی پشتگوێ خستنی ئەو 
كێشەیە لەو ماوەیەی كە بۆی دانرا بوو تاكۆتای 

2007 نەتوانرا جی بەجێ بكرێت.
پێدەبەست سەرەڕای  پشتی  مالكی  كە  ئەوەی 
بەسەردا  دەستی  خۆی  كە  پۆستانەی  و  ئە 
بەخۆی  تایبەت  ئۆفیسێكی  دروستكردنی  گرتبوو، 
بوو كە الیەنی سەربازی و هەواڵگری وئەمنی لە 
لە دەرەوەی وەزرارەتە  ئەوەی  بۆ  خۆی دەگرت 
بكات و دەستەاڵتی  پەیوەندیدارەكان كاری خۆی 

فراوانخوازی خۆی پەرەپێ بدات. )21(
لەماوەی  تر  نموونەی  چەندین  و  ئەمانە 
هەبوو  بوونی  مالیك  دەستەاڵتی  یەكەمی  خولی 
كە  بنەمایانەی  لەو  بوو  جیاواز  بەتەواوەتی  كە 
دیموكراسی تەوافقی لەسەر دامەزرا بوو. هەرچەنده  
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لەدەستووری  هەبوو  رەنگدانەوەی  بنه مایانە  ئەو 
عێراقیدا بەاڵم هەنگاوەكان و كارەكانی مالكی بەو 
ئاراستەیەدا نەبوو كە بتوانرێت رەنگدانەوەی ئەو 
ئەڵبەتە  ببینرێت.  واقیع  ئەرزی  لەسەر  بنەمایانە 
لەكارەكانیان  هەندێك  پێكهاتەكانیش  لە  یەك  هەر 
تەواوی  پشتگیری  كە  نەبوو  ئاراستەیەدا  بەو 
سوونەكان  بەتایبەت  بێت  تەوافقی  دیموكراسی 
دەستەاڵتەبوو  ئەو  لەسەر  چاویان  هەمیشە  كە 
كەپێشتر هەیان بوو. ئەم كارانە وای كرد تەنانەت 
ئەمریكییەكان،  لە  بكرێت  مالكی  گۆڕینی  داوای 
ئێوە  كە  راگەیاند  ئەوەی  رایس  گۆندالیزا  بەاڵم 
ئەتوانن  لەسەری و خۆشتان  خۆتان ڕێكەوتوون 
ئەو كێشەیەوە و  ناو  نایەتە  ئەمریكا  بەرەن،  الی 

كێشەی خۆتانە.
كێشەی  كە  دەبێتەوە  روون  مان  بۆ  لەمەوە 
ئەو  یەكەمدا  قۆناغی  لە  تەوافقی  دیموكراسی 
چۆنیەتی  بۆ  بوو  عێراقییەكان  بینینەی  دنیا 
دروست  هاوبەشی  و  دەستەاڵت  پراكتیزەكردنی 
كردن. كە زیاتر مۆركێكی دەستەاڵتخوازی لەخۆی 
گرتبوو نەك دروست كردنی هاوبەشی راستەقینە. 
یەكان  ئەمریكی  كە  ئەوەبوو  پێچەوانەی  ئەمەش 
بەهاوبەشی  عێراق  كە  كردبوو  بۆ  رەنگڕێژیان 
بەڕێوە ببرێت نەك تاكە كەسێك یان حزبێك یان 

تەنانەت پێكهاتەیەك بەرێوەی ببات.
لە  ته وافقی  دیموكراسی  پراكتیزەكردنی   .2

  2014-2010
پاش ئەوەی مالیكی نەیتوانی زۆرترین كورسی 
ئەنجوومەنی  لەهەڵبژاردنی  بهینێت  بەدەست 
توانی  عالوی  ئەیاد  و   2009 ساڵی  لە  نوینەران 
بەسەریدا سەركەوێت، چونكە مالكی 89 كورسی 
هێنا و عالوی 91 كورسی بەدەست هێنا)22( بەالم 
مالكی بەهەوڵی خۆی و پێكهاتەكەی دوای زیاتر لە 
11 مانگ گفتوگۆ توانی هەردوو بەرەی ئەمریكی 
و ئێرانیش رازی بكات بەوەی كە بۆ جاری دووەم 
لە  ببێتەوە بەسەرۆك وەزیران بەپێی ڕێكەوتنێك 

نێوان هەر سێ پێكهاتەكەدا و بەچاودێری ئەمریكا 
و نەتەوەیەكگرتووەكان. 

وەرگرتەوە  دەستەاڵتی  كە  ئەوەی  دوای 
كورییەكانی  و  كەم  نەك  كرد  كاری  بەجۆرێك 
پێشو تری چارەسەر نەكرد بەڵكو بە ئاراستەیەكی 
خراپتردا مامەڵەی كرد بەتایبەتی كە دوا سەربازی 
راستەوخۆ  كرد  پاشەكشەی  عێراق  لە  ئەمریكی 
هێزی بەكار هێنا بۆ سەركوت كردنی نەیارەكانی 
سەرۆك  )جێگری  هاشمی  تارق  وەك  سوونە  لە 
...هتد.  دارایی(  )وەزیری  عیساوی  رافع  كۆمار(و 

)23(
بوون  بێزار  زۆر  سوونەكان  لەوەی  بەدەر 
بەتایبەتی  شیعەكانیش  مالیكی،  كارەكانی  لە 
بوو  ئەوە  بوو،  توندتر  صه درییەكان هەڵویستیان 
دژایەتی  و  كشانەوە  حكومەت  لە  بەیەكجاری 
بەهەمان  كوردیش  دەبڕی.  مالكی  بۆ  خۆیشیان 
مالكی  سیاسەتەكانی  لە  بوو  ناڕازی  شێوە 
بەجۆریك هەر یەك لە سەرۆك كۆمار و سەرۆكی 
پەیماننامەیەكیان  و صدر  عالوی  ئەیاد  و  هەریم 
ئاراستەی  چونكە  الببەن،  مالكی  كە  كرد  واژوو 
سەركەوتوو  بەاڵم  وەرگرتووە  دكتاتۆریەتی 
ئەوەی  مالكی  بەجۆرێك  لەهەوڵەكەیان.   نەبوون 
راگەیاند كە دیموكراسی تەوافقی خراپە و دەبێت 
حكومەتێكی  و  بكرێت  زۆرینە  سیستمی  بە  كار 
مالكی  داواكارییەی  ئەم  بكرێت.  دروست  زۆرینە 
زۆرینەیە  شیعە  كە  گرتبوو  سەرچاوەی  لەوەوە 
و  هەبێت  تەواویان  دەستەاڵتی  ئەوانە  مافی  و 

حكومەتی هاوبەش كارێكی خراپە.
 لەراستیدا ئەم داواكارییەی مالیكی بارودۆخەكە 
خراپتر دەكرد ئەگەر بهاتباو سەركەوتنی بەدەست 
بەرژەوەندی  تەنها  كاتە  ئەو  چونكە  بهێنایە، 
پێكهاتەی زۆرینە لەبەرچاو دەگیراو و پێكهاتەكانی 
بۆ  بپارێزن.  بەرژەوەندییەكانیان  ناتوانن  تر 
بەسەر  عێراق  وەك  بووی  دابەش  كۆمەڵگایەكی 
سێ پێكهاتەدا بە قوڵی زۆر ئەستەمە تەنانەت دوو 



     98  
ژماره )18(
ئابی 2018

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
پێكهاتەش دەستەاڵت بەڕێوە بەرن چونكە هەرگیز 

ناتوانن بەرژەوەندی پێكهاتەكانی تر بپارێزن. 
گەورە  مەترسی  كرد  كەهەستیان  سوونەكان 
لەسەریانە و هەوڵی البردنی مالكی شكستی هێناوە، 
پرۆژەی هەریمی سوونیان هێنایە پێشەوە بۆ ئەوەی 
هیچ نەبیت هەندیك بەرژەوەندی خۆیان بپارێزن و 
بەرامبەر بە هەوڵە تاكڕەوییەكانی مالكی بوەستنەوە. 
لەبەرامبەردا كورد هەڵویستی پۆزەتیڤانەی هەبوو، 
بەاڵم شیعە بەگشتی و نوری مالكی بەتایبەتی بەهیچ 
شێوەیەك ئەو بابەتەیان بەهەند وەرنەگرت و پشت 
بەدەستهێنانی  چەندە  هەر   )24( خست.  گوێیان 
ئۆتۆنۆمی بۆ پێكهاتەكان یەكێكە لە بنەما سەرەكی 
دەستووریشدا  لە  و  تەوافقی  دیموكراسی  یەكانی 
بۆ  تایبەتیشی  یاسای  و  هاتووە  بەروونی  ئەوە 

دەرچووە لەساڵی 2008 ەوە. 
ناوچە  بوون  زۆر  ناڕەزایەتییەكان  هێندە 
پێكرد  دەست  مەدەنیان  خۆپیشاندانی  سونییەكان 
ئەنجامیكی  بەاڵم هیچ  بۆ ماوەیه كی دور و درێژ 
پۆزەتیڤانەی نەبوو لە الیەن حكومەتیشەوە گوێیان 

بۆ نەگیرا.
نەك  دەستەاڵت  ردنی  پراكتیزە  لە  ئەمجۆرە 
تەوافقی  دیموكراسی  لەبەردەم  بەربەرست  بوەیە 
سەرهەڵدانی  هۆكارەكانی  لە  بوو  یەكێك  بەڵكو 
داعش و داگیركردنی بەشێكی زۆری خاكی عێراق 

و نەهامەتییەكی گەورە بەسەر گەلی عێراقەوە.
خودی  مالكی  خولی  هەردوو  كۆی  لە 
لەبەردەم  دروستكرد  بەربەستیان  عێراقییەكان 
جێبەجێكردنی دیموكراسی تەوافقی بەو شێوەیەی 
لەسەر  ڕێكەوتنیان  و  هاتووە  لەدەستووردا  كە 
دەستەاڵت  لە  هاوبەشی  بەتایبەتی  كردبوو 
سەرەرای  ئەوە  پێكهاتەكان  بۆ  ئۆتۆنۆمی  و 
پۆستەكاندا  دابەشكردنی  لە  ناهاوسەنگی 
بەتیابەتی پۆستە باالكان هەرچەندە كە ڕێكەوتنی 
سەركردەكانی لەسەر كرابوو بەاڵم ئەو ریكەوتنانە 

نەتوانرا لەسەر ئەرزی واقیع بەرجەستە بكرێت. 

لە  ته وافقی  دیموكراسی  پراكتیزەكردنی   .3
:2018-2014

دانانی عەبادی یەكێك بوو لەو هەنگاوانەی كە  
پێكهاتەی شیعە لەبەرامبەر الدانی مالكی ئەنجامیاندا 
هەبوو  هەڵویستیان  هەمان  تریش  پێكهاتەكانی  و 
پێكهاتەی  لە  تر  بەكەسێكی  مالكی  الدانی  لەسەر 
شیعە و ئەوانیش رێكەوتن كە عەبادی سەرۆكایەتی 
ئەو  كە  مەبەستەی  بەو  وەربگرێت  حكومەت 
و  بوون  بهێنێتە  لەدەستەاڵت  هاوبەشی  بتوانێت 
كە  بەتایبەت  بەرێت.  تر  قۆناغێكی  بەرەو  عێراق 
عێراق  لەسەر  بوو  گەورە  مەترسییەكی  داعش 
كە  هەبوو  بەوە  زیاتری  پێویستی  و  ناوچەكە  و 
هەموو پێكهاتەكان هاوبەشی راستەقینەیان هەبێت 

بۆ ئەوەی سەركەوتن بەدەست بهێنێت. 
تارادەیەك  بااڵكان  پۆستە  كە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
بە هاوسەنگی بەسەر پێكهاتەكاندا دابەشكرا، بەاڵم 
پرۆژەی  بەناوی  عەبادی  كورت  ماوەیەكی  پاش 
و  البرد  وەزیری  و  وەزارەت  چەندین  چاكسازی 
كە  بەتایبەت  بوو  دروست  السەنگییەك  بەوەش 
خۆی  بۆ  بااڵكانی  پۆستە   %  60 لە  زیاتر  شیعە 
 %51 تەنها  رێژەكە  مالكیدا  لەسەردەمی  كە  برد 
سەرۆك  جێگرانی  پۆستی  كاتدا  لەهەمان  بوو. 
كۆمارییشی البرد كە پاش ماوەی ساڵێك دادگای 
گەڕانەوە  داناو  بەنایاسایی  بریارەكەی  فیدراڵی 
پۆستەكانی خۆیان. ئەم هەنگاوەی عەبادی ئەوەی 
هەمان  بە  كارەكانی  و  مامەڵە  كە  لێدەخوینرایەوە 
ئاراستەی سەردەمی مالیكدا دەڕوات و جیاوازیەكی 
هاوبەشی  بتوانرێت  كە  كایەوە  نەهێنایە  ئەوتۆیی 
راستەقینە لە دەستەاڵت بێتەبوون، هەنگاوێك بێت 
بەرە وئەو دیموكراسیەی كە لە دەستوردا رەنگی 
دابویەوە وئەمریكا سەرەتایەكی تیۆری و پراكتیكی 

بۆ دارشت لەدوای رووخانی رژێمی بەعسەوە. 
بەهێزەكانی  هەرە  پاساوە  لە  یەكێك  عەبادی 
ئەولەویەیتی  داعش  لەناوبردنی  كە  ئەوەبوو 
كارەكانێتی و پاشان هەنگاوی جددی تر بۆ ئارامی 
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و پێكەوەی بەشێوەی سازان دێنێتە بوون. ئەوەی 
دەتوانرێت ببینرێت لەسەردەمی عەبادی بارودۆخی 
عێراق بەجۆرێك بوو زۆر باسی تەوافق نەدەكرا، 
لەالیەن  ناوچەكانی  زۆربەی  سوونە  چونكە 
داعشەوە دەستی بەسەردا گیرابوو، كورد هەوڵی 
ئابووری سەربەخۆیی دەدا و كاری بۆ ریفراندۆم 
شەعبیەوە  حەشدی  لەرێگەی  شیعەش  دەكرد، 
هێزێكی  و  دەدا  داعشی  بەرپەرچدانەوەی  هەوڵی 
نوێی بۆخۆی دروست كرد، بۆ یە لە بارودۆخێكی 
باسی  بتوانرێت  ئەستەمە  زۆر  شێوەیەدا  لەو 

دیموكراسی و تەوافق بكرێت.
مالكی  داوای  هەمان  عەبادی  كاتدا  لەهەمان   
بۆحكومەتی زۆرینەی بەرزكردەوە و لە ئێستاشدا 
هەنگاوەكانی بەوئاراستەیەیە بە جۆرێك لە ئێستادا 
تەنها كوردە كە داوای سازان و حكومەتی هاوبەشی 
راستەقینەدەكات، بەاڵم الیەنە شیعەكان كەبراوەی 
بۆ  وەزیرانیش  سەرۆك  و  هەڵبژاردنن  سەرەكی 
و  سازان  باسی  الیەنێكیان  هیچ  دەبێت  ئەوان 
لە  جۆرێك  بۆ  كار  و  ناكات  هاوبەش  حكومەتی 
تریش  پێكهاتەكانی  كە  دەكەن  زۆرینە  حكومەتی 
بوونی خۆیانی تێدا بەدی بكەن و لەوێوە ئارامی و 

سەقامگیری بۆ عێراق بگێرێتەوە. 

پێنجەم: بەرئەنجام 
لەوەی باسمان كرد بۆمان ڕوون دەبێتەوە كە 
بەكرداری و لە بواری پراكتیزەییدا ئەوە ئەمریكا 
نەبووە بۆ وەال نان و جیبەجێنەكردنی دیموكراسی 
هێزە  بەڵكو  ده كرد،  كاری  عێراقدا  لە  ته وافقی 
دەستەاڵتیان  ئەوانەی  بەتایبەت  ناوحۆییەكان 
كە  كردووە  مامەڵەیان  جۆرێك  بە  هەبووە 
سازان  سیستمی  بنەماكانی  تەواوی  پێچەوانەی 

بووە. 
نەبووە  ئیرادەیان  دەستەالتدارەكان  سەركردە 
ئایندەیەكی  ببەن و  كە عێراق بەرەو دیموكراسی 
باشتری بۆ بەدی بهێنن بەڵكو هەم باوەڕیان پێی 

نەبووە وهەم لەپراكتیزیشدا خراپ مامەڵەیان كرد.
ئەو  تا   2003 لەسەرەتای  ئەمریكا  بوونی 
عێراق  لە  سەربازی  دوا  بەتەواوەتی  كە  كاتەی 
لە  سازانی  و  دەستەاڵت  لە  هاوبەشی  كشاندەوە 
كە  ئەوەی  دوای  لە  بوو  باشتر  الیەنەكان  نێوان 
ئەمریكا نە سەربازەكانی لە عێراق بوو نەخۆیشی 
بكات.  بۆ  كاری  و  مەیدانەوە  ئەو  بێتە  دەیویست 
بەكردار  كە  دەسەلمێنێت  راستەیە  ئەو  ئەمەشە 
تا  بوو  پێویست  دەرەكی  الیەنێكی  وەك  ئەمریكا 
ئەو كاتەی كە گەرەنتی ئەوە هەبوایە كە كاراكتەرە 
سیاسی و مەزهەبی یە ناوخۆییەكان نەدەبوون بە 
بۆ سەر پرۆسەی سیاسی و سازان و  مەترسی 

هاوبەشی راستەقینە لەدەستەاڵتدا. 
بۆ  ئەمە  ئەوەیە  بگوترێت  پێویستە  ئەوەی 
چونكە  راستە،  تریش  كەسی  و  عێراق  كەیسی 
گرفتەكە  هێندەی  نییە  سیستمەكەدا  لە  گرفتەكە 
خودی كاراكتەرەكانە بەو دید و مامەڵەیەیەی كە 
چونكە  پرۆسەیەدا.  ئەو  لەگەڵ  دەدەن  ئەنجامی 
سیستمی ته وافقیەت لە زۆر دەوڵەت جێبەجێكراوە 
و بەرهەمی باشی هەبووه  لە قۆناغێ لە قۆناغەكانی 
بۆ  ئەمەش  دەوڵەتانە.  ئەو  سیاسی  پەرەسەندنی 
ئیرادەیەكی  بهاتبایە  ئەگەر  دەبوو  راست  عێراق 
كردنی  دروست  بەئاراستەی  هەبووایە  بەهێز 

هاوبەشی راستەقینە لەدەستەاڵتدا.
وەك رەهه ندێكی ستراتیجی پێویستە دووبارە 
ژێر  لە  تەوافقیەت  و  دەستوور  پراكتیزەكردنی 
دەوڵەتانی  یان  نەتەوەیەكگرتووەكان  چاودێری 
زلهێزی دەرەكی بێت و عێراق بخرێتە ژیر جۆرێك 
لەچاودێری توند تا ئەو كاتەی كە پرۆسە سیاسیەكە 
رێرەوی تایبەتی خۆی دەگرێت. چونكە دەركەوتووە 
لەسەر  دەرەكیان  چاودێری  كە  دەوڵەتانەی  ئەو 
سەركەوتنیان  تەوافقیەت  جێبەجێكردنی  بۆ  بووە 
بەدەست هێناوە و دەكرێت لە كەیسی عێراقدا وەك 
لە ئەزموونی خۆیدا دەركەوتووە الیەنی دەرەكی 
كاریگەری پۆزەتیڤانەی هەبێت لەسەر پرۆسەكە. 
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جۆرەكانی  لە  جۆرێكە  تەوافقی  دیموكراسی   .1
بوونی  دابەش  دەوڵەتانەی  ئەو  كە  دیموكراسی 
نەتەوەی ، یان ئیتنیكی ، یان زمان یان جوگرافی قوڵیان 
و  ئارامی  ئەوەی  بۆ  دەكەن  پەیڕەوی  دەتوانن  هەیە 
ببێتەوە  كەمتر  ملمالنێیه كان  و  ببێت  بەرپا  سەقامگیری 
جیاوازەكان  پێكهاتە  هەموو  بەرژەوەندی  بتوانرێت  تا 
لەبەرچاو بگێرێت. بەپێچەوانەی دیموكراسی زۆرینە كە 
لە  نییە  تیایدا زۆرینە حوكم دەكات و كەمینەش رۆڵی 
سیاسیەكان.  دامەزراوە  بەتایبەت  سیاسیەكاندا  پرۆسە 
ئەرێنت الیپهارت زۆر بە روونی ئەوەی خستۆتە ڕوو 
بنەمای  چوار  پێویستە  بن  جۆرە  لەو  دەوڵه تانێك  كە 
سەرەكی تەوافقیەت هەیە لەبەر چاوی بگرن كە ئه وانیش 
بریتین لە ) هاوپەیمانیەتیەكی گەورە لە نێوان الیەنەكاندا 
بنەماكان  لەسەرەكیترین  بەیەكێك  ئەمەی  الیپهارت  كە 
داناوە، نوێنەرایەتی ڕێژەیی لە دامەزراوە سیاسیەكاندا 
بۆ  ڤیتۆ  مافی  خۆی،  ڕێژەی  پێی  بە  پێكهاتەیەك  هەر 
پێكهاتەكان(.  هەموو  بۆ  ئۆتۆنۆمی  پێكهاتەكان،  هەموو 
ئەم سیستمە لەالیەن شارەزایان و توێژەرانی بوارەكەوە 
پەرەی پێدراوە و باس و خواسی تێۆری زۆری لەسەرە 

و بەردەوامیش كاری لەسەر دەكرێت. 
ئەنجوومەنی   1483 ژمارە  بڕیاری  پێی  بە   .2
ناسراوە  كەر  داگیر  هێزێكی  وەك  ئەمریكا  ئاسایش 
لەگەڵدا  داگیركەر  هێزێكی  مامەڵەی  و  پرۆسەیەدا  لەو 
ئێمەی  بۆ  نەتەوەیەكگرتووەكانەوە.  لەالیەن  دەكرا 
لەوەرچەرخانە  یەكێكە  بەعس  ڕژێمی  ڕۆخانی  كورد 
ڕژێمە  ئەو  ڕووخانی  دوای  و  عێراق  گرنگەكانی 
بۆ  ئاسوودەی  لە  جۆرێك  توانی  كورد  ستەمكارە 
لەسەر  درەندەیەی  هێزە  ئەو  مەترسی  كە  بگەرێتەوە 

نەماوە. 
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Malcolm, My Year in Iraq: The Struggle 
to Build a Future of Hope )New York: 
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ەماڵئەح

ش

ستەر لە زانستە سیاسییەكان مامۆستای زانكۆ
ما

كاریگەری ئایین وەك 

بەشێكی فەرهەنگی كۆمەڵگا 

لەسەر دیمكوكراتیزەبوون

كۆمەڵگای هەرێمی كوردستان بە نموونە
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ئەو بنەمایانەی كە فەرهەنگی كۆمەڵگا پێكدەهێنن 
دەبێت  وناڕاستەوخۆیان  ڕاستەخۆ  كاریگەری 
ئەندازەیەك  بە  كۆمەڵگا،  جوڵەی  ڕەوشی  لەسەر 
دەبنە  مێژووییەكاندا،  قۆناغە  لە  قۆناغێك  لە  كە 
یان  هەڵكشان   لەبەردەم  لەمپەر  یان  فاكتەر 
گومان  كۆمەاڵیەتییەكان،  بزوتنەوە  داكشانی 
كە  گشتی  چەمكێكی  وەك  ئایین  كە  نییە  لەوەدا 
كاریگەری گەورەی هەیە لەم بوارەدا، ئەم ووتارە 
هێزە سیاسی  پێگەی  و  كاریگەری  لە  باس  زیاتر 
لە  دەكات  كوردستان  هەرێمی  ئیسالمییەكانی  یە 
جوڵەی كۆمەاڵیەتی بەرەو دیموكراسی لە هەرێم، 
هەوڵی دۆزینەوەی وەاڵمی گونجاو دەدات بۆ ئەم 

پرسیارانەی خوارەوە:
ئیسالمییەكانی  یە  سیاسی  هێزە  چەند  تا  ـ 
دیموكراتیزەبوونی  پڕۆسەی  لە  بەشدارن  هەرێم 

كۆمەڵگای كوردەواری دا؟
ـ ئایا ئەم هێزە سیاسییە ئیسالمییانە سوودمەند 
بوون لە ڕێكارەكانی پڕۆسەی دیموكراسی؟ یان  

نەخێر ؟
ـ ڕۆڵی هێزە ئیسالمییەكان لە دیموكراتیزەبوونی 
چ  لە  كوردستان  هەرێمی  سیاسی  سیستەمی 

ئاستێكدایە؟
گرنگی ئەم بابەتە دەگەڕێتەوە بۆ خوێندنەوەیەكی 
كۆمەاڵیەتی سیاسی بۆ پێگەو ڕۆڵی هێزە سیاسییە 
لەسەر  كاریگەر  هێزێكی  وەك  ئیسالمییەكان 
ڕەوشی سیاسی هەرێمی كوردستان و بەشداریان 
لە پڕۆسەی سیاسی دا، لە الیەكی دیكەوە تیشك 
چەمكی  لە  الیەنانە  ئەو  ڕۆڵی  سەر  خستنە 
دیموكراتیزە بوونی كۆمەڵگای هەرێمی كوردستان.
و  پرسیارانە  ئەم  وەاڵمی  بە  گەیشتن  بۆ 
گریمانەیەوە  لەو  ووتارەكە  گرنگی  بەدیهێنانی 
دەست پێدەكەین كە هێزە ئیسالمی یە سیاسییەكان 
بوونی  دیموكراتیزە  لەسەر  نەرێنیان  كاریگەرێتی 
كارتێكردنیان  بە  پاڵپشت  هەیە  كوردستان  هەرێمی 
بە فەرهەنگی كرانەوەی بانگەوازی ئیسالمی جیهانی.

پێگەی  و  ڕۆڵ  بۆ  بنكۆڵكارییەدا  ووتارەدا  لەم 
میتۆدی  بە  دەبەستین  پشت  ئیسالمییەكان  هیزە 
بنكۆڵی حاڵەتی هێزە سیاسی یە ئیسالمییەكان، و 
دابەشی دەكەین بە دەستپێكی زاراوەكان و بەشی 
یەكەم كە بریتی یە لە دیموكراتیبوون لە ئەزموونی 
حوكمڕانی هەرێم وبەشی دووەم كە بریتی یە لە 

ڕۆڵی هێزە ئیسالمییەكانی كوردستان.

دەسپێك: ناساندنی زاراوەكان
لەم دەسپێكەدا چەند زاراوەیەك پێناسەدەكەین 
بۆ ئەوەی هەریەك لەو زاراوانە لە دوو توێ  ی ئەم 
ووتارەدا كە بەكاردێن مەبەست لەو بەكارهێنانەی 
دیار بێت كە بریتین لە: هێزە ئیسالمییە سیاسییەكان، 
و  ڕۆڵ  ئیسالمی،  بانگەوازی  بوون،  دیموكراتیزە 
پێگەی هێزە سیاسییەكان، ئەو بوارە زەمەنەی كە 

ووتارەكە دەربارەی دەدوێ .
یەكەم: هێزە سیاسی یە ئیسالمییەكان، هەرێمی 
ئیسالمی  جیهانی  تەواوی  وەك  كوردستان 
لە  بینیوە،  بەخۆیەوە  ئیسالمی  هزری  ئەزموونی 
شێوەیەكی  بە  بیستەوە  سەدەی  ناوەڕاستەكانی 
كوردستاندا  لەناو  ئیسالمی  ڕەوتی  دوو  گشتی 
كە  هەبووە  كۆمەاڵیەتی  جوڵەی  لە  كاریگەرییان 
بریتی بوون لە ڕەوتی ئیسالمی سیاسی، وڕەوتی 
ئیخوان  بە  یەكەمیان  كە  كۆمەاڵیەتی،  ئیسالمی 
موسلمین و دووەم بە ڕەوتی تەسەوف دەناسرێتەوە، 
ئیخوانەوە،  لە  ئیسالمی  سیاسی  ڕەوتی  دواتر 
ڕاپەڕین  بزووتنەوەی  و  ئیسالمی  بزووتنەوەی 
سیاسی  هێزێكی  وچەند  ئیسالمی  یەكگرتووی  و 
لێجیادەبێتەوە و ڕەوتە كۆمەاڵیەتییەكەی   دیكەیان 
ئیسالمی بە هەمان شێوە بزافی سەلەفی بە هەموو 
تەریقەتە  بە  تەسەوف  وبزافی  بۆچوونەكانیەوە 
جیاوازییەكانیەوە دروست دەبن، ئەوەی مەبەستی 
لە ڕەوتی سیاسی  یە  بریتی  لەم ووتارەدا  ئێمەیە 
یەكگرتووی  لە  هەریەك  ڕەوتی سیاسیدا  لەناو  و 
بزوتنەوەی  و  ئیسالمی  كۆمەڵی  و  ئیسالمی 
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سیاسییانە  هێزە  ئەم  ئەوەی  لەبەر  یە،  ئیسالمی 
بە شێوەیەكی ڕاستەخۆ بەشداربوون لە پڕۆسەی 

سیاسی هەرێمی كوردستان.
شێوەیەكی  بە  دیموكراتیزەبوون،  دووەم: 
گشتی دەتوانین بڵێن كە دیموكراتیزە بوون بریتی 
لە  تیایدا  كە  دیموكراسی  پێش  قۆناغێكی  لە  یە 
ڕێگای گۆڕانكاری لە ڕێكارەكانی حوكمڕانی لەناو 
دەستەبژێری  گۆڕینی  یان  سیاسی،  سیستەمی 
بزافی  سەرهەڵدانی  یان  حوكمڕان  سیاسی 
كۆمەاڵیەتی یەوە سیستەمی سیاسی لە قۆناغێكی 
قۆناغێكی  بۆ  دەگوازێتەوە  یەوە  دیموكراسی  نا 
دیموكراتی ناكامڵ لە ڕێگای برەو دان بە ڕێكارەكانی 
دیموكراسی و بەدیهێنانی پرنسیپە سەرەكییەكانی 
وەك ئازادی و یەكسانی و دادپەروەری، بەاڵم ئەم 
قۆناغە مەترسی هەڵگەڕانەوەی لەسەرە لە كاتێكدا 
لە  بزافتە سیاسی ویاسای و كۆمەاڵیەتییەكان  كە 
جارێكی  كە  بەوەی  نەبن  داخوازییەكاندا  ئاستی 
دیكە تاكڕەوی لە پەیڕەو كردنی دەسەاڵت ببێتەوە 

مۆتەكەی كۆمەاڵیەتی.
لەو  یە  بریتی  ئیسالمی،  بانگەوازی  سێیەم: 
تۆكمەو  سیاسی  هێزێكی  تیایدا  كە  پڕۆسەیەی 
و  ئابووری  و  كۆمەاڵیەتی  پەیامە  ڕێكخراو 
سیاسییەكانی ئیسالم لە دوو توێی هێزێكی سیاسی 
و بەنامەیەكی سیاسی وەك جێگرەوەی بەرنامەكانی 
دیكە دەخاتە بواری كاری سیاسی یەوە بەمەبەستی 
هەر  دیكە  بەواتایەكی  دەسەاڵت،  بە  گەیشتن 
بانگەوازێكی ئیسالمی مەبەستی گەیشتن نەبێت بە 

دەسەاڵت ناچێتە چوار چێوەی ئەم ووتارەوە.
ووتارە  ئەم  ووتار،  زەمەنی  بواری  چوارهەم: 
كاردەكات لەسەر ڕۆڵ و پێگەی هێزە سیاسییەكانی 
هەرێمی كوردستان لە ماوەی دوای هەرەس هێنانی 
ڕژێمی بەعس لە دوای 2003 تا دوا ئەنجامەكانی 
ئایاری  ی   12 لە  عێراق  پەرلەمانی  هەڵبژاردنی 

.2018
بەشی یەكەم

تایبەتمەندییەكانی دیموكراتیزەبوون
 لە ئەزموونی حوكمڕانی هەرێم

     ئەزموونی كرانەوە بە ڕووی دیموكراسی دا 
دەگەڕێتەوە  كوردستان سەرەتاكانی  هەرێمەی  لە 
بۆ دوای وەدەرنانی هێزە سەربازییەكانی حكومەتی 
بەعس لە هەرێم لە سەرەتای نەوەدەكانی سەدەی 
یە  سیاسی  هێزە  ئەزموونەدا  لەم  ڕابوردوو، 
هەڵبژاردنی  ئەزموونی  لەیەكەم  و  ئیسالمییەكان 
ئیسالمی  بزووتنەوەی  كوردستان  هەرێمی 
ئەزموونی  ئەمەسەرەتای  كرد،  نوێنەرایەتی 
یە  ئیسالمی  هێزە  كارای  سیاسی  بەشداریكردنی 
بەاڵم  و  كوردستان  هەرێمی  لە  بوو  سیاسییەكان 
بەهۆی ئەو ڕێكارە یاساییانەی تایبەت بە هەڵبژاردن 
و بەدەست نەهێنانی ڕێژەی دیاریكراو و نەتوانرا 
وەك هێزێكی سیاسی ئیسالمی بەشداری كارایان 
لە پڕۆسەی حوكمڕانی هەرێمی كوردستاندا هەبێت، 
حكومەتی  یەكەكانی  لەدوا  یەك  كابینە  لە  بەاڵم 
بە  بەشداربوون،  حوكمڕانیدا  پڕۆسەی  لە  هەرێم 
ئازادی  پڕۆسەی  دوای  لە  كاریگەرتر  شێوەیەكی 

الیەنە سیاسییە ئیسالمییەكانی هەرێم 
بەشێك بوون لە پڕۆسەی دیمكراتیزەبوون و 

ڕۆڵی بەشدار یان نەیاریان گیڕاوە لەو پڕۆسەیەدا

;
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عێراق وپێكهێنانی ئەنجومەنی حوكم هێزە سیاسی 
ناو  لە  نوێنەرایەتییان   هەرێم  ئیسالمییەكانی  یە 
ئەنجومەندا هەبوو، هەر وەك سەرجەم هێزەكانی 
دیكەی ناو هەرێم، هێزە ئیسالمییەكان بە تایبەتی 
كۆمەڵی  و  ئیسالمی  یەكگرتووی  لە  هەریەك 
لە  ئیسالمی بەشداری كارا و بەرچاویان هەبووە 
عێراق  لە  هەریەك  پڕۆسەی سیاسی وحوكمڕانی 
كە  دەگەیەنێت  ئەوە  ئەمە  كوردستان.  هەرێمی  و 
پڕۆسەی دیموكراتیزەبوون لە هەرێمی كوردستان 
وا  ئەمەش  هەبووە،  دیاریكراوی  سەرەتایەكی 
لەم  ئەزموونە  ئەم  تایبەتمەندییەكانی  كە  دەكات 

چەند خاڵەی خوارەوەدا دیاری بكەین:
دیموكراتیزەبوون  فۆرمی  یەكەم:  تایبەتمەندی 
پڕۆسەی  سەرەتاكانی  كوردستان،  هەرێمی  لە 
لە  كوردستان  هەرێمی  لە  بوون  دیموكراتیزە 
سەرەتای  لە  یەوە  جەماوەری  ناڕەزایەتی  ڕێگای 
پێكرد،  دەستی  ڕابوردوو  سەدەی  نەوەدەكانی 
بەاڵم ئەم دەستپێكردنە لە قۆناغی پەرچدانەوەی لە 
ئەزموونی حوكم كردندا شكستی هێنا بە ئەندازەیەك 
كە بووە هۆی سەرهەڵدانی شەری ناوخۆی نێوان 
هێزە سیاسییەكان و لەم شەڕەشدا هێزە سیاسی 
دوای  لە  بەاڵم  بەشداربوون،  ئیسالمییەكان  یە 
هاتنە  و  عێراق  حكومەتی  تەواوی  الوازبوونی 
ناوەوەی هێزەكانی هاوپەیمانان الیەنی دەرەكی بە 
نوێنەرایەتی وویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و 
لە چوارچێوەی فۆرمی نوێ ی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
نوێ   هەنگاوی  دیموكراتیزەبوون  دیكە  جارێكی 
لە  پڕۆسەیە  ئەم  جارە  ئەم  بینی،  خۆیەوە  بە  ی 
بەسترایەوە  دەرچوو،  هەرێم  لۆكاڵی  چوارچێوەی 
بە پڕۆسەی دیموكراتیزەبوونی تەواوی عێراق و لە 
چوارچێوەیەكی نێودەوڵەتیدا خۆی بینییەوە،           

قەتیســــبوونی  دووەم:  تـــــــایبەتمەنــدی 
ڕێكارە  چوارچێوەی  لە  دیموكراتیزەبوون 
دیموكراتییەكان، یەكێكی دیكە لە تایبەتمەندییەكانی 
هەرێمی  سیاسی  سیستەمی  دیموكراتیزەبوونی 

لە  تەنیا  مانەوەی  لە  بریتییە  كوردستان 
زیاتر  كە  تایبەتدا  ڕێكارێكی  چەند  چوارچێوەی 
جەوهەری  لەوەی  وەك  دیموكراتین  ڕوپۆشی 
لە  سیاسی  بەشداری  بن،  بوون  دیموكراتی 
سنورێكی دیاریكراودا چاوەڕێكردنی بەدەستهێنانی 
سیاسی  بەشداریكردنی  بەرامبەر  لە  دەستكەوت 
و  توانا  لەسەر  بەشداریكردنە  ئەم  مانەوەی  و 
هەژموونی هێزە سیاسییەكان، ئەم تایبەتمەندییەو 
كوردەواری  كۆمەڵگای  تەواوی  كە  هات  لەوە 
دابەشبونێكی ئاسۆی دابەش بوون بەسەر پارت و 
هێزە سیاسییەكان و لەمەشدا الیەنە ئیسالمییەكان 
پارت  ئەندازەیەك كە شوناسی  بە  بەشدار بوون، 
جیاكارییەكی  وە  بوو  كەسەكان  شوناسی  بوون 
كە  پێكهاتەكاندا  نێوان  لە  كرد  دروست  تەواوەتی 
گشتییەكانی  مەبەستە  لەگەڵ  جودایە  تەواو  ئەمە 

دیموكراسی كە بریتی یە لە یەكسانی هەمووان.
تایبەتمەندی سێیەم: پاشەكشەكردن لە ڕێكارە 
كۆمەڵگا،  دیموكراتیبوونی  دیموكراسییەكانی 
بە  كوردستان  هەرێمی  سیاسی  ئەزموونی 
كە  دەرەكییەكانەوە  و  ناوخۆیی  هۆكارە  هۆی 
خوێنەر  الی  ڕوونە  و  ئاشكرا  زۆریان  بەشێكی 
پاشەكشێی  هەنگاوی  لە  ئێستاش  ساتەی  ئەم  تا 
بۆتە  تەنها  كە  ئەوەی  وە  دیموكراتیزەبووندایە، 
لە  دیموكراتیزەبوون  پڕۆسەی  مانەوەی  ڕاگری 
هەرێمی كوردستان بریتی یە لە بوونی فرە حیزبی 
و بەشداری ئەم فرەییە لە پڕۆسەكانی هەڵبژاردن 
كە  هەرێم  هەڵبژاردنی  سیستەمی  ڕووەوە  لەم  و 
بە  گێڕاوە،  بەچاوی  ڕۆڵی  ڕێژەییە  سیستەمی 
دوای  لە  سیاسی  پارتێكی  هیچ  كە  ئەندازەیەك 
حكومەت  نەیتوانیوە  ئیدارەیی  دوو  ئەزموونی 
لە  بەاڵم  بهێنێت،  پێك  الیەن  تاك  بەشێوەیەكی 
یەكسانی  وەك  دیموكراسی  دیكەی  بوارەكانی 
ئەزموونێكی  دیموكراتیزەبوون  ودادپەروەری 

ناجۆرە بە داخوازییەكانی كۆمەڵگا. 
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بەشی دووەم
ڕۆڵی هێزە ئیسالمییەكان لە پڕۆسەی 
دیموكراتیزەبوونی هەرێمی كوردستان

     لە میانەی كاری سیاسی الیەنە سیاسیی 
ماوەیەدا  لەو  و  كوردستان  ئیسالمییەكانی  یە 
هەرێمی  لە  دەكات  چارەسەری  ووتارەكە  كە 
بواری  سێ  لە  الیەنانە  ئەو  ڕۆڵی  كوردستان 
ڕۆڵی  لە  بوون  بریتی  كە  دەركەتوون  سەرەكیدا 
بەشدار و نەیار و فاكتەری هاوسەنگی لە پڕۆسەی 
خوارەوە  لە  و  كوردستان  هەرێمی  سیاسی 

تایبەتمەندییەكانی هەرسێ بوارەكە باس دەكەین:
الیەنەسیاسییە  بەشدار،  ڕۆڵی  یەكەم:  بواری 
سیاسی  پڕۆسەی  لە  هەرێم  ئیسالمییەكانی 
هەردوو  بە  گێڕاوە  بەشداریان  ڕۆڵی  هەرێمدا 
ڕەگەزی بەشدار لە پڕۆسەی سیاسی و حوكمڕانی 
دا  سیاسی  پڕۆسەی  لە  بەشدار  نمونەی  هەرێم، 
الیەنی  سێ   هەر  بەشداریكردنی  لە  یە  بریتی 
سەرەكی بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ لە پڕۆسەكانی 
و  نوێنەران  ئەنجومەنی  بە  تایبەت  هەڵبژاردنی 
ئەنجومەنی پارێزگاكانی هەرێم، چەند مەبەستێكی 
سەرەكی لەو بەشداریكردنە دەركەوتوون و لەوە 
لەناو  ئیسالمی  سیاسی  هێزی  بوونی  سەلماندنی 
و  بەدەستهێنان  بۆ  هەوڵدان  سیاسیدا،  پڕۆسەی 
الیەنەكان،  جەماوەری  پێگەی  لە  پارێزگاریكردن 
لە ڕێگای  هێزانە  ئەو  بوونی  ئاوێتە  لە هەمانكاتدا 
تەواوی  بە  یەوە  كلتوری  پەیوەندی و  كەناڵەكانی 

جەماوەر وناساندنیان وەك هێزێكی كاریگەر لەسەر 
گۆڕەپانی سیاسی هەرێم، لە الیەكی دیكەوە هەمان 
پڕۆسەی  لە  بەشداربوون  سیاسییەكان  الیەنە 
دامەزراوە  لە  بەشدارییان  ڕیگای  لە  حوكمڕانیدا 
فەرمییەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان و لەم 
ڕووەشەوە ئەم هێزە سیاسییانە هەمان ئەزموونی 
دووبارە  هەرێمیان  دیكەی  سیاسییەكانی  الیەنە 
لە  یەكێك  كە  دەردەكەوێت  بەمەش  كردۆتەوە، 
مەبەستە سەرەكییەكانی بەشداریكردنی سیاسی لە 
لە  یە  بریتی  ئیسالمییەكان  هێزە  بەرنامەكانی  پاڵ 

بەدەست هێنانی دەستكەوتە ماددیەكان.
هێزە  ئەو  هەمان  نەیار،  ڕۆڵی  دووەم:  بواری 
سیاسییانەی كە بەشدار بوون لە پڕۆسەی سیاسی 
و حوكمڕانی هەرێم لە ماوەیەكی دیاریكراودا ڕۆڵی 
نەیاریان گێڕاوە، فۆرمی بەشداریكردنی ئەو هێزە 
فۆرمی  چاودێریكردنی  لە  بووە  بریتی  سیاسییانە 
حوكمڕانی هەرێمی كوردستان، لەم بوارەدا تێبینی 
ئەزموونی  لە  نەیارییان  ڕۆڵی  كە  دەكرێت  ئەوە 
هەرێمدا ڕۆڵێكی الواز بووە لەبەر ئەوەی كە الیەنە 
دوو  نێوان  لە  هەرێم  ئیسالمییەكانی  یە  سیاسی 
بواری  لە  بووە  بریتی  یەكەمیان   : بوون  ئەگەردا 
بوون  لەبەرامبەر  ئیدارییەكان  پێگە  دانی  لەدەست 
بە نەیار و دووەم بریتی یە لە نەبوونی ووتارێكی 
دیاریكراو بە هێزە سیاسی یە ئیسالمییەكان جیاواز 
لە هێزە نەیارەكانی دیكەی وەك بزووتنەوەی گۆڕان، 
وە لە هەردوو ئەگەرەكەدا هەر هەماهەنگییەك لە 

بانگەوازی ئیسالمی لە هەرێمی كوردستان 
كارتێكراوە بە بانگەوازی جیهانی ئیسالمی و هەر 

هەڵكشان یان داكشانی دووەم  كاریگەری هاوتای لەسەر 
هێزە سیاسییە ئیسالمییەكانی هەرێم دەبێت.

;
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نێوان هێزە سیاسی یە ئیسالمی وهێزەكانی دیكەدا 
ئەجندایەكی  و  جودا  ووتارێكی  نەبوونی  بەهۆی 
پاشكۆیەتی  ئیسالمییەكان،  هێزە  بە  دیاریكراو 
هێزە  واقیعەوە  لەڕووی  هێزانە،  ئەو  پاڵ  دەخرایە 
هەژموونی  كاریگەری  وبەهۆی  ئیسالمییەكان 
لەبەرامبەر هێزە  نێودەوڵەتییەكان  هێزە  ملمالنێ ی 
ئیسالمی جیهادییەكان توانای كێبڕكێیان الوازبووە 

بە بەراورد بە هێزەكانی دیكە.
هاوسەنگی،  فاكتەری  ڕۆڵی  سێیەم:  بواری 
یەكێك لەو ڕۆاڵنەی كە هێزە سیاسییە ئیسالمییەكان 
هەوڵیان بۆ داوە كە بەدەستی بهێنن بریتی بووە لە 
ڕۆڵی هاوسەنگە هێز لە نێوان هێزە سیاسییەكانی 
كوردستان، هێزە ئیسالمییەكان لەماوەی ئەزموونی 

پێویست  وەك  نەیانتوانیوە  خۆیاندا  سیاسی 
واقیعی سیاسی  لە ڕووی  بگێڕن  میانگیر  ڕۆڵێكی 
هەرێم لە بەشێك لە ئەزموونی ملمالنێی ناوخۆی 
بوارەدا  لەم  هەبووە،  كارایان  بەشداری  هەرێمدا 
دواتر  بووە  سەركەوتووتر  ئیسالمی  یەكگرتووی 
كۆمەڵی ئیسالمی، بەاڵم بزووتنەوەی ئیسالمی لە 
سەرەتای كاری سیاسی دا كە هێزێكی سیاسی و 
نەبووە  سەركەوتوو  بوارەدا  لەم  بووە  سەربازی 
هەیە  هۆكار  گەلێك  كە  ئەوەی  ڕەچاوكردنی  بە 
بەدەربووە لە توانای سیاسی بزوتنەوەی ئیسالمی 
دەتوانین بڵێن كە الیەنە سیاسی یە ئیسالمییەكان 
بە  بوون  دەستەبەركردنی  لە  نەبوون  سەركەتوو 

هێزی سێیەم لە هەرێمی كوردستان.

دەرئەنجامەكان:
كوردستان  هەرێمی  لە  سیاسی  سیستەمی  دیموكراتیزەبوونی  پڕۆسەی  یەكەم:   
بابەتی هەن كە كاریان كردۆتە  ناوخۆیی و  پڕۆسەیەكی بەردەوامەو چەندین هۆكاری 

سەر هەڵكشان یان داكشانی ئەو پڕۆسەیە.
دووەم: الیەنە سیاسییە ئیسالمییەكانی هەرێم بەشێك بوون لە پڕۆسەی دیمكراتیزەبوون 

و ڕۆڵی بەشدار یان نەیاریان گیڕاوە لەو پڕۆسەیەدا.
سێیەم: لەگەڵ گەشەسەندنی دیموكراسی دا هێزە سیاسی یە ئیسالمییە نێوەندەكان 
یاساییەكانی  ڕێكارە  بەركردنی  دەستە  بە  جیهادی  ئیسالمی  چەمكی  و  گەشەدەكەن 

دیموكراتیزەبوون الواز دەبن.
چوارهەم: نەبوونی توانای خۆ دەرخستن وەك هێزی ئەلتەرناتیڤ دەبێتە هۆی الواز 

بوونی هەژموونی هێزە سیاسی یە ئیسالمییەكان لە هەرێمی كوردستان.
پێنجەم: بانگەوازی ئیسالمی لە هەرێمی كوردستان كارتێكراوە بە بانگەوازی جیهانی 
ئیسالمی و هەر هەڵكشان یان داكشانی دووەم  كاریگەری هاوتای لەسەر هێزە سیاسی 

یە ئیسالمییەكانی هەرێم.
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عەلمانییەكان  و ئیسالمییەكان

لــە كــوردسـتانیكی دیموكراسیدا

اڵرەسول
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بەیەكەوە  كورد،  ئێستای  ساتانەی  ئەم  بۆ 
كارێكی  ئیسالمییەكان  عەلمانییەكان و  ژیانی 
كوردی.  دەوڵەتی  بەدیهێنانی  بۆ  پێویستە  زۆر 
پێویستیەكی  بەیەكەوەژیان  و  دیموكراسی 
لە  دەبێت  بەیەكەوەگونجان  ئاشتی و  مێژووییە، 
ئەگەر  بێتەدی.  ئیسالمیەكاندا  عەلمانی و  نێوان 
سەرخستنی  بۆ  بن  یەكتر  هاوكاری  پێوەرەكان 
پرۆژەی گشتی نیشتیمانی، هەر كامێكیان كار بكات 
ئەوە  كوردایەتی،  پڕۆژەی  گەیشتنی  ئامانج  بە  بۆ 
پارچە  پارچە  هەوڵی  الیەنێكیش  هەر  خاوەنیەتی. 
هاوكێشەیە  لەم  ئەوە  بدات  پڕۆژەیە  ئەو  بوونی 
دەچێتە دەرەوە و گەل سزای دەدات. دەبێ جیاوازی 
میانڕەو،  توندڕەوو  عەلمانی  نێوان  لە  بكرێت 
توندڕەوەكان  عەلمانیە  میانڕەو.  توندو  ئیسالمی 
دژی  بەڵكو  نین،  سیاسی  ئیسالمی  دژی  تەنیا 
دەكات و  گرفتی گەورە دروست  ئەمەش  ئیسالمن، 
جەنگ  سەرهەڵدانی  پەرتەوازیی و  هۆی  دەبێتە 
لەناو كورددا. عەلمانیەتی توندڕەو پێی وایە ئیسالم 
تێڕوانینەیان  ئەم  دەیانەوێ   بۆیە  گرفتە،  خۆی 
بوونی  پەیدا  سەرچاوەی  هەرچی  بكەن و  گشتگیر 
ئیسالمە وشكی بكەن و لە ڕەگ و ڕێشەی دەربهێنن 
بەاڵم  توندڕەوی!!«  ریشەكێشكردنی  بیانووی  »بە 
عەلمانی میانەڕەو هیچ گرفتێكی لەگەڵ ئەو كۆمەڵە 
دیموكراتی  ئەزموونی  لە  كە  نییە،  ئیسالمیانەدا 
وەكو  ئیسالمییەكان  ئاین و  وایە  پێیان  ڕازین، 
واقیع حاڵەتێكن دەتوانرێت لەگەڵیاندا مودارا بكەن. 
هەروەها بەربەست ناخەنە نێوان ئاین و سیاسەت و 
نایانەوێت دەسەاڵتی ئاینی مەرجەعیەتی كۆتایی بێ  
لە بڕیاری سیاسیدا. پێویستە ڕەوایەتی »شرعیە« 
ئەو  بنرێت،  پێدا  دانی  میانڕەو  عەلمانی  تەوژمی 
شەریعەت،  لەجێبەجێكردنی  خۆپارێزە  تەوژمەی 
وایە  پێی  بەڵكو  بێت،  دژی  ئەوەی  لەبەر  نەك 
مەترسین  دەكەن،  جێبەجێ  شەریعەت  ئەوانەی 
لێ   پارێزگاری  ئەوان  كە  بەهایانەی  ئەو  سەر  بۆ 
یەكسانی و  دیموكراسی و  ئازادی و  وەكو  دەكەن. 

پیادەكردنی  وایە،  پێیان  كوردی.  ناسنامەی 
یەكەم:  ئیسالمییەكان:  پێویستە  كوردە.  بە  دژ 
هەڵسوكەوتیان لەگەڵدا بكەن و پاساویان بۆ بێننەوە. 
دووەم: گفتوگۆیان لەگەڵ دا بكەن و دڵنیایان بكەن 
ئەم  سەر  بۆ  نییە  مەترسی  ئیسالمی  پرۆژەی  كە 
بەهایانە. بانگەشە بۆ هەڵسوكەوت لەگەڵ تەوژمی 
عەلمانی میانڕەودا، ئەوە ناگەێنێت كە پڕۆژەی ئەوان 
قبوڵ بكرێت. بەڵكو بەرژوەندی هەردووالیە پێكەوە 
گوزارشت  ئازادانە  ئەوانیش  دەبێ   بن.  گونجاو 
ئەوە  بكەن،  خۆیان  بیروباوەڕی  تێڕوانین و  لە 
هەوڵ  پاشان  تەندروستەو  كۆمەڵگا  دەریدەخات 
دەدرێت بۆ سەرخستنی پرۆژەی نیشتیمانی گشتی، 
ئەمەیش موڵكی نەتەوەیە بە هەموو پێكهاتەكانییەوە، 

بە تەنها موڵكی الیەنێكی سیاسی نییە.)1( 
پەنا  كورد،  غەیری  عەلمانی  بیریارانی  زۆربەی 
دەبەنە بەر ڕێككەوتن لە نێوان بیری عەلمانی و بیری 
هەوڵ  زاڵە،  ئایین  كە  كۆمەڵگایانەی  لەو  ئیسالمی 
جیاكردنەوەی  بە  وەربگرن  ئایین  لە  دەدەن سوود 
كاتدا  هەمان  لە  ئایینیەكان.  بنەما  لە  حیزبی  ژیانی 
سوود لە بنەماكانی ئایین وەردەگرن وەكو پەرژینێك 
بۆ پاراستنی كۆمەڵگاكانیان لە رووی كۆمەاڵیەتی و 
ئاكارەوە. بەهێزترین و ناودارترین دیموكراسیەتەكانی 
جیهان ڕێگرنین لەوە كە حیزب لەسه ر بنەمای ئایین 
بۆ ئەو مەبەستە دروست بكرێت، ئەمەش وا دەكات 
بەرفراوانی  چێنێكی  لەگەڵ  ئاینی  زۆری  چێنێكی 
ئەمەش  بژین،  یەكەوە  بە  بگرنەوە و  یەكتر  عەلمانی 

زیاتر پێی دەوترێت عەلمانیەتی بەشەكی.
كوردی  كۆمەڵگای  داڕنینی  بۆ  بانگەشە  بەاڵم   
نادینی و مافی  بیانووی كۆمەڵگایەكی  لە ئیسالم، بە 
كەمینە ئاینییەكان، ئەمە جۆرێكە لە خەیاڵ، بەمەش 
كۆمەڵگای كوردی تووشی چەقبوستوویی دەكەنەوە 
بە بیانووی دەسەاڵتی كەمینەو زۆرینە. )2( بۆ ئەوەی 
فێری ئەزموونی رۆژاویی بین، لەپرسی پێكەوەژیانی 
نووسەری  ئەلسێفان(  )ئەڵفرێد  بۆچوونی  ئاشتیانە، 
ئەمەریكی و پسپۆر لە بواری عەلمانیەتدا ده هێنینەوە، 
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بە  سەبارەت  هەیە،  خۆی  تایبەتی  تێڕوانینی  كە 
بە  دیموكراسی   بەهێزكردنی  لە  ئایین  سیاسەتی 
بنەمای  لەسەر  دەبات،  ناوی  ئاڵۆگۆڕ  لێبوردەیی 
هێزو  ئەو  ئاینی  دامەزراوەی  نابێت  بیردۆزەیە  ئەم 
دیموكراسی  دەستوری  یاساو  هەبێت  دەسەاڵتەی 
هەڵبژێراو هەڵبوەشێنێتەوە، بەو مەرجەی پێچەوانەی 
دەستووری  نیشتیمانی و  چەسپاوەكانی  بنەما 
نەبێت، بە پێی ئەم بیردۆزەیە ڕێگا بە دامەزراوەی 
دامەزراوەی  فشاری و  هێزی  وەكو  دەدرێت  ئایینی 
سەربەخۆ پارێزگاری لەبەرژەوەندی كۆمەڵگا بكات، 
وایە  پێیان  ڕۆژئاوا  شارەزایانی  پێچەوانەی  بە 
چونكە  دی،  دێتە  ئەوروپا  لە  تەنها  دیموكراسیەت 
دەوڵەت  كەنیسەو  توانیویەتی  تەواوی  بە  ئەوروپا 
لستیبفان(  )ئەڵفرێد  بەاڵم  بكاتەوە،  جیا  یەك  لە 
ئەوروپیەو  الیەنگیری  بیردۆزەیە  ئەم  وایە  پێی 
باوەڕی  واقیعە،  پێچەوانەی  نییەو  تێیدا  وردبینی 
وایە جیاكردنەوەی ئایین و دەوڵەت بەدی نەهاتووە، 
تەنیا بە شێوەی الوەكی نەبێ . تەنانەت لە زۆربەی 
كۆمەڵگا دیموكراسیەكانیشدا، وەكو یەكێتی ئەوروپا، 
دەوڵەتی  زۆربەی  دەڵێ :  ئەمەریكی  نووسەری 
ئەوروپا كەنیسەیان هەیە، دەست دەخاتە ناو بڕبڕەی 
ڕاستی  بۆ  دیموكراسی،  كاروباری سیاسی و  پشتی 
ئەم قسیەش«ئەڵفرێد لستیبفان« نموونە بە هەندێك 
ئەوروپا  یەكێتی  دەوڵەتانی  دەستووری  بەندی 
دێنێتەوە، هەموو دەوڵەتانی ئەسكەندەناڤیا، كە ئەندامن 
لە یەكێتی ئەوروپا خاوەنی كەنیسە لۆسەرین، ئەو 
بڕیارە  بەسەر  ڕاستەوخۆیان  كاریگەری  كەنیسانە 
دوو  هەر  لە  هەیە  دەوڵەتەوە  چارەنووسازەكانی 
نموونەش وەكو  )یاسادانان و جێبەجێكردن(،  بواری 
دەقی ماددەی )2(ی دەستووری دەوڵەتی نەرویج كە 
)تاكە دەوڵەتی یەكێتی ئەوروپایە( لەم ماددەیەدا دەڵێ  
دەوڵەتە(،  فەرمی  ئایینی  لۆسەری  ئینجیلی  )ئایینی 
ئەم  لەسەر  منداڵەكانیان  دانیشتوانی واڵت  پێویستە 
دەستوور  یاسا و  كۆمەڵێك  بكەن،  پەروەردە  ئایینە 
گشتی  ئەنجومەنی  بەریتانی و  حكومەتی  الیەن  لە 

كەوتوانی  شوێن  لە  پاشا  پێویستە  دەڵێ :  دەرچوو، 
كەنیسەی بەریتانی بێت، هەروەها پاشا )ئافرەت بێ  
یان پیاو( دەبێتە سەرۆكی كەنیسە ئینجیلی بەریتانیاـ 
دەقی دەستوری یۆنانی لە ماددەی )3( دا دەڵێ : ئاینی 
دەوڵەتە،  فەرمی  ئایینی  ڕۆژهەاڵتی  ئەرسۆدكسی 
گاڵتە  نابێ   كە  داوە  هۆشداری  مادەیەدا  لەو  هەر 
سنووری  كەسێك  هەر  بكرێت و  دەوڵەت  ئایینی  بە 
یاسایی  لێپێچینەوەی  تووشی  ببەزێنێت  مادەیە  ئەم 
ئیسپانیا  دەستووری  ی   )16( ماددەی  دەبێتەوە... 
دەڵێت: پێویستە دەوڵەت و دامەزراوەكانی چاودێری 
فەرمی  ئایینی  كاسۆلیكی  كەنیسەی  كە  بكەن،  ئەوە 
دەوڵەتەو پێویستە ڕێزی ئایینیەكانی تریش لە واڵت 

بگێرێت)3(. 
 هەروەها دەستوری واڵتانی هۆڵەنداو نەمساو 
بە  پابەندكردووە  حكومەتەكانیان  كەندا،  ئەڵمانیاو 
ئایین  فێركردنی  پەروەردە و  چاودێری  هاوكاری و 
لە  ئەوروپی  دەوڵەتانی  تایبەتیەكان،  قوتابخانە  لە 
بەلجیكاو  ئیتالیاو  نەمساو  ئەڵمانیاو  لە  یەك  هەر 
هۆڵەندە پشتگیری لە پارتی مەسیحی دەكەن، تاكە 
لەسەر  حیزب  نادات  ڕێگا  كە  ئەوروپی  دەوڵەتی 

بنەمای ئایین دابمەزرێت پورتوگالە)4(.
فۆكس(  )جۆناسان  ئەمەریكی  توێژەری   
ئەو  لەسەر  ئامادەكرد  مەیدانی  توێژینەوەیەكی 
جیاكردۆتەوە،  لێك  دەوڵەتیان  ئایین و  دەوڵەتانەی 
توێژینەوەكەی لەسەر )153( دەوڵەت ئەنجامداوه ،  لە 
نێوان سااڵنی )1990 تا ساڵی 2000( لە ئامادەكردنی 
كەنیسە و  بەسەرژمێری  پشتی  توێژینەوەیەدا  ئەم 
دامەزراوەی دەوڵەتەكان بەستووە، بە پێچەوانەوەی 
لەسەر  ئایینی  بیروباوەڕی  دەوترێ  ئەوەی 
دامەزراوەی دەوڵەتەكاندا لە زیادبوون دایە بە دوای 

ساڵی )2000( ئەم كاریگەرییە زیادی كردووە)5(.
هێزی  سەلماندوویەتی،  ئەزموون  ڕاستیدا  لە 
عەلمانی و ئیسالمییەكان دەبێت لە پێناوی هێنانەدی 
یەك  تواناكانیان  هەموو  نیشتیمانی  بەرژەوەندی 
بخەن، بۆ ئەوەی خزمەت بە پڕۆژەی نیشتیمانیان 
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عەلمانی  دەستەبژێری  زۆربەی  دەركەوت  بكەن. 
پەیڕەوە هێناوە، كە  لەو  عەرەبی و توركی وازیان 
نەتوانن لەگەڵ ئیسالمییەكاندا بژین و هەڵسوكەوتیان 

لەگەڵدا بكەن.
توندڕەوی  سەرچاوەی  كە  دەركەوتووە،  بۆم 
كە  بوون،  ماركسیانە  ئەو  كوردستاندا  لە  عەلمانی 
خۆی  كاتی  راگەیاندووە،  ئیسالمدا  لەگەڵ  جەنگیان 
حیزبە  ڕێزی  چوونەتە  پاشان  بوون و  شیوعی 
نەتەوەیەكان )ینك، پدك(و ئەوانەش كە لە ڕۆژئاوا 
ژیاون بە عەقڵیەتی ڕۆژئاوا بیركردنەوەو دەیانەوێ  
كوردستاندا  لە  ئەوان  ڕۆشنبیری  شارستانیەت و 
كوردستان  كە  بیركردووە،  لە  ئەوەیان  بڕوێنن، 
توێژە  ئەو  ئیسالمییه  ،  ڕۆژهەاڵتی  لەو  بەشێكە 
داوە،  هان  بووی  یاخی  كوردی  ئافرەتی  هەندێك 
كۆمەاڵیەتی و  ستەمی  لە  بكەن و  ئازادی  داوای 
سیاسی ڕزگاریان بێت، بەاڵم ئەوە جێگای داخە ئەم 
دەستەبژێرە بە فیتی پەیڕەوكەرانی فیمینزمی ڕۆژئاو 
دەدەن  هەوڵ  دەجوڵێن،  ڕۆژئاوا(  ژنانی  )بزوتنەوە 
بەكار  ڕۆژئاوا  ئافرەتانی  بیردۆزانەی  هۆكارو  ئەو 
كورد،  ئافرەتانی  كێشەی  چارەسەركردنی  بۆ  بێنن 
لە  هێناوە،  هەرەسیان  بەرنامانە  پەیڕەو  ئەمجۆرە 
كۆمەڵگای ئیسالمیەكانی دراوسێكانی كوردستان. بۆ 
بارودۆخی  باشتركردنی  ئاشتیانە و  بەیەكەوە ژیانی 
ڕێگای سێیەم  پێویستە  لەسەرمان  ئافرەتی كوردی 
بە  ڕۆژئاوا  ئافرەتانی  كە  مافانەش  ئەو  هەڵبژێرین، 
دەستیان هێناوە، بە هێندی وەربگرین، چونكە لە زۆر 
بواردا ئافرەت هاوشانی پیاو كار دەكات و پێشبڕێكی 
لەگەڵدا دەكات، لە الیەكی ترەوە دەبێ  ئافرەتی كورد 
ئاشنا بكرێت بەو كەلەپوورە ئاینی و كۆمەاڵیەتییە، كە 
)لە قورئان و سوننەتی پێغەمبەر(دا ڕەنگی داوەتەوە، 
كوردی  ئافرەتانی  بزووتنەوەیەكی  ئەوەی  بۆ 
پێشكەوتوو و ڕەسەنی كوردستانی دروست بكرێت.

عەلمانی  ئافرەتانی  نییە،  تیایدا  گۆمانی  هیچ 
پێشكەوتووترن  عەرەبی«  فارسی و  »توركی و 
لەگەڵ  خۆیان  كێشەی  قۆناغی  كورد،  عەلمانی  لە 

دووال  هەر  تێپەڕاندووە،  ئیسالمییەكانیان  ئیسالم و 
دڵنیایی تەواویان بۆ دروست بووە، كە بەم شێوەیە 
ناتوانن خزمەت بە بەرژەوەندی نەتەوایەتیان بكەن، 
بە  خزمەت  بۆ  ڕێگا  باشترین  بووە  ئاشكرا  بۆیان 
یەكەوە ژیان و گفتوگۆ و لە یەكتر گەیشتنە، بۆیە لە 
كوردستانیش دا هیچ ڕێگایەك لەبەردەم ئیسالمی و 
عەلمانیەكان دا نییه ، تەنها ئەوە نەبێ  كە دەبێ  چاو لە 
دەوروبەریان بكەن، كە توانیویانە لە بواری داهێنان و 
شارستانیەتدا گەشە بكەن، ئەو عەلمانیە كوردەی كە 
بزانێت،  باش  دەبێ   بكات  ئەوروپا  لە  دەیەوێت چاو 
ئەوروپا ئایینی مەسیحی و جولەكەی لە ڕەگ و ڕێشە 

دەرنەهێناوە، بەڵكو خۆی لەگەڵ دا ڕاهێناوە. 
مامۆستا)فاروق ڕەفیق( وای دەبینێت كە كێشەی 
عەلمانی و ئیسالمی سیاسی، كێشەیەكی شكۆمەندانە 
ناسنامەی  بە  زیانبەخشە  وێرانەكەرو  بەڵكو  نییە 
نەتەوایەتی، هەروەكو لە ڕابردوودا ڕوونمان كردەوە، 
تێڕاوانینی  بە  ئیسالمیەكان  نە  عەلمانیەكان و  نە 
فاروق ریشەی قوڵی فەلسەفی و شارستانیان نییە لە 
كوردستان، تا ئێستا گفتوگۆی شارستانی لە نێوانیاندا 
نەبووە، تا ئێستا هیچ دامەزراو خولی فیكری نەبووە 
پارتی عەلمانی  ئەم كێشەیە، دوو  بەرێوەبردنی  بۆ 
فەرمانڕەوا دامەزراوەكانی حكومەتیان بەكارهێناوە 
بۆ  لێرەوە  گۆڕەپانەكە،  لەسەر  هێز  سەپاندنی 
تۆقاندنی ناحەزەكەیان لە رەوتی ئیسالمی، دەشێت 
بەرانبەردا الیەنی  لە  تیرۆری دەوڵەت،  بنێین  ناوی 
ئەنجامدانی  بە  هەستاوە  توانا  پێی  بە  ئیسالمی 
هەر  عەلمانی،  الیەنی  بەكافركردنی  تۆقاندن و 
دووالش هەڵە بوون، هیچ ڕێگایەك نییە بۆ دەرباز 
كورت  و  كەم  بەرێكاری  كە  قەیرانە،  لەو  بوون 
بەڕێوە دەچێ، ئەگەر تەوژمی عەلمانی نەتەوایەتی 
خۆداچوونەوە  بە  پێویستە  بكات  گەشە  دەیەوێت 
كە  هەڵوێستەی،  تێڕوانین و  بەو  تایبەت  بە  بكات، 
شارستانیەتەكەی،  ئیسالم و  بە  بەرانبەر  هەیەتی 
بهێنی و  زەردەشتی  )سراب(ی  تراویلەكەی  لە  واز 
ڕەگەزنامەی  وەكو  بێنێ   ئیسالمدا  واقیعی  بە  دان 
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سیاسیش  ئیسالمی  پێویستە  هەروەكو  كوردی، 
چاو بە هەڵسەنگاندنی خۆیدا بگێڕێتەوەو سیاسەتی 
لێ   واز  كورد(  كردنەوەی  موسڵمان  )دووبارە 
چەقبەستوو  چوارچێوەی  كۆمەڵێك  لە  واز  بێنێت و 
شەریعەت.  یاساكانی  سەپاندنی  ناوی  بە  بهێنێ  
لەسەر  خۆڕاهێنان  بۆ  هەبێت  ئامادەیی  پێویستە 
هەروەها  دیموكراسی.  تازەگەری و  پێكەوەژیان و 
فاروق ڕەفیق دەنووسێ : )عەلمانیەتی كورد هەڵەیە، 
بزووتنەوەیەكی  ئیسالمی  تەوژمی  بێ   وا  پێی  كە 
كۆنەپەرستیەو دەیەوێت كورد بەرەو دواوە بباتەوە، 
عەلمانیەتیش  چۆن  حاڵەتێكەو  سیاسی  ئیسالمی 
ناو  لە  تازەگەرییە  بەرهەمی  ئەمەش  حاڵەتەو 
ئیسالمی  گشتگیری  تاكیەتی  كوردی،  گۆمەڵكای 
بزووتنەوەی  كاریگەری  بۆ  بوونی  پەیدا  سیاسی 
تازەگەری دەگەڕێتەوە كە لە ناو كۆمەڵگادا سەری 
بە  خۆیان  پەیوەندی  ئیسالمیەكان  حیزبە  هەڵداوە. 
ئەم  كە  داوە،  دەست  لە  ئیسالمی  شارستاتیەتی 
ناسراوە  كراوە  شارستانیەتێكی  بە  شارستانیەتە 
فەلسەو  خاوەنی  تر  شارستانیەتەكانی  بەرانبەر 

عیڕفان و تەسەوفە)6(..
سەرۆ قادر پێڕی یەكەم لە سەركردەكانی كورد 
دەبات)7(،  ناو  ئاینی(  )نەتەوەیی  سەركردەی  بە 
مەریوان  مامۆستا  وتەیەكی  چەند  عەلی  ئەبوبەكر 
قانع دەگوازێتەوە، پێی وایە ـ ئیسالم كێڵگەیەكە، كە 
تیایدا ڕواوەو گەشەی  نەتەوایەتی كوردی  هەستی 
كردووە، وەكو چۆن ئیسالم چوارچێوەی ئایدیۆلۆجی 
لە  نەتەوەی  كە  هەبوون،  مێژووی  سونبولی  و 
لەم  بەستوون)8(.  پێ   پشتی  دا  سەرەتایی  قۆناغی 
دوو گەواهی دانە دەردەكەوێت كە ئیسالم ڕوویەكی 
تری كوردایەتییە، بۆیە هیچ زەحمەتی تیادا نییە، كە 
ئیسالمی و عەلمانی بەیەكەوە لەسەر ئه و كەلتوورە 
بژین، هەر دوو الیەنیش ئامادەییان هەیە یەكار قبۆڵ 
بكەن و هیچیان كوردایەتی و ئیسالمەتی لەسەر خۆ 

تاپۆ نەكات.
ئەبوبەكر كاروانی لە نوسینێكیدا بە ناونیشانی 

)لە حكومی ئایدۆلۆجیاوە بۆ دەسەاڵتی خەڵك(، زۆر 
پێكەوەژیانی  لەسەر  دەخاتەڕوو  تازە  پیشنیازی 
عەلمانی و  تەوژمی  هەردوو  نێوان  لە  ئاشتیانە 
دەوڵەتەكانی  پێچەوانەی  بە  كوردستان  ئیسالمی. 
بۆ  مێژووییە  هەلێكی  خاوەنی  ناوچەكە، 
دروستكردنی بەیەكەوە ژیان لە نێوان ئیسالمیەكان 

و عەلمانییەكان، لەبەر چەند هۆكارێك:ـ
یەكەم: تەنیا لە هەندێ  حاڵەتی دەگمەن دا نەبێ  
الیەن  لە  ئەویش  نەداوە،  پێكدادان ڕووی  جەنگ و 
هێزی  توندڕەو  ئیسالمی  بچووكی  گروپی  هەندێ  
ئیسالمی،  تەوژمی  بەگشتی  كوردیدا.  عەلمانی 
میانڕەو بە تایبەتی لەگەڵ ئەحزابی عەلمانیدا جۆرێك 
هەبووە،  سیاسی  مونافەسەی  كردن و  قبوڵی  لە 
هەر  بكرێ ،  بەهێزتر  دەگونجێ   ئەزموونەش  ئەو 
دووالیان هەست بەوە دەكەن، كە دامەزراوەكانی 
كوشندە  ئایدۆلۆجیای  كێشەی  لە  دەبێ   حكومەت 
دووربخرێتەوە، ئەگەر هەر دووال لەگەڵ پاراستنی 
ئەمانە  چەند  تا  بوون،  دەوڵەت  دامەزراوەكانی 
دامەزراوەی مەدەنین، لە هیچ لەو دوو الیەنە نابێ 
دامەزراوەكان حكومەت نابێ  بكرێنە هۆكارێك بۆ 

سەپاندنی بیروباوەڕێكی دیاری كراو.
سەربازگەی  هەرەسهێنانی  دوای  لە  دووەم: 
هەلی  سارد،  چەنگی  هاتنی  كۆتایی  شوعیەت و 
سەپاندنی ئایدۆلۆجیای گشتگیر لە الیەن حیزبەكانەوە 
كەم بوویەوە، چونكە عەقڵ تیرۆر دەكات. زانراویشە 
عەلمانی و  ئەحزابی  ساردا  جەنگی  لەسەردەمی 
دەناسران و  ئایدۆلۆجیا  حیزبی  بە  ئیسالمی 
دەیانەویست قەوارەی هەمە الیەنەی خۆیان بسەپێنن.
»توركیا و  لە  عەلمانیەت  ئەزموونی  سێیەم: 
میسرو عێراق و سوریاو تونس« ئەزمونێكی توندڕەو 
ئامانج و  بەدێهێنانی  لە  نەبوو  سەركەوتەو  بوو، 
مەبەستەكانیدا، دەگونجێ  ئەزموونی ئیسالمییەكان لە 
»ئێران و ئەفغانستان« بە ئەزمونێكی ئایدۆلۆجیای 

گشتگیری سەرنەكەوتوو پێناسە بكەین.
لەبەر ئەوەی پێویستمان بە حكومەتی مەدەنی هەیە 
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ڕێگای سێیەم هەڵدەبژێرین، ئەویش ڕێگای بەخشینی 
دەستووری  بە  بوونە  ڕازی  گەل و  بە  دەسەاڵتە 
مەدەنی، كە دەوڵەتی دوور لە ئایدۆلۆژیایی دروست 
دەكات، دامەزروەی دەوڵەت دوور دەبن لە زاڵبوونی 

حیزب و سەپاندنی بیروباوەڕێكی دیاری كراو.
كوردستان  الیەنەكانی  هەموو  چوارەم: 
گەیشتوونەتە ئەزموونێكی دەوڵەمەند و پێ  گەیشتوو، 
بۆیان دەركەوتووە سەپاندنی ئایدۆلۆژیا دیاریكراو 
دەسەاڵتی تاكە حیزبی هەوڵێكی بێ بەرهەمە. بۆیە 
هەلێكی مێژوویی دەگمەن لەبەردەم دایە بۆ دروست 

كردنی كۆمەڵگایەكی مەدەنی لە كوردستان.
چوارچێوی  لە  عێراقیش،  دەستووری  پێنجەم: 
گونجاوی داناوە بۆ بەهێزكردنی الیەنی مەدەنی لە 

حكومەتی هەرێمدا.
سازانی  رێككەوتن و  پێی  بە  دەستوورە  ئەم   
الیەنەكان بووە، بە عەلمانی و ئیسالمیەكان لە عێراقدا، 
گرەنتی  هاتووە،  بەدی  درێژخایەن  گفتوگۆی  دوای 
مافەكانی بە شێوەیەكی هاوسەنگ داوە، هەروەها ئەم 
لەهەمان  ماوە،  مەدەنی  دەوڵەتی  گرەنتی  دەستوورە 
یاسایەك  نابێ   كە  دەكاتەوە،  لەوە  داكۆكی  كاتدا 

دەربچێت دژی چەسپاوەكانی ئیسالم بێت)9(.
كوردی  عەلمانی  ئیسالمی و  تەوژمی  هەردوو 
دەتوانن سوود لە دەستوری هەرێمەكان وەربگرن 
بۆ بنیاتنانی دەستوورێك بەیەكەوە ژیانی ئاشتیانە 
دەستەبەر بكات و سوود لە هەڵەی یەكتر وەربگرن.
وایە،  باوەڕی  هەردی(  )ڕێبین  كورد  نوسەری 
پەسندنەكردنی بەیەكەوە ژیان لەگەڵ ئیسالمیەكانی 
كوردستان بە پاساوی ئەوەی تەوژمێكی داخراون، 
تێڕوانینە  ئەم  الیەنیە،  فرە  نەكردنی  قبوڵ  ئەوە 
دانەمەزراوە،  )مه نتیقی(  بێژی  ژیر  بنەمای  لەسەر 
بۆ  بەزۆری  دا  ئیسالمی  تەوژمی  لە  توندڕەوی 
كاردانەوەی ستەمكاری و قبوڵ نەكردنی بەرامبەریان 

دەگەڕێتەوە. 
پاشان دەڵێ : )دامەزراوەی عەلمانیەت، كەخۆی 
بە عەلمانیەت و مافی مرۆڤ لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

لەتەوژمی  ستەمیان  گەورەترین  هەڵدەكێشێت، 
پڕكردوە  گرتووخانەكانیان  كردووە،  ئیسالمی 
گەورەترین  ئەمەش  الیەنگیرەكانیان،  ئەندام و  لە 
هۆكار بووە پاڵی بەتەوژمی ئیسالمی ناوە بەرەو 
ئیسالمی  تەوژمی  ئەگەر  بنێت.  توندڕەوی هەنگاو 
كۆمەڵگاكەدا،  ناو  لە  بدرێت  پێ   جموجۆڵی  هەلی 
پەسندكردنی  كراوەیی و  بەرەو  تەوژمە  ئەم  ئەوە 

فرە الیەنی هەنگاو دەنێت)10(.
خۆی  ناڕازییە،  هەیە  عەلمانیەكاندا  لەنێو   
لەگەڵ  بەیەكەوەژیان  دەگونجێت  لەوەی  دەپارێزێ  
بەهۆی  بكرێت،  پیادە  كوردستاندا  ئیسالمیەكانی 
ئیسالمییە  هەڵوێستی  باوەڕو  بیرو  جیاوازی 
سیاسییەكان لە كوردستان و ناوچەكانی تری جیهانی 
جیاوازی  بە  پەیوەندی  ئەوەی  بەاڵم  دا.  ئیسالمی 
ئایدۆلۆژیاوە هەیە، بڕبڕەی پشتی دیموكراسیەتە، كە 
چۆن بتوانین لەگەڵ كەسانی تر دا بژیت. هەوڵبدرێت 
هەرالیەنێك  بكرێت  دروست  وا  هەوایەكی  كەش و 
ئەمەش  بكات،  خۆی  لەتێروانینی  گوزارشت 
ئاشتی و  شارستانیەت و  ڕێگای  بەپەیرەوكردنی 
پاراستنی ڕێژەی مرۆڤایەتی و مافەكانی و گوزارشت 

كردن لە خۆی دا دێتە دی.
زیاتر لەچەندان جار خوێندومەتەوە و بیستوومە 
تێیدا  سیاسەتی  ئاین  دەڵێن  هەیە،  تر  تێڕوانێنێكی 
نییە، بە تایبەتی ئاینی ئیسالم. ئەوانە بەیەكەوەژیان 
هێنانەدی  بۆ  دێنن  بەكار  ئاین  دەڵێن  نییە. چونكە 
ئاینی  ئیسالم  دەڵێت  پاشان  سیاسی.  ئامانجی 
كۆمەڵگایەو مافی الیەنێكی سیاسی نییە، كە بۆخۆی 
یان  بكات.  قسە  ئیسالمەوە  بەناوی  بكات  پاوانی 
زیندوكردنەوەی الیەنی  بۆ  ئایین  بەوەی  بڕەودان 
نییە و  بەسیاسەتەوە  پەیوەندی  هاتووە و  ڕوحی 
بۆیە  فێڵ و درۆو هەڵخەڵەتاندنە،  پیسەو  سیاسەت 
نابێ  ئیسالم تێكەڵی سیاسەت بكرێت، ئەم بۆچوونە 
سەرەتا وا دەركرێت كە عاقاڵنەیە، بەاڵم ئەگەر بە 
قوڵی لە دیموكراسی ورد بینەوە كۆمەڵێك گرفتمان 
بۆ دروست دەبێت، ڕاستە مافی هیچ الیەنێك نییە 
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بە تەنیا ناوی ئاینەوە قسە بكات و لەسەر خۆی تاپۆ 
بكات و بەرانبەرەكەی كافر بكات، چونكە تێڕوانینی 
جیاواز هەیە بۆ ئاین، ئەم بیركردنەوەیە كۆمەڵێك 
كێشەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی مەترسیدار دروست 
مەترسیەوەو  دەخاتە  ئارامی  ئاشتی و  دەكات، 

خەڵكی سادە بە ئاسانی بۆی هەزم ناكرێ .
هەبێت  ئەوەی  مافی  عەلمانی  كاتێك  بەاڵم 
بكات  ماركسیەت  و  لێبڕالی  ڕۆژئاوای  بەهاكانی 
فێركردن و  دەسەاڵت و  بنەمای  مەڕجەع و  بە 
بەڕێوەبردن، بۆچی ئەم مافەش بە بە ئیسالمیەكان 

نەدرێت، كە ئاینی ئیسالم مەڕجەعیان بێت؟!!
سەرەكییە،  ئیسالم  شەریعەتی  زانراوە  وەكو 
سەرەكییە لە حوكم و دەسەاڵتدا لە جیاتی ئیسالم 
دا، لە نێو ئەوانەش دا لە كوردستان بۆ زیاتر لە 
)1400( ساڵ دەگەڕێتەوە. لە دیموكراسیەتدا ئەوە 
ڕێگای پێ  نەدراوە، كە عەلمانی كوردی جیهانینی 
ئیسالمیەكان،  ئایین و  لەسەر  بسەپێنێت  ڕۆژئاوا 
مافی  ئیسالمیەكان  هاتووە  ئەوەش  هەروەها 
ئەوەیان نییە عەلمانیەكان كافر بكەن، یان بە ئاشكرا 
دووبارە  گەیاند،  ڕاشیان  ئەگەر  نەگەیەننن،  ڕای 
بدەن،  دژ  جەنگیان  بڕیاری  ئیسالمییەكان  نابێ  
گفتوگۆیان  بكرێن و  ئامۆژگاری  پێویستە  بەڵكو 
دژی  جەنگ  باشترە  عەلمانیەكانیش  بۆیە  بكرێت، 
ئیسالمیەكان بڕیار نەدەن، ئیسالمیەكانی ئەمڕۆی 
نین  نەوەوەكان  سااڵنی  هی  وەكو  كوردستان 
زیاتر  بەڵكو  جیهانینیەوە،  تێڕوانین و  ڕووی  لە 
پێگەیشتوون و تێگەیشتووترن ڕێز بۆ دیموكراسیەت 

دادەنێن و ئامادەیان تێدایە بۆ بەیەكەوە ژیان.
تێڕاونینی  لە  تێگەیشتن  پێگەیشتن و   
لەگەڵ  بەیەكەوەژیان  دەسەاڵت و  بۆ  ئیسالمیەكان 
نیوەی  لە  جیهانییە،  دیاردەیەكی  عەلمانیەكاندا، 
ئیسالمی  توێژی  هەندێ   بیستەم  سەدەی  كۆتایی 
حكومی  بە  سەبارەت  بوون  توندڕەوی  تووشی 
تاك  ئەم  تر،  كەسانی  نەكردنی  قبوڵ  خیالفەت و 
ڕەویەش لە بیركردنەوەدا هۆكارەكەی دەگەڕێتەوە 

بۆ كاریگەری شۆڕشی ئیسالمی لە ئێران و جیهادی 
لە  بۆ  ئوسوڵیەكان  عەلمانیە  هەوڵی  ئەفغانستان و 
ناوبردنی ئیسالمیەكان، ئەم گۆرانكارییانەی ئەمڕۆ 
لە ناوچەكەو جیهاندا ڕوویان داوە لە بەرژەوەندی 

هێزە دیموكراسیەكان دایە لە جیهانی ئیسالمیدا.
جوڵێنەری  ئیسالمی  هێزی  هاتووە  لێ   وای 
سەرەكییە، پاڵپشتی ڕۆژئاواش بۆ بەهاری عەرەبی 
تەوژمە  كە  دەبینرێت  ئەوە  ئیسالمیدا،  جیهانی  لە 
ئەویش  دەچن.  بوون  ئاوا  بەرەو  توندڕەوەكان 
بەهۆی ئەزموونی تاڵی كارەساتەكانی ئەفغانستان و 
لە  نەبوون  سەركەوتوو  كە  ئێران،  جەزائیرو 
بۆ  ئیسالمی  جوانی  نموونەیەكی  پێشكەشكردنی 
بە  ئەوە  بەرانبەردا  لە  مرۆڤایەتی،  شارستانیەت و 
ئاشكرا دەبینرێت بزووتنەوە ئیسالمیە سیاسیەكان 
گەشەكەیەكی فراوان دەكەن و بەرانبەر دیموكراسی 
ئەو  تایبەت  بە  كراوەن  تازەگەرییەكان  بەها  و 
بەهایانەی كە دژایەتی لەگەڵ دەقی ڕاشكاودا نییە.

بیری دەوڵەتی ئیسالمی )خیالفەت( بە شێوەی 
لە بەرنامەی ئەو  پڕاكتیكی بەرەو الوازی دەچێت 
حیزبە ئیسالمیانەدا، قەناعەتیان بە ژیانی هاوبەش 
هەیە لە چوارچێوەی دەوڵەتی عەلمانیداو باوەڕیان 
بە دەستاو دەستكردنی ئاشتیانەی دەسەاڵت و فرە 
الیەنی حیزبی هەیە. نووسەری ئەمریكی )ئاسیف( 
ئەم دیارەیەی جیهانی ئیسالمی بە پۆست ئیسالم 
ئەوەی  دەبات)11(.  ناو   )Post - Islamism(
ئەزموونە  ئەم  بەهێزكردنی  لە  هەبووە  پشكی 
حیزبی  كە  سەرسووڕهێنەرەیە،  سەركەوتنە  ئەو 
دادوگەشەپێدان لە توركیا بەدی هێناوە، كە خاوەنی 
پاشینەیەكی ئیسالمییە لە زۆربەی بوارەكانی ژیاندا. 
دیموكراسی،  بەهێزكردنی  كۆمەاڵیەتی،  ئابووری، 
ئەزموونێكە  دیاردەو  گەشەپێدان  دادو  ئەمڕۆ 

گوێزراوەتەوە بۆ زۆربەی كۆمەڵگا ئیسالمیەكان.
كە  وایە،  باوەڕی  باخەوان(  )عادل  دكتۆر 
حیزبە ئیسالمیەكانی كوردستان قۆناغی ئیسالمی 
بوونیان تێپەڕاندووە، كە لە پێشدا پێی ناسرا بوون، 
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كە لەسەر بنەمای بیری شەریعەت و شوڕاو ئەمیر 
ئیسالم( )پۆست  قۆناغی  لە  ئەمڕۆ  بنیاتنرابوو، 
كە  دیموكراسی(  )ئیسالمی  دەگوترێ   پێی  دان، 
دەتوانێ  ژیانی هاوبەش لەگەڵ عەلمانیەتدا دروست 
ئەم  ڕابردوودا  لە  سیاسیدا،  بواری  لە  بكات 
ئەمەش  بوو،  دا  ڕووی  ئەوروپادا  لە  گوڕانكارییە 
دا  ئەوروپا  مەسیحیەكانی  دیموكراسیە  حیزبە  لە 
بە ئاشكرا ڕەنگی دابۆوە. ئەم حیزبانە باوەڕیان بە 
بەشێوەی  هەبوو  دەسەاڵت  كردنی  دەستاودەست 
ئاشتیانەو بەیەكەوەژیان لەگەڵ عەلمانیەكان لە ناو 
سیستمێكی دیموكراسیدا، ئەوەی لە تونس و میسرو 
توركیا ڕوویدا ڕەنگدانەوەی ئەم ئاراستە ئیسالمیە 
سەر  بۆ  كاریگەریشی  دڵنیاییەوە  بە  سیاسیەیە، 
عبدالكریم  مەال  مامۆستا  دەبێت)12(.  كوردستان 
پسپۆر لە بواری ـ ئیسالمی سیاسی دا لەگەڵ عادل 
باخەوان دا هاوڕایە لەسەر ئەوەی، كە حیزبی دادو 
گەشەپێدان كاریگەری بەسەر كوردستانەوە هەیەو 
ئەزموونەكەشیان بۆ كوردستانیش دەگوازرێتەوە. 
حیزبە  هەڵوێستی  لە  گوڕانكاری  كە  دەبینێ   وای 
بەرەو  داوە،  ڕووی  كوردستاندا  ئیسالمیەكانی 
بە  ئەمەش  دەنێن،  هەنگاو  لیبڕالی(  )ئیسالمی 
بینراوە،  دا  هەڵوێستەكانیان  لە  كرداری  شێوەی 
پشتیوانی خۆپیشاندانەكانی )17ی شوباتی 2011( 

یەكێكە لە نیشانەكانی ئەو گۆڕانكاریە.
پاشان دەڵێ : )بینمان نوێنەری تەوژمی ئیسالمی 
كە  عەلمانیەكان،  نوێنەری  شانبەشانی  لیبڕاڵی 
ماركسی و لیبڕالی بوون وەستا بوون، بە یەك دەنگ 
دروشمەكانیان دەووتەوە، ئەمەش لە بەرژەوەندی 
فرە الیەنی سیاسی  مافی مرۆڤ و  دیموكراسی و 
تەوژمی  هەڵوێستی  لە  گوڕانكارییەش  ئەم  بووە، 
ئیسالمیدا، هەڵوێستێكی كاتی سیاسی نەبووە، بەڵكو 
هەڵوێستێكی  دیموكراسیدا  گۆرانكاری  پێناوی  لە 

بەرجەستەو هەوڵی زۆری لە پێناودا دراوە)13(.
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دیموكراسیەت چەمكێكی جیهانیەو  پرۆسەی بە 
دیموكراتیزەكردن یان كۆمەڵگایەكی هوشیار، پارتە 
ئەو  چەسپاندنی  بۆ  كردووە  ناچار  سیاسییەكانی 
چەمكەیان  ئەو  مومارەسەی  خۆیان  یان  چەمكە، 
كردووەو لەوێوە گوازراوەتەوە بۆ كۆمەڵگا. بەاڵم 
لەو دوو ڕێگایە دیموكراسیەت  بەهیچ  ئێستا  هەتا 

بەری نەگرتووە.
لەرێگەی  رابردووەوە  سەتەی  بیستەكانی  لە 
چەمكەكانی  سیاسیەكانەوە  رێكخراوە  حیزب و 
پەیوەست بە دیموكراسیەت هاتۆتە ناو فەرهەنگی 
زیاتر  دیموكراسیەت  زاراوەی  كوردەوە.  سیاسی 
بۆتە  ناونیشان،  بۆتە  وەكو دروشم باس كراوە،  
ناوخۆی   پەیڕەوی  لەناو  جدی  كاری  ئامانج و 
تەواو  واقیعدا  لە  كوردییەكان.   سیاسییە  پارتە 
پێچەوانە و كاری پێ نەكراوە، ئەوەی بوونی نەبووە 
حیزبە  بەرێوەبردنی  كردن و  سەركردایەتی  لە 

سیاسیەكان دیموكراتی و بنەمایەكانی بووە)1(.
پارتی  یەكەم  دامەزراندنی  لەسەرەتای     
)كۆمەڵەی  پارتە  ئەم  نێوان  دووبەرەكی  سیاسی، 
»حیزبی  بەناوی  باكوور  كوردستانی  لە  كوردی 
كە   )»1910-1908 كوردستان   تەرەقی  تەعالی و 
قوڵی  ناكۆكی  دوایی  بوون و  كۆك  لەسەرتاوە 
بەدرخانیەكان و  بنەماڵەی  نێوان  كەوتۆتە  سیاسی 
سەركردایەتی  چۆنیەتی  لەسەر  نەهریەكان 
دیموكراتیەت  بە  لێكترازاون و  پارتەو  ئەو  كردنی 
دوایی  نەكردەوە)2(.  یەكالیی  ناكۆكیەكانیان 
)حیزبی هیوا 1937-1946( لە كوردستانی باشور 
سەركردایەتی  شێوازی  عێراق( و  )كوردستانی 
لە نادیموكراسی پارتی  كردنی  ویستگەیەكی ترە 
كوردی.  ڕەفیق حیلمی پێش ئەوەی ببێتە سەرۆكی 
نەبووە،سەركردەی  خیڵ   سەرۆكی  هیوا  حیزبی 
شۆرشی  بەشداری  بەڵكو  نەبووە،  سەربازی 
بە  چاوخشاندن  لە  كردووەو  مەحمودی  شێخ 

بە  دژی  كە  دەخوێنینەوە  ئەوە  )یاداشتەكانی( 
بنەماڵەیی كردنی شۆڕش بووە. دژی دیكتاتۆریەت و 
بواری  لە  كاریگەری  ڕۆڵی  بووە،   قۆرخكاری 
ڕۆشنگەرەكەی  دیوە.  رۆژنامەگەری  پەروەردەو 
هیوا  حیزبی  ناو  لە  كەچی  بووە،  شێخ  حكومەتی 
تەقدیسكردنی  دروشمی  )ستالین( و  لێبۆتە  خۆی 
حیسابی  بەرزكردۆتەوە.  ڕكەبەری  بێ  سەرۆكی 
بۆ هاوڕێكانی لە حیزی هیوا نەكرد و پابەند نەبوو 
لەگەڵ  ناكۆكیەكانی  دیموكراسی و  رێكاری  بە 
هاوڕێكانی لەسەركردایەتی حیزبی هیوا بە دیالۆگ و 
دیموكراسی یەكالیی نەكردەوە. لە مێژووی حیزبی 
نییە  تێدا  دیموكراسیانەی  كۆنگرەیەكی  نەك  هیوا 
ئەنجومەنێكی  بەڵكو  سەرۆك،  هەڵبژاردنی  بۆ 
گفتوگۆ  دیموكراسیانە  نەبووە  سەركردایەتییش 
بكەن لەسەر پرسە سیاسییەكان. بەمەش ناكۆكی و 
هیوا.  حیزبی  ناو  دەكەوێتە  قوڵ  دووبەرەكی 
ساڵی  لە  بارزان  شۆڕشی  سەرهەڵدانی  لەگەڵ 
لێی  هەڵسوڕاوەكانی  سەركردەو  زۆربەی   1944

جیادەبنەوەو تەنیا دەمێنێتەوە)3(.
دروستبوونیدا  لەگەڵ  عێراقی  شیوعی  حیزبی 
دیموكراسیەت  بە  ناوخۆیی  كێشەیەكی  هیچ 
یەكالیی نەكرد وتەوە، ناكۆكیەكان بە دیموكراسیەت 
چارەسەر نەكراوە. بەڵكو چارەنووسی لێكترازان و 
خیانەت و  بە  بووە  یەكتر  تاوانباركردنی  دوایی 
كرێگرتەیی لە نێوان خۆیاندا و دواییش لێكترازان. 
رای  كۆنكریتی،  قەناعەتی  وشك و  ئایدۆلۆژی 
زنجیرەیەك  لەگەڵ  نەبووە،  قبوڵكراو  پێچەوانە 
كۆنگرە بۆ گۆڕینی هەندێ دەموچاو بە پالنگیران 

لە یەكتری، بە بێ گفتوگۆی دیموكراسیانە)4(.
لەسەرەتاو  كوردستان  دیموكراتی  پارتی 
دیموكراسیەتێكی  بە  پەنجاكان  ناوەراستی 
سكرتێری  سەركردایەتی و  سنووردار  بەرتەسك و 
هێز  زەبری  بە  سەرۆك   بەاڵم  هەڵبژاردووە. 
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بۆ  بەبێ گەڕانەوە  هەڵیوەشاندۆتەوە و گۆرانكاری 
واقیع)5(.  ئەمری  كردۆتە  سەركردایەتیەكەی  رای 
پارتی  سەركردایەتی  باڵی  هەردوو  ناكۆكییەكانی 
هەموو   1970-1964 لە  كوردستان  دیموكرداتی 
سیمایەكی سەربازی و تیرۆری جەسەدی و تیرۆری 
بۆ  كردوە.  مومارەسە  خۆی  لەناوخۆیی  فیكری 
یەكالیی كردنەوەی ناكۆكیەكان پەنایان بۆ هەموو 
ناوی  لەكاتێدا  نەبێت.  دیموكراسی  بردووە  شت 
دروشمی  بووە،   كوردستان(  دیموكراتی  )پارتی 
راگەیاندنەكانی  لە  زەمانە  ئەو  بۆ  دیموكراسی 

پارتیەوە بریقەی دەدایەوە)6(.
لە  كوردی  شۆڕشی  داڕمانی  دوای  لە 
پارتی  لە  فرەیی  سەرهەڵدانی  سەرەتای  1975 و 
كردنی  رێبەرایەتی  بۆ  رێكخراوەیی  سیاسی و 
كوردستان  خەڵكی  هەرگیز  كورد,،  شۆڕشی 
كام  كە  بن  ئازاد  نەڕەخسا  بۆ  دەرفەتەیان  ئەو 
پارتی سیاسی هەڵدەبژێرن، پێشبڕكێ  بۆ خەیاڵی 
یەكتر،  لەبەرانبەر  پاوانخوازی  پێشڕەو(،  )پارتی 
لە واقیعدا  دیموكراسیەت زۆر غایب بوو. كەچی 
بێ  بە  باڵوكراوەكاندا  بەیاننامەو  نووسین و  لە 
جیاوازی ئەوپەڕی زەق دەكرایەوە. خوێناویترین 
هێنانی  هەشتاكان و  لە  ناوخۆ  شەڕی  قۆناغی 
دەستی دەرەكی بۆ پشتگیری ئەم حیزب بەرانبەر 
بە ئەو حیزب، ئەوەی مومارەسەی نەكرا ئازادی 
بیروڕاو مافی مرۆڤ  و ئازادی بیروڕای سیاسی و 

یەكتر قبوڵكردن بوو)7(.

هێزە ئیسالمییەكان و دیموكراسی
هێزە  لەگەڵ  بەراورد  بە  ئیسالمیەكان  هێزە 
لە  دەسەاڵت  ئاشتیانەی  ئاڵوگۆڕی  عەلمانیەكان، 
ژمارەی  بووە.  باشتر  كردنیاندا  سەركردایەتی 
تەمەنیان زیاتر بووە، كەچی  لەچاو  كۆنگرەكانیان 
دیموكراسیەت  بەنەیاری  ئەوان  زیاتر  ئەمڕۆ 

لەبەرانبەردا  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەكرێن)8(.  ناوزەد 
هێزە عەلمانیەكان خاوەنی بیرۆكەی دیموكراسین 
كەچی ژمارەی كۆنگرەكانیان كەمترن  و شتێك نییە 
بەناوی گۆڕینی سەركردە)9(. ئەمە ئەوە ناگەیەنێ 
بزاڤی ئیسالمی گرفتی هەزمنەكردنی دیموكراسی و 
كەمی  گرفتی  بەڵكو  نەبێ،  دەسەاڵتی  ئاڵوگۆڕی 
زۆر  دیدی  دیموكراسی و  بە چەمكەكانی  مەعریفە 

سەلەفیانە بۆ چەمكە هاوچەرخەكانی هەیە. 
لەالیەن  دیموكراسی  نەیاری  خۆكردنە  كەواتە 
بە  سیاسییەكانیەوە،  پارتە  بە  ئیسالمییەوە  رەوتی 
رێكخراوەكانیەوە، بەرۆشنبیرو بانگەوازخوازەكانیەوە، 
لە واقیعی مەیدانی و هەنگاوە كردەییەكاندا ناگونجێ، 

چونكە:
لە  دیموكراسی  غیابی  قوربانی  یەكەم   -1
سوومەندی  یەكەم  ئیسالمیەكانن،  كوردستان 
ئەگەر  كە  ئیسالمیەكانن،   دیموكراسیش  نوزەی 
لە كوردستان مومارەسەر بكرێ. بۆیە داكۆكیكار 
لە  دیموكراسیەت  مومارەسەی  سەركەوتن و  بۆ 

كوردستان دەبێ ئیسالمیەكان بن.  
سیاسییەكان  رێكخراوە  پارت و  ئەگەر   -2
ناتوانن  نەبن  دیموكراسی  خۆیاندان  لەناو 
لەبەرانبەر  كۆمەڵگاو  لەگەڵ  حوكمڕانی و  لە 
رووەوە  لەو  بن.  دیموكراسی  مونافیسەكانیان 
پارتە ئیسالمیەكان زیاتر جێی ئومێدن بۆ ئاییندەی 
لە  كەچی  كوردستان،  هەرێمی  لە  دیموكراسی 
ئیسالمیەكان  راگەیاندنەكاندا  رۆژنامەو  رووپەڕی 
دۆستی  عەلمانیەكان  دیموكراسیەت و  نەیاری 
دیموكراسیەتن, ئەمە زۆر كورتبینی و تێنەگەیشتنە 

لە واقیع.
هەمان  رۆژهەاڵییەكان  كۆمەڵگا  لەناو  ئەمە 
پێودانگە، جەنەراڵە عەلمانیەكانی عەرەبی لە میسرو 
كەچی  كردووە،   ناشیرن  دیموكراتیەتیان  سوریا 

رەوتی ئیسالمی كەوتونەتە گیانی دیموكراسی.
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ئەم نەیاریەی رەوتی ئیسالمی بۆ دیموكراسی 
)عەلمانیەت(و  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  بەشێكی 
ئاست  یەك  بە  كردووە،  تێكەڵ  )دیموكراسیەت(ی 

پێوانەیان دەكات.
رەوتی  ناو  لە  رۆژانە  سەرنجە  جێی  ئەوەی 
ئیسالمی، دیموكراتیەت وەكو نەگبەتی و نەهامەتی 
لە  مەبەست  دەكرێ,  ناشیرین  كورد  میللەتی  بۆ 
مەیدانی نوسین و قسە لەسەر كردنە، كەچی پارتە 
كردەوە  بە  ئیسالمیەكان  رێكخراوە  ئیسالمی و 
دیموكراسی  ماناكانی  بە  تەشهیریان  كەمترین 
كردووە، لەبەرانبەردا پارتە عەلمانیەكان بەكردەوە 
ماناكانی دیموكراتیەتیان ناشیرین كردووە، كەچی 
دیموكراتیەت  لە  رەخنە  كەمترین  ئەدەبیاتیاندا  لە 
بریقەدار  دروشمی  وەكو  ئیستاش  هەتا  دەگرن و 

باسی دەكەن.
په راوێزه كان:

لەسەر  ماستەرنامەم  نوسینی  سەرقاڵی   )1(
هێزە  نێوان  ناوخۆی  شەڕی  دەرهاویشتەكانی 
 1975 لە  باشووری  كوردستانی  سیاسیەكانی 
باشم  زۆر  خەرمانەیەكی  نێوەدا  لە   1992 بۆ 
لەناو  دیموكراسیەت  غیابی  لەسەر  كۆكردۆتەوە 
گەورەیەی  بۆشاییە  ئەو  كوردییەكان و  پارتە 
پرسی  لەسەر  كردار  دروشم و  نێوان  لە  هەیانە 

دیموكراسیەت و یەكتر قبواڵ كردن.
د.عوسمان  بروانە  زیاتر  زانیاری  بۆ   )2(
بزاڤی  دەربارەی  لێكۆڵینەوەیەك  –چەند  عەلی 
وەرگێرانی   – یەكەم  –بەرگی  كورد  هاوچەرخی 

كامەران بابانزادە
:الجمعيات  شريف  طاهر  –عبدالستار   )3(
طالبانى  د.مكرم   – الكردية  واالحزاب  والمنظمات 

– :بعض الصفحات من نضال حزب هيوا  )4( 
–فاروقی  عێراق  كۆمۆنیستی  :پارتی  نەبەز  جمال 

مەال مستەفا :یاداشتەكانم 
– رەهەندەكانی بیری سیاسیی كورد پاش   )5(

جەنگی دووەمی جیهانی : فەرید ئەسەسەرد .
دیموكرانی  پارتی   : اللە  فتح  د.شیركۆ   –  )6(
كوردستان و بزوتنەوەی رزگاریخوازی نەتەوەی 

كورد لە عێراقدا 1975-1946 .
:یەكتری  مستەفا  نەوشیروان  –بڕوانە   )7(

دەشكێنن 
ساڵی  هەتا  ئیسالمی  بزوتنەوەی    )8(
كۆنگرەی   8 تەمەنیدا  ساڵەی   22 لەماوەی   2000
بەستووە,  2003 بۆ ئێستا 4 كۆنگرەی بەستووە, 
ئێستا 3 كۆنگرەی  بۆ  لە 2001  ئیسالمی  كۆمەڵی 
بەستووە, یەكگرتووی ئیسالمی لە 1994 بۆ ئێستا 
7 كۆنگرەی بەستووە, لە میانی ئەو كۆنگرانەدا 6 
جار بەرپرسی یەكەم لەرێگەی كۆنگرەوە گۆڕاوە. 
لەتەمەنی  كوردستان  نیشتیمانی  یەكێتی    )9(
پارتی  بەستووەو  كۆنگرەی   3 خۆیدا  ساڵەی   43
ساڵەی   72 لەتەمەنی  كوردستان   دیموكراتی 
خۆیدا 12 كۆنگرەی بەستووە. لە هیچیان لەڕێگەی 
كۆنگرەوە سەرۆك نەگۆڕاوە. كۆنگرەكان زیاتر بۆ 
لەناوبردنی كوتلەكانی نەیار بە سەرۆك بوون, نەك 
رێكخراوەكانی  پارت و  بۆ  ئەمە  سەرۆك.  گۆڕینی 

دیكەی كوردستانی باشوور و باكوریش راستە.
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دیموكراسی لە پەیوەندیدا 

ەروەردەو فێركردن
لەگەڵ پ

یقەسرێ
یعەبدواڵ

بوخار

ی هه ولێر. خاوه نی دوو 
له دایكبووی 1990 شار

زانكۆی  لە  مامۆستا  رگێڕدراوه . 
وه  په رتوكی 

سەاڵحەدین و زانكۆی ئیشق

قسەوباسێكی  دیموكراتیك  كۆمەڵگەی  بیناكردنی  پرۆسەی 

چڕوپڕ لەخۆی دەگرێت، هێندێك بیرمەندو فیكرزان وای بۆدەچن 

ڕامیارییەوە پێبنێیتە  لە كایەی  كە هەموو میللەتێك دەبێت 

تر  هێندێكی  دیموكراسی،  ژێرخانی  بیناكردنی  پڕۆسەی  نێو 

دەبێت  كە  وایە  پێیان  دەنۆڕن،  باسەكە  لە  وردتر  و  قوڵتر  كە 

ردەو فێركردنەوە 
ژێرخانی دیموكراسی لە كایەی كولتوری و پەروە

نڕێژبكرێت.
ب
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پەروەردەو  لە  لەپێشێدا  دیموكراسییەت 
تا  گەشەدەكات  و  دەستپێدەكات  قوتابخانەوە 
لەكۆتاییدا لە سیاسەت و هەڵبژاردن و دامەزراوە 
واتایە  بەو  ئەمەش  لوتكە.  دەگاتە  حكومییەكان 
دێت كە ناگونجێت كۆمەڵگەیەك بە بۆن و ڕەنگی 
بنەچەوە  لە  ئەگەر  بكرێت  ڕووپۆش  دیموكراسی 
ئەقڵییەتی  بە  كۆمەڵگەیە  ئەو  كولتوری  بناخەی 
پێكەوەیی  و  فرەیی  و  لێكگەیشتن  و  دیموكراسی 
)تاك(  لە  بیرمەندان  دووەمی  پۆلی  دانەمەزرابێت. 
كە  دەبینن  وەهای  و  دەڕۆن  )كۆمەڵ(  بۆ  ەوە 
یان  تاكڕەو،  و  دیكتاتۆر  كۆمەڵگەیەكی  ناگونجێت 
كۆمەڵگەیەكی  ببێتە  خێڵەكی،  و  وەپاشكەوتوو 
فرەڕەنگ و دیموكراتیك مەگەر لە گۆڕینی ڕیشەیی 
)تاك( ەوە دەستپێنەكرێت. ئەوان ڕۆشنایی دەخەنە 
دیموكراسیی  كایەی  جەوهەری  بە  و  )تاك(  سەر 
دەبینن. بەو واتایەی كە ئەگەر بمانەوێ كۆمەڵگەیەك 
بە  جیاوازەكان  پێكهاتە  هەموو  كە  ئاراوە  بهێنینە 
میرییەكی  سایەی  لە  تۆلێرانسەوە  و  پێكەوەیی 
پێكەوەژیانی  و  یەكسانی  بژین،  دادگەریدا  لە  پڕ 
كۆمەاڵیەتی بەرقەرار بێت، دەبێت سەرەتا تاكەكانی 
هۆشیار  پێكەوەیی  كولتوری  بە  كۆمەڵگەیە  ئەم 
ئەوەی  پێش  واتایە  بەو  دیموكراسیەت  بكرێن. 
دیموكراسییەت  ئەگەر  كولتورە.  بێت  سیاسەت 
)بە واتای ڕزگاربوون لە تاكڕەویی و تاكپەرستی 
قبوڵنەكرێت،  تاك  ئاستی  لەسەر  داسەپاندن(  و 
ناگونجێت بە هیچ شێوەیەك لەسەر ئاستی كۆمەڵ 
و جڤات بناخەڕێژ بكرێت و دابمەزرێت. بیرمەندی 
ئەمەریكی )نۆددینگ( Noddings  كە دكتۆرای لە 

پەروەردەناسیدا هەیە، لەمبارەیەوە دەنوسێت: 
 “One powerful lesson we have learned 

in the past few decades is that the form 
of life we call democratic cannot simply 
be imposed on cultures unprepared for it”
واتە: یەكێك لەو وانە بەهێزانەی كە لەم چەند 
دەیەی ڕابردوودا فێری بووینە، ئەوەیە كە نالوێت و 

ناگونجێت هیچ شێوەو شكڵە ژیانێكی دیموكراتیك 
ئەگەر  »بسەپێنرێت«  كۆمەڵگەیەكدا  هیچ  بەسەر 
كولتوری ئەو كۆمەڵگەیە پێشوەختە بۆی ئامادەساز 

نەبوبێت و قبوڵی نەكات.
واتای  بە  )ئەگەر  دیموكراسیەت  كەوایە 
قبوڵكردنی فرەیی بێت( پێش ئەوەی ڕژێم و قاڵبێكی 
سیاسی بێت، ئەقڵیەتێكی كولتوری و پەروەردەییە، 
بیركردنەوەیەكی  كۆمەاڵیەتییانەیە،  قبوڵكردنێكی 

مرۆییانەی تاكەكەسییە.
لەسەر  دووان  بۆ  هەوڵێكە  نوسینەم،  ئەم 
پەروەردەكردنی )تاك( لەسەر بنەما مرۆییەكان، ئەو 
بوونیان  دیموكراتییەكاندا  واڵتە  لە  كە  بنەمایانەی 
بیانووگیری  هیچ  نوسینەكەم  ڕاستیشدا  لە  هەیە. 
بانگەشەیەكیش  ڕازاندنەوەو  و  ڕێخۆشكردن  و 
ئایدۆلۆژی  ڕژێمی  وەك  )دیموكراسی(  بۆ  نییە 
و  ئاوكێش  بابەتێكی  دیموكراسی  سیاسی،  یان 
بابەتەش  ئەم  لەسەر  باس  قسەو  ڕاجیاهەڵگرەو، 
تێگەیشتن  بۆ  هەوڵدانێكە  بەڵكو  نوسراوە،  زۆر 
كە  دیموكراسی  كۆمەڵگەی  مرۆییانەی  بنەما  لەو 
بواری  لە  و ڕۆژهەاڵتی دەشێت  ئێمەی مسوڵمان 
وەربگرین،  لێ  كەڵكیان  مەدەنییدا  پەروەردەی 
لەمەڕ  خۆمان  تێگەیشتنەكانی  پەرەپێدانی  بۆ 

پەروەردەو فێركردن.
ئازادی

بنەچەوە  لە  دەبێـت  فێركردن  پەروەردەو   
مرۆڤدا  جەوهەری  و  ناخ  لە  )ئازادی(  ڕێبیری 
دانیشگاو  قوتابخانەو  هیچ  پێبدات.   چەكەرە 
مەدرەسەو زانكۆیەك بەبێ ئازادی نالوێت و ناشێت 
فەلسەفەی  بهێنێتەدی.  مرۆڤدا  لە  فێركردنێك  هیچ 
پەروەردە لەوەدا چڕ دەبێتەوە كە مرۆڤ لە هەموو 
ئەو كۆت و بەندانەی خراونەتە سەری ئازاد بكات، 
واتە مرۆڤ جاریكی تر ئاشنا بكاتەوە بە هەناسەی 
بۆی  مرۆڤ  سنورانەی  لەو  مرۆڤ  ئازادی. 
مرۆڤەی  بەو  بیكاتەوە  دەرەوە،  بهێنێتە  كێشاون 
واتایەكی  بە  ئازادی دروستیكردووە.  بە  كە خودا 
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فەلسەفییتر، پەروەردە بریتییە لە البردنی سنوورە 
چەندین  بە  ڕۆژگارە  ئەم  مرۆڤی  دەستكردەكان. 
دەستبەستراو  كۆیالیەتی  بەندی  و  كۆت  جۆری 
ماركێت،  مۆڵ،  بازاڕ،  وبەندی  كۆت  كراوە، 
سیاسەت، حیزب، ڕێكالم و پارە، سەرمایەداری و 
پەروەردە  ئەركی  بۆیە  فاشن.  و  مۆدێالت  بزنس، 
ئەوەیە كە مرۆڤ لەو جەنجاڵییانە بهێنێتە دەرەوە، 
جارێكی دیكە مرۆڤ بە خودی خۆی بناسێنێتەوە، 
زۆر  مۆدێرن  مرۆڤی  كە  یەی  »خودناسیی«  ئەو 
لە  كاریل  ئەلیكسس  وەك  دووركەوتۆتەوە،  لێی 
كتێبی Man the Unknown دەڵێت: »مرۆڤ لەم 
ڕۆژگارەدا بە هەموو شتێك زانستی پەیداكردووە 
خۆی  خودی  ناسینی  بە  بەاڵم  دەوروبەریدا،  لە 

دووركەوتۆتەوە«.
دەبێـت  فێركردن  پەروەردەو  ژینگەی  خودی 
مرۆڤێك  ناكرێت  بێت.  ئازادپەروەرانە  ژینگەیەكی 
سەربەستی  و  ئازادی  وانەی  فێری  ناچاری  بە 
بكەی!  بەجۆرێكی دیكە بڵێم، مرۆڤ دەبێت وانەی 
ئازادی هەستپێبكات نەك بیبیستێت! هەر ئەمەشە 
دەرسپێدان  و  فێركردن  كوتەكی  كە  وایكردووە 
نەدەن  فایدەیەك  هیچ  فێركار  شەقی  زللەو  یان   ،
توندوتیژی  كە  وەهادا  حاڵێكی  لە  قوتابخانە.  بە 
و  فێربوون  ژینگەی  نەك  قوتابخانە  هەیە،  بوونی 
وەرگرتن و زانیاریبەخشین و دەرسخوێندن نییە، 
  oppression چەوساندنەوە  مەڵبەندێكی  بەڵكو 
نوسەری  كە  ئەوەیە  هەر  بەكۆیلەكردنیشە.  و 
 The( پەرتوكی  لە  فرێری(  )پابلۆ  بەڕازیلی 
Pedagogy of the Oppressed ( باس لەوە 
زانكۆ  قوتابخانەو  دەشێت  هێندێجار  كە  دەكات 
لەبری بەخشینی ماریفەت و پەروەردەی ڕاستەقینە 
چ  چەوساندنەوە،  و  زەبروزەنگ  مەڵبەندی  ببنە 
لەڕووی ئەخالقی و دەروونییەوە بێـت، یان فیكری 

و سیاسی، یانیش جەستەیی و فسیۆلۆجی.
تۆ دەگونجێت مرۆڤێك ناچاربكەی شتێك )لەبەر 
بكات( یان )ئەزبەر بكات(، بەاڵم ناشێت ئەم ناچاركردنە 

فێری بكات، بۆیە ناتوانی مرۆڤێك لەژێر چەكوش و 
گۆچان و شەقدا فێری هیچ ماریفەت و مەعریفەیەك 
بكەی، چونكە فێربوون پڕۆسەیەكی تەواو ئاڵۆزكاو و 
قووڵە، پابەندە بە دیتن و تێبینیكردن و سەرنجلێدان، 
لێوردبوونەوە،  و  تێفكرین  و  نمایشكردن  هەروەها 
پاشان وەرگرتن و لێحاڵیبوون. بۆیە، ناشێت هیچكام 
ئازادی  بەبێ  بێتەئاراوە  فێربوون  قۆناغانەی  لەم 
لە  دەبێت  ئازادییەش  ئەو  وە  قبوڵكردن،  و  ویستن 
ئازاد بكرێت  )ناخ( ەوە دەستپێبكات. مرۆڤ دەبێـت 
لەوەی كە دەیەوێت چی فێر ببێت. ناشێت فێرخواز 
ئارەزوو(ی  و  )ویست  دەرەوەی  لە  بكرێت  ناچار 
هەر  ئەنجامبدات،  فێربوون  بەوەی  پاڵبدرێت  خۆی 
ئەمەشە كڕۆكی فەلسەفەی پەروەردەی دیموكراتیك 
پەروەردەی  و  فێركردن  پڕۆسەی  كۆی  لە  كە 
تائێستا  هەیەو  الوازی  بوونێكی  خۆمان  كۆمەڵگەی 

بە هەند وەرنەگیراوە.
یەكسانی

زەقی  هەرە  كۆششی  گەورەو  هەرە  ملمالنێی 
و  بێ(  لەسەر  خوایان  )درودی  پێغەمبەران  هەمو 
فەیلەسوفان و بیرمەند و شۆڕشگێران و سیاسییە 
ویستوویانە  كە  چڕدەبێتەوە  لەوەدا  مەزنەكان 
ستوونییەوە  كۆمەڵگەی  لە  مرۆیی  كۆمەڵگەی 
بگۆڕن بۆ كۆمەڵگەی ئاسۆیی. بەجۆرێكی تر بلێم، 
خەستكردۆتەوە  كۆششەكانیان  لەوەدا  هەموویان 
كالس  و  پێڕ  و  تاقم  و  پلەبەندی  و  چینایەتی  كە 
و  بڕوخێنن  تێكوپێك  كۆمەاڵیەتی  گرۆهی  و 
ئەویش  پێكبهێنن  كۆمەڵ  یەك  تەنها  بیانتوێننەوە، 
چین  لە  دوور  مرۆڤایەتییە،  گەورەی  كۆمەڵی 
لە  نزم.  و  بەرز  یان  بچوك،  و  گەورە  تاقمی  و 
دیدی هەموو گەورە مرۆڤانی مێژووی بەشەریەتدا 
نییە  مەرج  چونكە  »گەورەپیاو«  ناڵێم  )بۆیە 
بووبن!(  نێر  تەنها  بەشەرییەت  گەورەكانی  مرۆڤە 
مرۆڤایەتی خێزانێكی گەورەیە و هەمو جیاكارییە 
داهێنراوی  ڕەگەزییەكان  و  نەتەوەیی  و  ئابووری 
لێی  مرۆڤ  دەبێت  بۆیە  خۆیەتی،  مرۆڤ  دەستی 
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بە  كە  مرۆڤەی  ئەو  ببێتەوە  تاوەكو  بێت  ڕزگار 
بەو  مرۆڤ  لەڕاستیدا،  دروستكراوە.  گەورەیی 
و  )ڕەگەز  لەنێوان  كردویەتی  كە  دابەشكارییەی 
و  خێڵ  و  گروپ  نەتەوەو  و  چین  و  پۆل  و  ئاین 
بچوكی  بازنەی  كۆمەڵێك  ئایدۆلۆجیا(  و  خوێن 
ئەسڵەن  وە  بچووككردۆتەوە،  مرۆڤی  داهێناوە، 
بۆیە  داشۆریوە.  )مرۆڤبوون( ی خۆی  لە  مرۆڤی 
ئەركی گەورە مرۆڤەكانی مێژوو ئەوەبووە كە ئەو 
بازنە بچووكانە تێكبشكێنن و مرۆڤ جارێكی دیكە 
بە  برتییە  كە  بگێڕنەوە شكۆی ڕاستەقینەی خۆی 

)مرۆڤبوون( وەك خۆی.
دیموكراتیك  پەروەردەی  سەرەكی  ئەركی 
بریتییە لە البردنی ئەو جیاكارییە ڕەگەزپەرستییانە. 
البردن واتە كاڵكردنەوەی ڕەگەزپەرستیی بە هەموو 
تێگەیشتنێكی  هەڵە  لێرەدا  هەڵبەت  جۆرەكانیەوە. 
پێیانوایە  سێكیوالرەكان  لە  هێندێك  هەیە:  گەورە 
یەكێتی  پاراستنی  لەپێناوی  دەبێت  پەروەردە  كە 
پڕۆسەی  و  پرۆگرام  لە  ئایینەكان  سەرجەم 
ئاین  دانەنێت،  ئایینێك  هیچ  بۆ  ئەرزش  فێركردندا 
لە پەروەردە دابڕنێت، بە چاو نوقاندن لەوەی كە 
پەروەردەی  لە  دەبینێت  گەورە  ڕۆڵێكی  چ  ئاین 
و  جەستە  و  ئەخالق  و  ئەقڵ  و  هۆش  و  فیكر 
رۆحی مرۆڤ. ئەمەش بەو بیانووەی كە ئایینەكان 
بۆیە  مرۆڤەكان!  لەنێوان  دروستدەكەن  جیاكاری 
هەوڵی  مولحیدەكان(  )بەتایبەت  سێكیوالرەكان 
یەكسانی سەرجەم  بە  پەروەردە  كە  دەدەن  ئەوە 
ئەوە  لەڕاستیدا  بەاڵم  بكات!  فەرامۆش  ئایینەكان 
و  دیموكراتیك  پەروەردەی  لە  تێگەیشتنە  هەڵە 
چەواشەكارانە،  خۆهەڵكێشانی  لە  جۆرێكیشە 
چونكە ئەسڵی پەروەردەی دیموكراتیك ئەوە نییە 
بەڵكو  بسرێنەوە،  پەروەردەدا  كایەی  لە  ئایینەكان 
هەر  بۆ  ئایینەكان  شكۆی  هێشتنەوەی  لە  بریتییە 
تاقم و پێڕێكی ئایینی بە تایبەتمەندێتی خۆیانەوە، 
بەبێ ئەوەی پڕۆگرام و بیركردنەوەو بیروڕای هیچ 
ئاینێك لە پەروەردەدا بەسەر هیچ گروپێكی دیكەی 

لە  نییە  بریتی  دیموكراسیەت  بسەپێنرێت.  ئایینیدا 
دیموكراسی  بەڵكو  كۆمەڵگە،  لە  ئاین  دابڕاندنی 
واتە پێدانی مافی خۆدەربڕین و خۆمومارسەكردن 
یەكسانی،  بە  كۆمەڵگە  ئاینییەكانی  گروپە  بۆ 
بۆ  هێڵكێشان  واتە  خۆی.  قەبارەی  بە  هەركەس 
كەس  كە  بەجۆرێك  كۆمەڵگە  جیاوازەكانی  گروپە 
بە  هەست  هەمووان  و  نەبەزێنێت  ئەویتر  مافی 
هەبوونی ناسنامەی ئاینی خۆیان بكەن. واتە لێرەدا 
تێگەیشتن  یەكسانی  هەلی  فێركردن  پەروەردەو 
ئایینیانە  تاوتوێكردنی  و  خوێندن  بیركردنەوەو  و 
هەموو  بۆ  دەڕەخسێنێت  خوێندندا  ژینگەی  لەنێو 
هەر  كە  بەجۆرێك  ئاینییەكان،  دەستە  و  گروپ 
گروپێكی ئایینی مومارەسەی تێگەیشتنی ئاینییانەی 
بەبێ  پەروەردەدا،  پڕۆسەی  نێو  لە  دەكات  خۆی 
ئەوەی تێگەیشتنی ئاینییانەی هیچ گروپێكی دیكەی 

ئایینی بەسەردا فەرزبكرێت. 
دەكەمەوە،  لەسەر  جەختی  لێرەدا  كە  ئەوەی 
دەبێت  دیموكراتیك  پەروەردەی  كە  ئەوەیە 
تێیدا شكۆ و  تاك  ئاراوە كە  بهێنێتە  كۆمەڵگەیەك 
هەیبەت و ڕێزی خۆی پارێزراو بێت، بەدەر لەوەی 
خاوەنی چ ناسنامەیەكە، چ ئاینێكە، چ بیروڕایەكی 
ئەگەر  نەتەوەییە.  ڕەگەزێكی  چ  یان  سیاسییە، 
سەرنجێكیش لە واڵتە دیموكراتییەكانی دنیا بدەین 
)هەڵبەت مەسەلەی دیموكراتی بوون و دیموكراتی 
هیچ  ڕێژەییە،  و  نییە  موتڵەق  باسێكی  نەبوونیش 
و  خاوێن  دیموكراتی  زەمینە  ئەم  سەر  واڵتێكی 
ودانیشگا  قوتابخانە  لە  كە  دەبینین  نییە(،  ئایدیالی 
و  مەعریفە  چۆنێتی  و  چەندێتی  زانكۆكانیاندا  و 
لێ  پتر  جەختیان  زانستییەكان  تیۆرە  و  زانیاری 
و  تاكەكان  تاكەكەسی  ناسنامەی  نەك  دەكرێتەوە 
نەتەوایەتی،  یان  ئاین،  بە  پابەندییان  ڕێژەی  پلەو 
یان ڕەگەزی نێرومێ. بۆیە پڕۆسەی پەروەردەی 
و  فێربوون  یەكسانی  هەلی  دەبێت  دێمۆكراتیك 
زانین بۆ تاك بڕەخسێنێت بەدەر لەو جیاكارییانە. 
هەر ئەمەشە هۆكاری گەشەی توێژینەوەو تاقیگەو 
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دیموكراتییەكان،  واڵتە  تیۆرەكانی  و  زانستگا 
وەها  لە  تاك  كە  وایكردووە  ئەمەشە  هەر  وە 
كۆمەڵگەیەكدا ئاستی كەسایەتییەكەی لە هەڵكشان 
داپلۆساندن،  و  مراندن  نەك  نەشونماكردندایە،  و 

وەك واڵتە دیكتاتۆرییەكان.
لە مێژووی ئیسالمیشدا، ئەگەر سەرنج بدەین، 
هیچ  بە  نەتەوەیی  و  ڕەگەزیی  و  ئاینی  فرەیی 
هیچ  لە  ڕێگرتن  بۆ  بیانوێك  نەبۆتە  شێوەیەك 
وێنە و فۆڕمێكی پەروەردە و فێركردن. قوتابخانە 
زانستیی و هزرییەكان پڕاوپڕبوونە لە فێرخوازی 
هەمە چەشن كە لەوبەر تا ئەمبەری دنیا بە چەندین 
نەتەوەو ئاینی جیاوازەوە هاتوون و گردبوونەتەوە 
بڵێم  ئەوە  لێرەدا  بۆ وەرگرتنی زانست. دەشتوانم 
سوودێكی  ڕۆژئاوا  دیموكراتیی  شارستانیەتی  كە 
شارستانییەی  پێكەوەژیانییە  و  فرەیی  لەو  زۆری 
كە  لەوەدا  بینیوە  ئیسالم  زێڕینی  سەردەمی 
)زانست( ببێتە چەتری كۆكردنەوەی سەرجەم ئاین 

و نەتەوەو ڕەگەزەكان. 
ئیبنوسینا  بۆ ئەم خاڵە دوو نمونە دەهێنمەوە: 
)980-1037(، كە گەورەترین پزیشك و فەیلەسوف 
و زانای جیهانی ئیسالم بووە لە زەمەنی دێریندا، لە 
بنەچەدا خەڵكی )ئۆزبەكستانی ئێستا( بووە، بەاڵم 
لە هەمەدان و ئەسفەهانی ئێران ژیاوە، زووتریش 
لە خەواریزم و ڕەی و جورجاندا كاری پزیشكی 
حەوزەی  لە  كە  ئەوەیە  لەوە  گرنگتر  كردووە. 
التین  و  یۆنانی  ئینگلیزو  فێرخوازی  دانیشگاكەیدا 
و  عەرەب  و  فارس  فێرخوازی  هەبوە،  بوونیان 

تورك هەبووە، ئەفغان و كورد پێكەوە دانیشتوون. 
یەكسانی  بە  جولەكە  و  كرستیان  و  مسوڵمان 
فێرخوازی ئەم كەڵە زانایە بوونە. ئەم كەشوهەوایە 
لە شارستانێتی ئیسالمیدا وایكردبوو كە  یەكسانە 

خوێندەواری و فێربوون لە گەشەكردندابێت.
و  زانا  و  پزیشك  گەورە   )950-874( فاڕابی 
لە  ئیسالم  فەیلەسوفی  و  فیزیاناس  و  مۆسیقاژەن 
لەسەردەستی  بوە،  )توركمانستان(  خەڵكی  بنچەدا 
دوو مامۆستای كرستیان فێری ئەم زانستانە بووە، 
یەكێكیان ناوی )یوحەننا بن حیالن( بوە، ئەویتریش 
بۆیە  بووە!  یونس(  بن  مەتا  بیشر  )ئەبی  ناوی 
ڕێگر  مامۆستایە  دوو  ئەم  كرستیانبونی  مەسەلەی 
و  فێرخواز  ببێتە  مسوڵمانێك  كە  لەوەی  نەبووە 
زانست و بیر و فەلسەفە و هونەریان لێوە وەرگرێت.
پڕۆسەی  كە  بكەین  ڕەچاو  ئەوەش  دەبێ 
پەروەردە ) بە واتا فرەوانییە مرۆڤایەتییەكەی( لە 
خودی خۆیدا پڕۆسەیەكی جیهانییە universal و 
واڵتان  ئااڵی  دەبەزێنێت،  جیۆگرافییەكان  سنوورە 
ناناسێت، حیزب و ئایدۆلۆژیا سیاسییەكان فەرامۆش 
توێژینەوەیەكی  ئەگەر  كە  واتایەی  بەو  دەكات، 
لە  پەروەردەیی  تیۆرێكی  و  تێز  یان  زانستی 
ناوچەیەكی دیاریكراو ئیسپاتببێت، یان داهێنانێكی 
تەكنەلۆژی بهێنرێتە ئاراوە، هیچ ڕێگرێك لە ئارادا 
نییە كە هەمان دەرئەنجامی زانستی و پەروەردەیی 
دیكەی  ناوچەیەكی  لە  یان  تردا  واڵتێكی  لە 
موڵكی  ببێتە  و  وەربگیرێت  لێ  كەڵكی  جیۆگرافیدا 
جیاوازەكانەوە.  دەنگە  و  ڕەنگ  بە  مرۆڤ  هەموو 

دیموكراسییەت لەپێشێدا لە پەروەردە و 
قوتابخانەوە دەستپێدەكات و گەشەدەكات تا 

لەكۆتاییدا لە سیاسەت و هەڵبژاردن و 
دامەزراوە حكومییەكان دەگاتە لوتكە.

;
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و  تەلەفیزیۆن  وەك  تەكنەلۆژی  ئامێری  كە  ئێمە 
مۆبایل و تەلەفۆن و یەخچاڵ و گەسكی كارەبایی 
كە  ناپرسین  لەوە  دەهێنین،  بەكار  گڵۆپ....هتد،  و 
خۆی  هاونیشتیمانیەكانی  بۆ  دەوڵەت  فاڵن  ئاخۆ 
دروستیكردووە یان بۆ هەموو جیهان ڕێگەی داوە، 
هەر زوو ئەو هەست و بیركردنەوەیەمان هەیە كە 
ئەو ئامێرانە سنورەكان دەبەزێنن و دەبنە موڵكی 
بۆیەش  دنیا.  پارچەیەكی  هەر  لە  مرۆڤێك  هەموو 
یەكسانییە  چاوە  بەو  زاناكان  و  پەروەردەناس 
توێژینەوە  و  زانستوەرگرتن  پڕۆسەی  تەماشای 
خزمەت  بتوانن  وایكردوە  ئەمەش  هەر  و،  دەكەن 
توێژ و  نەك چین و  بكەن،  بە هەموو مرۆڤایەتی 

ڕەگەز و نەتەوەیەكی دیاریكراو.

ڕێزگرتن لە توانستە جیاوازە مرۆییەكان
كار و ئەركی هەرە سەرەكی پەروەردە برتییە لە 
گەشەپێدان بە )مرۆڤ(، وە بەرزكردنەوەی ئاستی 
ڕۆحیی  و  فسیۆلۆژی  و  هۆشەكیی  و  ڕەوشتی 
خۆڕسكانەی  توانستێكی  مرۆڤێك  هەر  مرۆڤ. 
بااڵی  پێدەدات،  گەشەی  دێت  پەروەردە  هەبێت، 
بواری  لە  وەگەڕیدەخات  و  دەریدەخات  دەكات، 
دیموكراتییەكان  پەروەرشكارە  بۆیە  داهێنكاریدا. 
هەوڵدەدەن  دیكتاتۆرەكان  و  تاكڕەو  بەپێچەوانەی 
لەوەی  ببن  حاڵی  حاڵیببن،  مرۆڤ  ئاڵۆزییەی  لەو 
مرۆڤەكان ناچۆنیەكان لە حەز و خولیا و توانایی 
دیموكراتییەكان  پەروەرشكارە  وگرنگیپێدان. 
لەو  ڕێز  و  بناسن  قوڵی  بە  مرۆڤ  هەوڵدەدەن 
فرەییەی مرۆڤ بگرن و گرنگی بە هەموو دووریە 
پەروەردەی  بدەن.  مرۆڤ  بوونی  جیاوازەكانی 
كە  دەكاتەوە  ئەوە  لەسەر  جەخت  دیموكراتیك 
دیاردە  بۆ  تێگەیشتنیان  ئاستی  لە  مرۆڤەكان 
ئەو  وێنە:  بۆ  ناچۆنیەكن،  لێكجیان،  ژیانییەكان 
دیمەنەی كە بەالی منی فێرخوازەوە )جوان( بێت، 
ئەمە  بێت!  )دزێو(  دیكە  فێرخوازێكی  بەالی  ڕەنگە 
دەگەڕێتەوە بۆ خوڵق و سەلیقەی ئینسانی جیاوازی 

ئێمەوە. یاخود، ئەوبۆچوون و ئایدۆلۆژیایەی بەالی 
منەوە )باش و گونجاو( بێت، ئەگەری ئەوەی هەیە 
بەالی فێرخوازێكی دیكەوە ڕەتكراو بێت و جێگەی 
قبوڵكردن نەبێت. ڕەنگە هەركامیشمان ئارگیۆمێنت 
ژینگەی  بۆیە  هەبێت.  خۆشمان  بەڵگەكاری  و 
هەركام  دەدات  ڕێگە  پەروەردەدا،  لە  دیموكراسی 
گوزارشت  جیاوازانە  بۆچوونە  و  ڕا  و  دەنگ  لەم 

لەو بۆچوونە فرەییانەی خۆیان بكەن. 
پەروەردە و فێركردن لە وەها حاڵەتێكدا ڕێز لە 
لەوەی  دەگرێت  مرۆڤێك  هەر  جیاوازەكانی  شێوازە 
 ?How كە دەیەوێت )چلۆن( فێرببێت. وشەی چۆن
زۆر بە بایەخە لە پەروەردەی دیموكراتیك دا. ئێمەی 
فێربوون،  بۆ  هەیە  ڕێگایەكمان  هەركاممان  مرۆڤ 
هەیە  دیدگایەكمان  ڕوانین،  بۆ  هەیە  دەروازەیەكمان 
بۆ سەیركردن، ئەزموونێكمان هەیە بۆ لێتێگەیشتن و 
هەرسكردن. بۆیەش دەبینین ڕاستە لە پۆلێكدا ڕەنگە 
چەندین  بەاڵم  بن،  ئامادە  كەم  فێرخوازێكی  چەند 
ڕێوشوێن و میكانیزم و میتۆد و شێوازی جیاوازیان 
پێویستە بۆ ئەزموونكردن و چەشەكردنی ڕاستەقینەی 
پەروەرشكارە  كە  وایكردوە  هەرئەمەشە  فێربوون. 
پڕۆسێسی  لەسەر  جەخت  دیموكراتییەكان 
)گواستنەوە( نەك  بكەن  فێربوون  )ئەزموونكردن(ی 
ی فێربوون. لە پەروەردەی ترادیشناڵی دیكتاتۆریدا 
چەوساندنەوە  خۆی  نائاگایی  بە  فێركار  ڕەنگە 
بەكاربهێنێت لەوەی كە سەرجەم فێرخوازەكان ناچار 
دەكات تەنیا بە یەك دیدگا سەیری تاقیكردنەوەیەكی 
وەربگرن،  بابەتێك  شێواز  یەك  بە  بكەن،  زانستی 
بكەن.  زانستی  پرسیارێكی  شیكاری  وەاڵم  یەك  بە 
لەبارەی ئەم ئاریشەوە، مایكیل ئولجێنس كە توێژەری 
زانكۆی )ئابۆ ئەكادێمی( یە لە فنلەندا )ئەو واڵتەی كە 
پیادە  بەرچاو  بەڕێزەیەكی  دیموكراتیك  پەروەردەی 
 Democracy بەناوی  توێژینەوەیەكدا  لە  دەكات(، 

and normative education دەڵێت:
Education is not about imposing things 

but about supporting individuals to develop 
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such kind of self-reflective thinking and 
such reflexive relation to others
نییە  بریتی  فێركردن  و  پەروەردە  واتە: 
لە  بریتیە  بەڵكو  شت،  كۆمەڵێك  سەپاندنی  لە 
كە  بەوەی  تاكەكان  هاندانی  و  پاڵپشتیكردن 
خۆیان  تاكەكەسییەكانی  بیركردنەوە  و  ئەزموون 
پەرەپێبدەن بەوەی باشتری لێبكەن، وە لەگەڵ هی 

ئەوانیدیكەش بەراوردی بكەن.
بۆیە لەوەها سیستمێكی پەروەردەییدا، فێرخواز 
فێركار!  نەك  فێربوون  چەقی  جەمسەرو  دەبێتە 
بەو واتایەی كە فێرخواز خۆی دەبێت بە چەلەنگی 
لەگەڵ  خۆی  تایبەتییەكانی  ئەزموونە  چااڵكانە  و 
یان  فیكری،  یان  زانستی  باسێكی  هەرسكردنی 
ئاستێك  بگەیەنێتە  ئاینی...هتد،  فەلسەفی،  ئەدەبی، 
)وەربگرێت(  نەك  )تاقیبكاتەوە(  زانیاریەكان  كە 

وەك خۆی بەبێ پرسیاركردن و گومانكردن.  
كۆمەڵگەی  بیناكردنی  لە  قسە،  پوختەی 
ڕێز  هەرتاكێك  تێیدا  كە  )كۆمەڵگەیەك  دیموكراتیك 
دیكە  تاكەكانی  شێوەژیانی  و  بۆچون  و  بوون  لە 
چاكسازكردنی  كۆششی  بە  حەوجێمان  بگرێت(، 
پەروەردە هەیە. پێویستیمان بە ڕژێم و دەستورێكی 
بیركردنەوەو  بە  وە حەوجێمان  هەیە،  پەروەردەیی 
پانتاییە  ئەو  كە  هەیە،  پەروەردەیی  ئەقڵیەتێكی 
ناسنامەی  بە  هەست  ببەخشێت  )تاك(  بە  ئازادییە 
خۆی بكات وەك مرۆڤێكی ڕێز لێگیراو، بەدوور لە 
هەر جیاكاری و چەوساندنەوەیەكی ڕەگەزپەرستی، 
ڕەنگسەپاندن.  نەژادپەرستی،  دەمارگیری، 
پێویستیمان بە ژینگەیەكی مەدەنیانەی پەروەردەیی 
و  پێدان  گرنگی  سەنتەری  ببێتە  )تاك(  كە  هەیە 
لە  ڕێز  كە  بەجۆرێك  پەروەردەكردن،  و  پێگەیاندن 
لەژێر  خولیاكانی  و  بگیرێت  كەسییەكانی  توانستە 
كۆمەڵگەیەكی  وەها  لە  نەچەپێنرێت.  ناوێكدا  هیچ 
پەروەردەییدا كۆمەڵگەی مرۆڤدۆست بەرهەمدێت، كە 
مرۆڤ هەست بە بااڵبوون دەكات نەك ڕووخاندن، 

وە داهێنانیش دێتە ئاراوە.
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پرسی دیموکراسی 

الى ڕاشد غەنوشى

مدصالح
د.ئاراسمح

لەدایكبووی 1970

تا لە زانكۆی سلێمانی
ریعە. مامۆس

دكتۆرا لە شە

چەند كتێب و وتاری باڵوكراوەی هەیە.
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ڕاشد غەنوشى یەکێکە لە بیریارە ناسراوەکانى 
لەسەر  بیستەمدا،  سەدەى  لە  ئیسالمى  ڕابوونى 
کەسێکى  ئەوروپی  و  ئیسالمى  جیهانى  ئاستى 
و  تایبەت  دیدوبۆچوونى  خاوەنى  چاالکەو 
ڕاشکاوانەى خۆیەتى. ئەم بیریارە لە ساڵى 1941 لە 
تونس لەدایک بووە، سەرەتاى خوێندنى لە مزگەوتى 
لە  زەیتونەوە دەست پێکردووە. خوێندنى زانکۆى 
دیمەشق تەواوکردووە. بۆ تەواوکردنى خوێندنى بااڵ 
ڕووى کردوەتە فەرەنسا و لە زانکۆى )سۆربۆن( 
ئامادە  گشتییەکان  ئازادیە  لەسەر  دکتۆراى  تێزى 
کردووە، بەاڵم نەیتوانیوە گفتوگۆى تێزەکەى بکات، 
بووە  ناچار  خۆیەوە  تايبەتى  بارودۆخى  بەهۆى 
ڕابەرانى  لە  یەکێکە  بهێنێت.  لەخوێندنەکەى  واز 
)1981(دا  ساڵى  لە  تونسه .  ئیسالمى  ڕابوونى 
لەگەڵ هاوکارەکانیدا ئاراستەى ئیسالمى لە تونس 
هەڵبژێراوە،  یەکەم  بەرپرسی  بە  و  دادەمەزرێنن 
حیزبی  دەکاتە  ئیسالمییە  ئاراستە  ئەو  پاشاندا  لە 
)1989(وە  ساڵى  لە  و  تونسی  )النهضة(  نەهزەى 

سەرۆکایەتى ئەو حیزبە دەکات.
وەک مامۆستا و ڕۆژنامەنووس کارى کردووە. 
غەنوشى چانسی ئەوەى هەبووە لە واڵتى تونسدا 
لەدایک بووە. قوتابخانە ئیسالمیەکانى تونس لەژێر 
ئیمامى  )المقاصدی(  مەبەستدارى  بیرى  هەژمونى 
)الشاطبي( و پاشان )ابن عاشور(دان. ئەم دوو زانا 
بۆ  )المقاصدى(  مەبەستدارى  تەفسیرى  گەورەیە 
دەقەکان دەکەن و لە بازنەیەکى فراواندا لێکدانەوەو 
لە  شەرعییەکان  حوکمە  هەموو  مەبەستەکانى 
دەقەکانەوە وەردەگرن. بە پێچەوانەى قوتابخانەى 
لە ڕووکەشى  کەمتر  کە  )الظاهرية(  بینى  ڕوکەش 
بۆ  ڕووکەشى  تەفسیرى  زیاتر  و  دەردەچن  دەق 
تێگەیشتنى  قوڵبونەوەو  تواناى  و  دەکەن  دەقەکان 
هەروەها  نییە.  شەریعەتیان  قوڵەکانى  مەبەستە 
ئەم بیریارە چانسی ئەوەى هەبووە بچێتە واڵتێکى 
فێربوونى  زانکۆى )سۆربۆن( و  فەرەنسا و  وەک 
کاریگەرى  ئەمانە  هەموو  ببێت،  فەرەنسی  زمانى 

ئاسۆى  فراوانبوونى  لەسەر  هەبووە  گەورەیان 
بیرى غەنوشى و جیهانبینیەکانى.

      هەرچەندە ڕاشد غەنوشى زۆر ئازایانەو 
پرسە  لەبارەى  خۆى  بۆچوونەکانى  ڕاشکاوانە 
زیندوو هەنوکیەکانى گۆڕەپانى کارى ئیسالمیەوە 
مافەکانى  و  بوون  هاواڵتى  )چەمکى  وەک  دەڵێت، 
کارى  و  دیموکراسی  ئازادیەکان)2(،  مرۆڤ)1(، 
مافى  ژنان)4(،  پرسى  پەرلەمانى)3(،  و  حیزبی 
هەموو  لەگەڵ  بەاڵم   )5( ناموسڵمانەکان...هتد( 
ناوەندە  لەالیەن  کەمتر  بیریارە  ئەم  ئەوانەشدا 
ئیسالمییە تەقلیدیەکانەوە کەوتووەتە بەر ڕەخنەو 
بریندار کردن و ناوزڕاندن. نهێنى ئەمەش ئەو بیرە 
فراوان و تەفسیرە مەقاصیدیەيه كه الى غەنوشى 
ناوەندە  چونکە  دەکرێت.  پەیڕەو  هاوکارەکانى  و 
تێناگەن،  شێوازە  لەو  زۆر  داخراوەکان  تەقلیدیە 
هەرکەسێک وەک خۆیان بە زمانێکى سادە نەدوێ 

ناتوانن قسە لەسەر تێزو بۆچوونەکانى بکەن.
ڕاى  غەنوشى  بابەتانەى  لەو  یەکێک       
پرسی  دەربڕیوە  لەبارەوە  خۆى  ڕاشکاوانەى 
و  دیدار  چەندین  لە  بابەتەى  ئەم  دیموکراسییە. 
پێداوە. هەروەها  ئاماژە  گوتارى ڕۆژنامەنووسیدا 
لە کتێبى )الديمقراطية وحقوق االنسان في االسالم( 
)6( بە تەواوى بۆچوونى خۆى لەو بارەیەوە ڕوون 

کردوەتەوە.
سیاسی  کارى  بنەماى  وەک  دیموکراسی 
داهێنراوەکانى  میکانیزمە  باشترین  ئێستا  هەتا 
وەک  بنەماکانى  گرنگترین  لە  سیاسییە.  کارى 
ئازادیە  بڕیارى سیاسی و  لە  بەشدارى هەمووان 
گشتییەکان و چەمکى هاوواڵتى بوون و ئاڵوگۆڕى 
پێویستى  ئەمانەش  هەموو  دەسەاڵت،  ئاشتیانەى 
یاخود  پێشکەوتووبێت  مرۆیین  کۆمەڵێکى  هەموو 
دواکەوتوو. خواستى ئازادى الى هەموو مرۆڤێک 
شتێکى فیتریە. بێگومان تاکڕەوى و سەرکوتکردنى 
دواکەوتووەکانى  واڵتە  بیروباوەڕ،  و  سیاسی 
و  ماڵوێرانى  شەڕو  قەیرانى  هەموو  ئەم  تووشى 
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ئابوورى  داڕوخانى  و  چەکدارى  بەریەکەوتنى 
واڵتە  بۆ  مرۆییەکان  توانا  کۆچى  و  بێکارى  و 
بە  کردوەتەوه.  ناموسڵمانەکان  پێشکەوتووە 
پێچەوانەوە ئاشتى و ئارامى سیاسی و کۆمەاڵیەتى 
هێمنى  بوونى  بەرقەرار  و  واڵت  گەشەکردنى  و 
بەرمەبناى  هەمووى  پێشکەوتووەکاندا  واڵتە  لە 
بوونن.  ئازادى و چەمکى هاواڵتى  دیموکراسی و 
دژى  کە  تەقلیدیەکانیش  ئیسالمییە  تەنانەت 
تەفسیق  تەکفیرو  فتواى  دیموکراسی  بنەماکانى 
واڵتانەى  ئەو  بۆ  دەکەن  کۆچ  ئەوانیش  دەدەن، 
بەهۆى بەرقەرار بوونى بنەماکانى دیموکراسیەوە 
و  زانستى  و  سیاسی  ڕووەکانى  هەموو  لە 
کۆمەاڵیەتیەوە گەشەیان کردووە. لەوێ بەوپەڕى 
کەرامەتى  و  دەکەن  خۆیان  دیندارى  ئازادیەوە 

مرۆییان پارێزراوە.
سیستمى  تایبەتمەندیەکانى  لە  یەکێک 
و  دەسەاڵتەکان  دابەشکردنى  دیموکراسی 
کۆنەکردنەوەیانه لە ناوەندێکدا یان تاکە کەسێکدا. 
دابەش  دەسەاڵتەکان  دیموکراسیدا  سیستمى  لە 
و  هەرێم  ئاستى  بۆ  دەبنەوە  شۆڕ  و  دەکرێن 
لە  تایبەت  بە  ئەمەش  ئیداریەکان.  یەکە  پارێزگاو 
بۆ  گونجاوە  ڕیگەیەکى  فیدراڵیەکاندا  سیستمە 
کۆمەڵ  توێژەکانى  هەموو  بەرفراوانى  بەشدارى 
بڕیارو چارەنووسی گشتیدا و کۆنەکردنەوەى  لە 
دەسەاڵت لە یەک کەسدا و ڕیگەگرتن لە تاکڕەوى 
هەمان  لە  دەوڵەتدا.  گشتى  سیاسەتى  بڕیارو  لە 
دەنگى  و  نەیار  ڕوبەرى  بچوککرنەوەى  کاتدا 
ناڕەزایەتى کە هەموو کات ئارامى سیاسی لە واڵتە 

دواکەوتوەکاندا دەخاتە بەرمەترسی.
 هەموو ئەمانە بەڵگەى ئەوە نین كه سیستمى 
یەکێک  کەموکوڕیە.  و  خەوش  بێ  دبموکراسی 
دەستێوەردانى  دیموکراسی  خراپەکانى  الیەنە  لە 
کاریگەریانە  دەوڵەمەند و خاوەن دەسەاڵتەکان و 
کۆمپانیا  خاوەن  و  دەوڵەمەند  پرۆسەکە.  لەسەر 
زەبەالحەکان لەڕێگەى بەخشینەوەى پارەو پشتگیرى 

کاریگەرى  دەتوانن  ڕاگەیاندنەوە  کەناڵەکانى 
و  هەڵبژاردن  پرسەکانى  لەسەر  هەبێت  زۆریان 
و  کەس  ئەو  بەرژەوەندى  لە  یەکالکردنەوەى 
الیەنەنانەى خۆیان مەبەستیانە، لە پێناوى سودى 
داهات و  بۆ دەستگرتن بەسەر  تایبەتى خۆیان و 
پرۆژە گشتیەکانى دەوڵەتدا لە داهاتوودا. هەروەها 
سیاسی  سیستمى  تایبەتمەندیەکانى  لە  یەکێک 
پێشچووندایە،  بەرەو  و  گەشەکردن  لە  بەردەوام 
مرۆیی.  داهێنراوێکى  هەموو  سروشتى  وەک 
و  دەکات  گەشە  دیموکراسیش  بێگومان سیستمى 
بەرەو گۆڕانى بەردەوام دەڕوات. لە هەمان کاتدا 
دواکەوتووەکاندا دەستێوەردانى هەرێمى  لە واڵتە 
و نێودەوڵەتى دەکرێت لە ئاراستەکردنى هەڵبژاردن 
و یەکالیی کردنەوەى لە بەرژەوەندى ئەو کەس و 
ڕیگەى  دەگاتە  هەتا  مەبەستیانە  خۆیان  الیەنانەى 
هەموو  لەگەڵ  گزیکارى.  و  تەزویر  و  ناشەرعى 
کەموکوڕیەکانیدا هەتا ئێستا سیستمى دیموکراسی 
باشترین سیستمى سیاسییە بەبەراورد بە هەموو 

سیستمەکانى ترى سیاسی و دەسەاڵتدارى.
   لە واڵتە دواکەوتووەکاندا یەکەم قوربانى دەستى 
سەرکوتى سیاسی و تاکڕەويى، ئیسالمیەکانن. لە 
واڵتە عەرەبی و ئیسالمییەکانى ڕۆژهەاڵتدا بەهۆى 
دەسەاڵتەوە،  ئاڵوگۆڕنەکردنى  و  ئازادى  نەبوونى 
و  زیندان  تووشى  ئازادیخوازەکان  هەموو 
زیندانەکانى  بوونەتەوە.  کۆچکردن  ئەشکەنجەو 
تونسی  و  موبارەک  و  سادات  ڕۆژگارى  میسرى 
بنعەلى و لیبیاى قەزافى، نمونەى ئەو هەموو ئازارو 
ئەشکەنجەى دەسەاڵتە تۆتالیتارە سەرکوتکەرەکانى 
ئەوانە  و  ئیسالمییەکان  دژى  لە  واڵتانەیە  ئەو 
ئیسالمى.  هەندێك  پەرچەکردارى  هۆى  بوونەتە 
لەگەڵ ئەوەشدا ئیسالمییە ناوەندگیرو هاوسەنگەکە 
لە  کاتێکیش  واڵتانەدا.  ئەو  هەموو  لە  زۆرینەن 
سەرکەوتن،  ئیسالمییەکان  هەڵبژاردندا  پرۆسەى 
بە کودەتاى سەربازى دەنگى ئازادى خەڵکیان لێ 
واڵتەکانی  لە  عەلمانیەکانەوە.  لەالیەن  زەوتکراوە 
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بانگەشەى  عەلمانیانەى  حیزبە  ئەو  تریشەوە 
ئازادى دەکەن پیرۆزبایی کودەتا سەربازیەکانیان 
و  پەالمار  بە  داوە  شەرعیەتیان  و  لێکردوون 
میسرو  تەحریرى  گۆڕەپانى  کوشتوبڕەکانى وەک 
پەرچەکردارى  هيشتا  بەاڵم  هاوشێوەکانیان، 

نەخوازراویان نەبووە.
   وەرگرتنى ڕاى گشتى خەڵکى لەم ڕۆژگارەدا 
بۆ وەرگرتنى شەرعیەتى دەسەاڵت تەنها ڕێگەیە. لە 
فیقهى ئیسالمیدا بۆ شەرعیەتى دەسەاڵت، دوو ڕێگە 
ئاماژەى پێدراوە، یەکەم بڕیارى ئەنجومەنى )الحل 
هەڵبژێراوى  ئەنجومەنەش  ئەو  خودى  كه  والعقد( 
دیارى  فەرمودە  و  ئایەت  بە  ئاشکرایە  خەڵکییە، 
ڕۆڵى  هەمان  والعقد(  )الحل  ئەنجومەنى  نەکراون. 
کەواتە  ئەمڕۆدا.  ڕۆژگارى  لە  دەبینن  پەرلەمان 
خەڵکى،  زۆرینەى  یان  گشتى  هەڵبژاردنى  ڕێگەى 
دووەم  ڕێگەى  دەسەاڵت.  بە  دەدات  شەرعیەت 
کودەتاو خۆسەپاندنە لە ڕیگەى هێزەوە )القهر( و 
ئەم شێوازەى حوکمڕانى زیاتر واڵت بەرەو هەڵدێر 
و ناڕەزایی زۆرو بەریەککەوتنى چەکدارى دەبات. 
لە هەمان کاتدا خەڵکى وەالئیان بۆ دەسەاڵتە نابێت 

و زۆرترین کێشەى بۆ دروست دەکەن.
    سیستمى دیموکراسی بێالیەنە. هەرچەند الیەنە 
علمانیەکان بانگەشەى ئەوە دەکەن کە دیموکراسی 
دیموکراسی  خەمخۆرى  ئەوانن  هەر  ئەوانەو  هى 
ئەوە  تۆمەتى  کاتدا  لەهەمان  کەمینەکان.  مافى  و 
سەر  بۆ  مەترسین  ئیسالمیەکان  کە  دەبەخشنەوە 
ئاینە  کەمینەو  مافى  و  دیموکراسی  پرۆسەى 
عەلمانیەکان  هەر  واقیعدا  لە  بەاڵم  جیاوازەکان. 
نەهێشتنى  و  سیاسی  سەرکوتى  هۆى  بوونەتە 
ئازادى و زیندانى کردنى هەموو دەنگێکى جیاواز 
لە خۆیان. نمونەى جەزائیر و میسرو فەلەستین و 
بەاڵم  ئاشکران.  بەڵگەى ڕوون و  تر  زۆر شوێنى 
لە هەمان کاتدا لە مەغریب و تورکیا و ئوردن و 
توانیویانە  ئیسالمییەکان  تر  زۆر شوێنى  مالیزیاو 
هەرچەندە  بکەن.  میللەتدا  بڕیارى  لەگەڵ  مامەڵە 

کودەتایان  عەلمانیەکان  میسر  و  فەڵەستین  لە 
کرد بەسەریاندا، لەگەڵ ئەوەشدا زۆر سیاسیانەو 
مامەڵەیان  بەرپرسیاریەتیەوە  بە  هەستکردن  به 

کرد.
ئازادى  تاڕادەیەک  واڵتانەى  ئەو  هەموو  لە 
کراوە،  پەیڕەو  دیموکراسی  بنەماکانى  هەبووەو 
ئیسالمیەکان بە هەموو ئاراستەو قوتابخانەکانیانەوە 
و  ئوردن  و  تورکیا  لە  وەک  کردووە،  گەشەیان 
ئاستى  واڵتانەدا  لەو  کاتدا  هەمان  لە  مەغریبدا. 
کەواتە  بووە.  زیاتر  ئاشتى  بەرقەرارى  و  هێمنى 
بوونى ئازادى و پەیڕەوى سیستمى دیموکراسی و 
ئاڵوگۆڕى دەسەاڵت هەمووان لێ سودمەند دەبن. 
لە هەمان کاتدا هەموو تاکێک تەعبیر لە بۆچوون و 
بوونى خۆی دەکات. بێگومان پاشخانى ڕۆشنبیرى 
و هۆشیارى سیاسی لە واڵتانەدا گەشەکردووترەو 
الیەنە  هەڵوێستى  لەسەر  هەیە  کاریگەرى 
سنورى  ناتوانێت  دەسەاڵت  کاتێک  سیاسیەکان. 
لە  بکات،  هاواڵتیان  سەرکەوتى  و  ببەزینێ  خۆى 
چونکە  خەڵکیە،  گشتى  ڕاى  لێپرسینەوەى  ترسی 
لەسەر  دەدات  سزاى  هۆشیارەو  خەڵکى  دەزانێت 

سندوقەکانى هەڵبژاردن.
ناوەندگیر  و  هاوسەنگ  ئیسالمى  بێگومان    
و  لەالیەک  چەپەکان  و  عەلمانى  نێوان  قوربانى 
لەالیەکى ترەو ناوەندە دینیە تەقلیدیە بێفکرەکانن. 
ئاراستەى  زۆرینەى  کە  ناوەندگیرەکان  ئیسالمییە 
لەخۆدەگرێت،  جیهاندا  هەموو  لە  ئیسالمى 
لەگەڵ  دووربینانە  و  واقیعى  زۆر  مامەڵەیەکى 
پێشهات و پرسە سیاسی و نیشتمانیەکاندا دەکەن. 
هەوڵى ورژاندنى سۆز پەرچەکردارى کاتى نادەن، 
زۆر  سیاسیەکەدا  بارودۆخە  لەگەڵ  توانیویانە 
و  ئیسالم  لەخزمەتى  و  بنێن  هەنگاو  هۆشیارانە 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  بهێنن.  بەکارى  بانگەوازدا 
عەلمانیەکان  نەشتەرى  بەر  دەکەونە  بەردەوام 
دژى  دەکەن  دروست  بۆ  ئەوەیان  تۆمەتى  و 
ئاینیەکانن.  کەمینە  و  مرۆڤ  مافى  و  دیموکراسی 
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تەقلیدیە  دینیە  ناوەندە  لەالیەن  کاتدا  لەهەمان 
داخراوو ڕووکەش بینەکەوە بە )مبتدع(ى سیاسی 
و دەیان تۆمەتى نەزانانە بریندار دەکرێن. کەواتە 
توندڕەو  عەلمانى  دەستى  قوربانى  کاتدا  یەک  لە 

دیندارى بێ مەعریفەن.
سیستمى  دابنێین  ئەوە  گریمانەى  با  لێرەدا 
دیموکراسی ڕەتبکەینەوە، ئەى ئەگەر دیموکراسی 
ناوەنده  هەرچەندە  چیە؟  بەدیلەکەى  ڕەتبکرێتەوە 
دینى  توندرەوى  ئاراستەى  و  تەقلیدیەکە  دینیە 
لەو  یەکێک  ڕەتدەکەنەوە،  نوێکان  پرسە  هەموو 
ئێستادا  له  بەاڵم  دیموکراسیە.  مەسەلەى  بابەتانە 
لە واڵتە ئیسالمیەکاندا عەلمانیەکان دەنگى خەڵکى 
دەهێنن و شەرعیەتى هەڵبژادنیان هەیە، چ ڕێگەیەک 
واقیعەدا  ئەو  لەگەڵ  مامەڵە  چۆن  بگیرێتەبەرو 
بکرێت؟ بێگومان یان دەبێت پرۆسەى دیموکراسی 
قبوڵ بکرێت لەالیەن کەمینەوەو زۆرینە حوکمڕان 
ڕووبەڕوو  و  چەک  بۆ  پەنا  دەبێت  یان  بێت، 
بوونەوەى سەربازى ببرێت. تۆ کە میللەت دەنگى 
پێ نەداوى بە چ شەرعیەتێک پەنا بۆ هێز دەبەیت؟ 
بێگومان هیچ چارەسەرێک نییە جكه لە قبوڵکردنى 
لە  هەندێ  هەرچەندە  زۆرینە.  سیاسی  پرۆسەى 
و  دیموکراسی  پرۆسەى  ئیسالمیەکان  ئاراستە 
واقیعدا  لە  بەاڵم  دەم،  بە  ڕەتدەکەنەوە  هەڵبژاردن 
هەمووان قبوڵیان کردووە، هەموویان وتارى ئاینى 
و گۆڤارو چاالکى ڕۆژنامەنووسی و کەناڵى تیڤى 
لەگەڵ  مامەڵە  هەیەو  تریان  چاالکیەکى  هەموو  و 

دەسەاڵتدا دەکەن.
کۆچى  کاتى  لە  هاوەاڵن  کۆبوونەوەى  یەکەم 
لە  لەسەر(  خواى  )درودى  پێغەمبەردا  دوایی 
ڕێکەوتنیان  و  ڕاوێژ  و  ساعیدەدا  بەنى  سەقیفەى 
ئەوەیە  ئاماژەى  دەوڵەتدارى،  پرۆسەى  لەسەر 
بە  کەسێکەوە  بە  نەبەستراوەتەوە  دەوڵەت  کە 
دەوڵەت  بێت. هەروەها  ئەو کۆتایی  دوایی  کۆچى 
نابێت  دیندارییە،  و  گشتى  ژیانى  پێویستیەکانى 
واڵت تووشى بۆشایی دەسەاڵت بێتەوە. هەروەها 

میللەت بووەتە سەرچاوەى شەرعیەت، سەرەتا لە 
سەقیفەو پاشان لە مزگەوتى پێغەمبەردا لە ڕێگەى 
بەیعەتى گشتیەوە شەرعیەت دراوە بە ئەبوبەکرى 
صدیق وەک خەلیفەو دەسەاڵتەکەى. خەلیفەش لە 
یەکەم ساتى وەرگرتنى شەرعیتەوە دەسەاڵتەکانى 

خۆى پراکتیزە کردووە.
بۆ  عەلمانیەکان  دواکەوتوەکاندا  واڵتە  لە 
لە  دەکەن  ناڕاست  بانگەشەى  خۆیان  مانەوەى 
دژى ئیسالمیەکان و بەوە تۆمەتباریان دەکەن کە 
نییە  دەسەاڵت  ئاشتیانەى  ئاڵوگۆڕى  بە  بڕوایان 
بۆ  هەیە  هەڵبژاردن  بە  بڕوایان  یەکجار  تەنها  و 
تۆمەتێکى  ئەوە  بەاڵم  دەسەاڵتەوە.  بچنە  ئەوەى 
و  مەغریب  و  یەمەن  و  تورکیا  لە  بنەمایەو  بێ 
هەڵبژاردنیان  بەشدارى  ئیسالمییەکان  تونس، 
قبوڵکردووە.  شکستیان  و  سەرکەوتن  کردووەو 
بەهارى  لەکاتى  هەرچەندە  تونس  ئیسالمییەکانى 
عەرەبیدا وەک تاکە هێزى تونس دەردەکەوتن، لە 
قبوڵیشیان  هێناو  شکستیان  یەکەمدا  هەڵبژاردنى 
دووەمدا  هەڵبژاردنى  لە  توانیان  بەاڵم  کرد، 

سەرکەوتن مسۆگەر بکەن.
تەنها ڕیگە بۆ بەرگرتن لە دەسەاڵتى دیکاتۆرى 
تەنها  ئەمڕۆدا  لە ڕۆژگارى  لە واڵتدا  تاکڕەوى  و 
سیستمى هەڵبژاردن و پەرلەمانى و دیموکراسیە. 
وەردەگرێت  دەسەاڵت  کەسەى  ئەو  چیە  گرەنتى 
تووشى  واڵت  و  نابات  بەالڕێدا  دەسەاڵتە  ئەو 
سەدان قەیران ناکات بەهۆى سەرەڕۆیی و بڕیارى 
دەکاتەوە  وابیر  کەس  زۆر  خۆیەوە؟  تاکڕەوى 
شت  هەموو  ئیتر  ئیسالمیە  موسڵمانەو  مادەم 
تەواو بووە، دادگەرى و خۆشگوزەرانى بەرقەرار 
ڕاستە  نیە.  ڕاست  بیرکردنەوە  ئەو  بەاڵم  دەبێت، 
موسڵمانێک  هەموو  بەاڵم  دادگەریە،  دینى  ئیسالم 
مەرج نیە دادگەربێت و لە سیاسەت و حوکمڕانیدا 
َك  سەرکەوتووبێت. قورئان دەفەرموێت: )َوَما َكاَن َربُّ
ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن( هود:)117(. خواى 
گەورە هیچ واڵتێک لەناو نابات بەهۆى شیرکەوە کە 
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خەڵکەکەى دادگەربن. کەواتە بە مەفهومى قورئانيى 
سونەتى  واتە  بێت،  دادگەر  موشریک  دەکرێت 
دەسەاڵتى  بە  دەدات  بەردەوامى  گەورەیە  خواى 
ئیبنوتەیمیە  ئیسالم  شێخى  ئیماندار.  نەک  دادگەر 
بە  دەدات  بەردەوامى  گەورە  خواى  دەفەرموێت: 
بەردەوامى  بەاڵم  دادگەر،  ناموسڵمانى  دەسەاڵتى 

نادات بەدەسەاڵتى موسڵمانى نادادگەر.
کۆمەڵێک  دیموکراسی  بڵێن  دەتوانین  لێرەدا 
الیەنە  کە  باشە  ڕێکخستنى  و  ئامادەسازى 
ئیدارەکردنى  بۆ  ڕێکدەکەون  لەسەرى  ناکۆکەکان 
ئیشوکارى گشتى بەشێوەیەکى هاوسەنگ دوور لە 
هێزو خۆسەپاندن، لەسەر بنەماى لە هاواڵتى بوون 
و یەکسانى لە ماف و ئەرکەکاندا. لەسەر بنچینەى 
جیاوازى،  بەبێ  هەمووانە  هى  نیشتمان  ئەوەى 
هەڵبژێراوى  دەسەاڵتى  بۆ  بوون  ملکەچ  لەگەڵ 
زۆرینە کە سەرچاوەى شەرعیەتى دەسەاڵتە، بێ 

گوێدانە بیروباوەڕى باو.
ئەگەر چاوێک بە مێژووى ئیسالمى سەردەمى 
خەلیفەکانى  و  لەسەر(  خواى  )دورودى  پێغەمبەر 
لەو  نییە  ڕێگریەک  هیچ  بگێڕین،  ڕاشدیندا 
دیموکراسیدا  سیستمى  لە  دەسەاڵت  ڕێکخستنەى 
کە  دیکاتۆرى،  دەردى  لە  ڕێگەگرتن  بۆ  هەیە 
گەالنى  و  ئیسالم  مێژووى  زۆربەى  بەهۆیەوە 
ڕژێمە  ئەو  دەستى  قوربانى  بوونەتە  سەرزەوى 
کە  ئایدۆلۆژیایەک  هەر  گوێدانە  بێ  دیکاتۆرانە. 
هەردوو الیەنى توندڕەوى عەلمانى )کە بانگەشەى 
ئەوە دەکەن هەرچى لە ڕۆژئاواوە هات بەشێوەیەکى 

گشتى وەربگیرێت(، هەروەها الیەنى دینى تەقلیدى 
توندڕەو )کە هەموو شتێکى ڕۆژئاوا ڕەتدەکەنەوەو 
دژایەتى توندى دیموکراسی دەکەن(، لەبرى ئەوەى 
گەندەڵەکانى  دیکاتۆرو  سیستەمە  بەرهەڵستى 
واڵتەکانیان بکەن کە خۆشیان بەشێکن لە قوربانى 

دەستى ئەو ڕژێمانە.
شارستانیەتى ئیسالم لەسەر بنەماى ڕێزگرتنى 
مرۆڤەکانى  هەموو  دروستبووە،  مرۆڤ  )تکریم( 
باوک  یەک  لە  چونکە  داناوە.  یەکترى  براى  بە 
هەیە،  پەروەردگاریان  یەک  هاتوون  دایکەوە  و 
پەیوەندى  و  یەک  هاوکارى  بۆ  دەکات  بانگیان 
و  چاکەخوازى  و  دادگەرى  بنچینەى  لەسەر 
لەسەر کارى چاک و  یەکترى  ڕاوێژ و پشتگیرى 
لە  نزیک  بە  ئیسالم ستەمى  ڕەتکردنەوەى ستەم. 
شیرک داناوە، هەموو نوسەرانى گەورەى ئیسالم 
لە دواى دژایەتى زۆرى شیرک دژایەتى ستەم و 
ستەمکارانیان کردووە. قورئانى پیرۆزیش فەرمان 
و  ستەم  لە  و  دامەنێنن  خوا  بۆ  هاوبەش  دەکات 

ستەمکاران دوور بکەونەوە.
ئەزموونى حوکمڕانى پێغەمبەر )درودى خواى 
شوراو  دادگەرو  حوکمڕانى  نمونەى  لەسەر( 
لە  هەروەکو  بووە،  جیاواز  کەسانى  قبوڵکردنى 
دەستورى مەدینەدا )صحيفة المدينة(دا بەرجەستە 
مەدینە  جیاوازەکانى  الیەنە  پەیوەندى  کراوە. 
کۆمەاڵیەتیەکانەوە  و  ئایینى  جیاوازیە  بەهەموو 
لەسەر بنەماى هاواڵتى بوونى یەکسان، هەروەها 
لەگەڵ هەموو تێبینیەک لە سەر مێژووى ئیسالمى 

;
یەکێک لە الیەنە خراپەکانى دیموکراسی 

دەستێوەردانى دەوڵەمەند و خاوەن دەسەاڵتەکان و 
کاریگەریانە لەسەر پرۆسەکە.
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بنەماى  پاراستنى  بەاڵم  جیاوازەکاندا  قۆناغە  لە 
يِن( بە درێژایی مێژووى  ئازادى ئاینى )َل ِإْكَراَه ِف الدِّ
ئیسالمى پەیڕەو کراوە. وەک دەبینرێت لە زۆربەى 
ئاینى  موسڵماناندا  گوندێکى  شارۆچکەو  شارو 
جیاواز هەبووە، بەاڵم نە کەس بە زۆر کراوە بە 

موسڵمان و نە ئازادى ئاینى لەکەس زەوتکراوە.
غەنوشى  ڕاشد  کتێبەدا  لەم  کۆتایی: 
دیموکراسی  پرسی  لەسەر  خۆى  ڕاوبۆچوونى 
بۆچوونى  ئەو  ڕووندەکاتەوە.  ڕاشکاوانە  زۆر 
داهێنراوێکى  وەک  دیموکراسی  سیستمى  کە  وایە 
مرۆیی بۆ ڕێکخستنى کاروبارى سیاسی واڵت و 
میکانیزمە  لە  یەکێکە  کۆمەڵ،  جیاوازەکانى  الیەنە 
کاروبارى  و  واڵت  بەڕێوەبردنى  بۆ  گونجاوەکان 
هەروەها  جیاوازەکاندا.  الیەنە  لەنێوان  نیشتمان 
بۆ دوورخستنەوەى  داناوە  میکانیزمى  بەباشترین 
واڵت لە دەردى کوشندەى دیکاتۆرى و تاكڕەوى، 
ژینگەیەکى  ئێستا  هەتا  دواکەوتووەکان  واڵتە  کە 
سیستمى  گەشەکردنى  و  دروستبوون  بۆ  لەبارە 

تاکڕەو ستەمکار.
هەروەها لەگەڵ ئەوەشدا میکانیزێکى گونجاوە 
بۆ دوورخستنەوەى واڵت لە دەسەاڵتى خۆسەپێن. 
کەموکوڕى  بێ  سیستمێکى  کاتدا  هەمان  لە 
لەالیەن  دەستوەردان  و  کاریگەرى  چونکە  نییە، 
لە  زەبەالحەکانەوە  کۆمپانیا  خاوەن  و  دەوڵەمەند 
لە  دەتوانن  ئەوان  دەکرێت.  هەڵبژاردن  پرۆسەى 
ڕاگەیاندنەوە  کەناڵى  پارەو  بەخشینەوەى  ڕیگەى 
ئەنجامەکانى  لەسەر  هەبێت  زۆریان  کاریگەرى 
دەوڵەتانى  دەستوەردانى  هەروەها  هەڵبژاردن. 
واڵتە  کاروبارى  لە  نێودەوڵەتى  و  هەرێمى 
لەو  زۆر  گزیکارى  تەزویرو  و  دواکەوتووەکان 
واڵتانەدا کە زۆربەى کات هەڵبژاردنى پاک ئەنجام 
ئەو  لە الیەنە الوازەکانى  ئەمانە بەشێکن  نادرێت، 
تر  میکانیزمێکى  ئێستادا  کاتى  لە  بەاڵم  پرۆسەیە. 
نیە بۆ ڕێکەوتنى الیەن و ئاراستە جیاوازەکانى هەر 
لەسەر  بکەن  واڵت  ئیدارەى  بتوانن  هەتا  واڵتێک 

بنەماى هاواڵتى بوونى یەکسان. 
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دیموکراسی 

دەردە یان دەرمان

ینـنورسی
دوڵاڵئەم

سمانعەب
عو

دبلۆم  قورئان.  زانستی  بەشی  ئاداب  لە  س 
بەکالریۆ

زانستەکانی  لە  زانستی  بڕوانامەی  و 
ووتاربێژی  لە 

اوەڕپێکراو
شەریعەت  الی زانایانی ب
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خوێندنەوەیەکی  چەمکەکان  لە  یەکێک  هەر  بۆ 
و  پێکەوەیی  و  جوانی  کۆی  هەیە،  یانه  سەلەفی 
هەمیشە  دەکات،  حەرام  نیعمەتەکان  و  ئازادی 
دروست  و  دابەشکاری  و  کەوتن  بەریەک  کاری 
کردنی ڕۆحی شەڕەنگێزی یە. قسە کردن لەسەر 
چەمکی دیموکراسی بەخوێندنەوەیەکی تازە لێره دا 
و  هاوبەش  ووشەی  دۆزینەوەی  بۆ   دەکات  کار 
کاری پێکەویی و پاراستنی شکۆی ئینسان و ژیانی 
ئاشتیانەو بنەبڕکردنی بیری توندڕەوی و دروست 

کردنی گیانی لێبوردەیی.
ـ دیموکراسی وەک باشترین لە میکانیزمەکانی ئاڵو 
گۆڕی دەسەاڵت و بیرو ڕا لە پێگەیشتن و داهێنانەکانی 
مرۆڤایەتییە و بۆ باش بەڕێوە بردن و ئیدارەکردنی 
ژیان و دانانی ڕێسای گونجاوە لە گەڵ تێگەیشتن و 
پێش کەوتنی مرۆڤ، هەڵبەت ناتوانرێ هەموو بەش 
و الیەن و ووردەکاری یەکانی دیموکراسی لە چەند 
دەکرێ  وەلێ  بکرێ،  شیکار  و  بنوسرێ  الپەڕەیەک 
وەک بەرچاو ڕوونی و سەرەتایەک بۆ تێگەیشتن و 

مامەڵە کردن بێت لەگەڵی.
پێناسەیەک 

دیموکراسی: بریتی یە لە سیستەمێکی چاودێری 
کردنی بەردەوامی دەسەاڵت بەهەموو شێوازەکانی 
ڕێکخراوو  ئەو  لەڕێی  خەڵکیەوە،  لەالیەن  یەوه 
گروپە  کە  سەربەخۆیانەوە  ڕاگەیاندنە  دەزگا 
لە  زاراوە  ئەم  دێنن،  پێکی  کۆمەڵگا  جیاوازەکانی 
بەواتای  کۆندا  لەسەردەمی  سیاسییەکەی  بنەچە 
واتە  سەریهەڵداوە،  گەل  حوکمی  و  دەسەاڵت 

لەگەلەوە بۆ گەل.
مەبەست لە فەرمانڕەوایە، گەڕانەوەی دەسەاڵتی 
گەل  گەل،  چەتری  ژێر  بۆ  شارستانی  و  سیاسی 
تەواوی  بەسەر  بێت  ئەکتیڤ  و  کارا  چاودێرێکی 
ئەنجومەنی  ڕێی  لە  حوکمەتەوە  پێکهاتەکانی 
بنەماکانی  پیادەنەکردنی  لەکاتی  نوێنەرانەوە، 
لە واڵتدا، ئەو کاتە نوێنەرانی  ئازادی و یەکسانی 
و  دەسەاڵتن  گرنگی  بەشێکی  گەل  هەڵبژێردراوی 

لەوێوە یاساکان دەردەچن بە پێی دەنگی زۆرینەی 
ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران.

فرە  مانای  دیموکراتییەت  تر  واتایەکی  بە 
بەهەڵبژاردن  دەسەاڵتە  ڕێکخستنەوەی  و  حیزبی 
ئەمەش  وێڕای  نێوانیانە،  جیاکردنەوەی  و 
گره نتی  وەرگرتنی  و  گشتی  ڕای  چاودێریکردنی 

ماف و ئازادی یە گشتی یەکانی لە خۆگرتووە.
دیموکراسی لە چەمکی خۆیدا نیشاندەری ئەم 
ئامانجەیە کە ئەو بڕیارانەی وەک کۆ کار دەکەنە 
ئەو  تەواوی  ڕای  و  بەبیر  دەبێ  کۆمەڵگا،  سەر 
بۆ  ئەندامان  تەواوی  هەروەها  بێت،  کۆمەڵگایه 

بەشداری لە بڕیارەکاندا مافی بەرانبەریان هەبێ.
دیموکراسی پێویستی بە دوو ئەسڵێ گشتی هەیە 

1. چاودێری گشتی بەسەر بڕیارەکانی تێکڕایی.
2. هەبوونی مافی بەرانبەر بۆ بەکارهێنانی ئەم 

چاودێرییە.
چەند ئەم دوو ئەسڵە لە بڕیاردانی کۆمەڵگایەکدا 
دیموکراتی  کۆمەڵگایە  ئەو  بچن  بەڕێوە  زیاتر 
بڵێین  تێگەیشتن  بۆ  دەتوانین  ڕۆشنتر  دەبێت.  تر 
پێکهێنەرەکانی دیموکراسی چوار توخمی سەرەکییە:

1ـ هەڵبژاردنی ئازادانە و دادپه روەرانە.
2ـ حکومەتی کراوەو بەرپرس و وەاڵمدەرەوە.

3. لەبەرچاو گرتنی مافە مەدەنی و سیاسییەکان. 
4ـ هەبوونی کۆمەڵگایەکی شارستانی.

ئەزموونی دیموکراسی و دەسپێکی تەمەنی 
ئەزمونکردنی  و  دیموکراتیەت  بیرۆکەی 
دەگەڕێتەوە  یۆنانی  سەردەمی  بۆ  سەرچاوەکان 
هزری  پیرۆز  قورئانی  ئاماژەی  پێی  بە  بەاڵم   ،
بەخەڵکی  کردن  پرس  و  گەڕانەوە  و  ڕاوێژکاری 
مەلیکەی  داستانی  مێژووە،  لەو  کۆنترە  زۆر 
سەبەء ئەم بابەتی حوکمڕانی یەکی ڕاۆێژکاری و 
َها اْلََلُ  گەڕانەوەیە بۆ بەرژەوەندی خەڵک )َقاَلْت َيا َأيُّ

ى َتْشَهُدوِن (  َأْفُتوِني ِف َأْمِري َما ُكنُت َقاِطَعًة َأْمًرا َحتَّ
لەم ئایەتە باس لەو حوکمە ڕەشید و ڕاوێژکارییە 
وەزیر  و  حوکمەت  بە  سەبەء  مەلیکەی  کە  دەکات 
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چەمکە  بەم  بێگومان  کردویەتی.  ڕاوێژکارەکانی  و 
نوێیەی ئێستای لە کۆندا بەم گشتگیر و ئازادی و 
مافانەوە واتا ئەرێنیەی لەنێو دامەزراوە سیاسی و 
ئەو  تا  وەرنەگرتووە،  یەکان  ئیداری  و  ڕۆشنبیری 
چەمکی  لێکۆڵینەوەی  لە  هاوچەرخ  میتۆدی  کاتەی 
دیموکراتی و یەکسانی و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی 
و مافی مرۆڤ و کۆمەڵی شارستانی هاتە نێو کایە 
سیاسییەکان، پاشان لەو هەموو گەشەسەندنانەی لە 
ڕۆژئاوا پێی گەیشتووە و هاتنە ئارای شارستانیەتی 
نوێ ئێستا بۆتە مایەی شانازی گەل و نەتەوەکان.

فۆڕمەکانی دیموکراتی 
1ـ دیموکراتی گەلی ڕاستەوخۆ. 2ـ دیموکراتی 

ناڕاستەوخۆ. 3ـ دیموکراتی نیمجە ڕاستەوخۆ.
گەل  شێوەی  لەو  بریتییە  یەکەم:  شێوازی 
دەستێوەردانی  بەبێ  دەکات،  پیادەی  ڕاستەوخۆ 
تر  هەرالیەنێکی  چ  و  پەڕلەمان  چ  دیکە،  الیەنێکی 
بێت، ئەمجۆرە کۆنترینی جۆری دیموکراسی یە لە 

ڕووی مێژووییەوە.
لەدیموکراسی  بریتییە  دووهەم:  شێوازی 
ناڕاستەوخۆ، ئەویش گەل نوێنەری خۆی هەڵدەبژێرێت 
ئەم  ببات،  بەڕێوە  دەسەاڵت  گەلەوە  بەناوی  تاکو 

شێوازە پێی دەوترێ دیموکراسی نوێنەرایەتی.
شێوازی سێ یەم: دیموکاسی نیمچەڕاستەوخۆ، 
کایەکانی  لە  لەهەندێک  نوێنەرەکانیدا  لەگەڵ  گەل 
کایەی  بەتایبەت  بکات،  بەشداری  دەسەاڵتدا 
یاسادانان، پەڕلەمان پڕۆژەیاساکانی خۆی دەخاتە 
چونکە  بدەن،  لەسەر  دەنگی  تاکو  و  گەل  بەردەم 

پەڕلەمان بەشێوەیەکی ڕەها سەرپشک نەکراوە.
هەرواها دیموکراسی تەوافوقی کە دیموکراسییەکە 
لەسەر بنەمای تەوافوق و پێکهاتن، سازان، گونجان 
وەک ئایدیایەکی چارەساز گیراوەتە بەر و شێوازێکه 
بە  دەسەاڵت  مومارەسەکردنی  شێوازەکانی  لە 
دیموکراسی و دوور لە دیکتاتۆری کەوەک دەستەواژە 
و )الیەنی تیۆری( وەک مومارەسە )پڕاکتیک( دەبێت 
هەڵگری تایبەتمەندی یەکانی دیموکراسی بێت وەک 

سێستەمێک بۆ فەرمانڕەوایی، 
ئەم شێوازە لەدیموکراسی شێوازێکی داتاشراوەو 
لە دیموکراسی و فۆڕمێکی جیاوازە لە مومارەسەی 
دیموکراسی. بۆ گەیشتن بە دیموکراسی و یەکسانی 

و دادگەری پێویستمان بە: 
و  ئامانجی سەرەکی  کە  یە  ئینسانی  فیکری  ــ 

گەورەی شکۆ و خزمەتی ئینسان بێت. 
بەسەنتەر  و  ئایدیۆڵۆژی  بیری  تێپەڕانی  ــ 

کردنی مرۆڤ. 
و  تێکست  و  دەق  بۆ  تازە  خوێندنەوەی  ــ 

سەرجاوەکانی شەریعەت.
کۆمەڵگا ڕۆژهەاڵتییەکان و دیموکراسی 

1ـ لەبەر سەرنەکەوتنیان لە گەشەی سروشتیانەی 
خۆیاندا نەیانتوانیوە بگەنە ئاستی ڕاستەقینەی دەوڵەت. 
2ـ بەهۆی پێکەوە لکانی زیاد لەنەتەوەیەک لەگەڵ 
یەک و کۆکردنەوەیان لە چوارچێوەی دەوڵەتێکدا. 

دەوڵەتداری  و  سیاسەت  مومارەسەکردنی  3ـ 
وەک مەزاج و ویست نەک تیۆر و زانست .

چاو  لە  کۆمەڵگاکان  واقیعی  دواکەوتویی  4ـ 
پێشکەوتویی تیۆر و تێکستەکان و گەشە نەکردنی 

مرۆیی تاکەکانی کۆمەڵگا.
و  دەوڵەتی  نێو  کۆمەڵگای  کاراکتەرەکانی   .5
لە  جۆرێکە  و  دیموکراسی  پیادەکردنی  لە  نێوخۆیی 
گاڵتە جاڕی و دووڕویی و جیاوازی لە مومارەسەدا، 
و  نمونە  وەک  میسر  عەرەبیدا  بەهاری  شۆڕشی  لە 
سەرۆکی شەرعی و هەڵبژێردراو لە کونجی زیندانەکان.
ناوەڕاست  لەڕۆهەاڵتی  دیموکراسی  واتە 
واقیع،  ببێتە  شیعارەوە  و  دروشم  لە  نەیتوانیوە 
داپۆشینی  بۆ  دیموکراسییە  زاخاوی  هەیە  ئەوەی 
زوڵم و دیکتاتۆری و ناعەداڵەتی یەکان، هەر دوو 
و  حوکمڕانی  لە  ئیسالمیش  و  عەلمانی  گروپی 
ڕاگرتنی شکۆی  بەرز  و  مرۆڤ  مافی  پارێزگاری 

ئینسان شکستیان هێناوە.
عەلمانی  حوکمی  ساڵە  چەندین  واڵتانەی  ئەو 
ئیسالمی  بەناو  حوکمە  ئەو  و  دەکەن  مومارەسە 
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ناوچەکە هەیە،  یە و  ئێران و سعودی  لە  یەش کە 
تەنانەت گروپە جیهادی یەکانیش کاتێک بانگەشەی 
لە  کردووە،  یان  ئیسالمی  حوکمی  بەجێکردنی  جێ 
الیان  نەبوبێ  نرخی  ئەوەی  دیاریکراو  سنوورێکی 
ئینسان بووە و مومارەسەی تێگەیشتنێکی حەرفی و 
توراسی یان کردووە بێ ڕەچاو کردنی واقیعی دونیا 
و پێشکەوتن و گۆڕانکاری یەکان و شکستی ئەمان 

بەسوێتر بووە و بۆتە نەنگی نمونەیەکی بێزراو.
کاراکتەرەکان  و  هێز  کوردستانیش،  لە 
یان  دیموکراسی  مومارەسەی  ناشیرین  ئەوەندە 
دیموکراتی  ئەوەی  بەشێوەیەک  دەکەن،  و  کرد 
نییە،  دیموکرات  بەس  لکاندوە  بەناوەکەیەوە 
لە  دەکات  پێشکەوتن  و  مەدەنییەت  باسی  ئەوەی 
بەشێوەیەک  کۆمەڵگان،  گروپەکانی  دواکەوتوترین 
جوانی  و  چەمک  کردنی  ناشیرین  هۆی  بوونەتە 

یەکان ئیدی هیچ ئومێدێکیان نەهێشتووە.
هەم  دەردە  دیموکراسی  بڵێین  دەتوانین  بۆیە 
و  داهێنەر  و  ڕۆشنبیر  کۆمەڵگایەکی  بۆ  دەرمان، 
کۆمەڵگا  بۆ  و  دەرمانە  هاواڵتی  مافی  پارێزەری 
ئیسغالل  لە  تر  جۆرێکی  وەک  دواکەوتووەکانیش 
چەواشەکاری و قۆرخ کردنی دەسەاڵت و دزینی 
داهات و ژیانی هاواڵتی بۆتە دەردی بێ دەرمان 
گەڕانەوەی  بۆ  نائومێدی  لە  هاواڵتی  جار  زۆر  و 
دادگەری دەچێتەوە سەر باسی شۆڕش و ڕاپەڕین 
بۆ ڕزگار بوون لەوانەی بەناوی دیموکراسی یەوە 

هەموو شتێکیان برد و تااڵنیان کرد.
مرۆڤ  داهێنانی  و  ئەزموون  وەک  ـیموکراسی 
کەم  لە  نییە  خاڵی  و  ناتەواوییە  و  ڕەخنە  قابیلی 
ئایدیایەک  بەتەنها  دیموکراسی  ئەمڕۆ  کوڕی. 
کایە  سەرجەم  بۆ  ئایدیایە  بەڵکوو  حوکم،  بۆ  نییە 
ئەم  تەواویەتی  مانای  ئەمە  بەاڵم  جیاوازەکان، 
ئەم  ئاڵۆزی  و  گەورەیی  چاو  لە  ناگەیەنێ  ئایدیایە 
باشترین  بە دوای  بوونەوەرەدا کە بەردەوام دەبێ 
و جوانترینەوە بین بۆ مرۆڤایەتی و ئەمەش وامان 
هەر  و  لێی  بین  لەڕەخنەگرتن  بەردەوام  دەکات  لێ 

ئەم ڕێگەدانەی دیموکراسی بەڕەخنە گرتن لە خودی 
دیموکراسی نهێنی مانەوەو بەردەوامی و گەشەیەتی.

بەدیلی دیموکراسی چییە؟
حوکم کردنە بە شەریعەتی خودا یان دیکتاتۆرییەت 

و تاکڕەوی؟
ــ بەدڵنیاییەوە حوکم و بەرنامە و شەریعەتی خودا 

تەواوترین و کامڵترین و جوانترینە بۆ مرۆڤایەتی
ِنْعَمِت  َعَلْيُكْم  ْمُت  َوَأْتَ ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  )اْلَيْوَم 

َوَرِضيُت َلُكُم اْلِْسَلَم ِديًنا ( الائدة/3 
بەاڵم لە ئێستادا و بۆ ئەم سەردەمە شەریعەتی 
خودا ناکرێ بە بەدیلی دیموکراسی، لەبەر ئەوەی: 
ناهۆشیاریدایە  لەحاڵەتێکی  یەت  ئینسانی  ــ 

بەرامبەر حوکم و شەریعەت.
موسڵمانان لەڕابردوودا نەیانتوانیوە بەرجەستەی 
و  خۆی  وەک  بکەن  خودا  شەریعەتی  و  حوکم 
توڕەی  نمونەیەکی  بەڵکو  و  یەکەی  ڕەحمەتێتی 
توندڕەو ڕوکەش و دوور لە ڕەچاو کردنی کەرامەت 

و مافی مرۆڤ و پێکەوەیی پیادەکراوه.
ئەمە پرسیارێکی جددی یە بۆ؟!!

هەڵبەت من باسم لە نموونە و حوکمی گشتیر و 
دەوڵەتی و کاتەکەیەتی ئەگینا نمونه ی عەداڵەتی کەسی 
و کاتی و شتی جوان هەیە بەاڵم بەردەوامی نەبووە.

فەرامۆش  دین  جەوهەری  ئێستاشدا  لە  ــ 
کراوە و پێویستە سەرلەنوێ حوکم و شەریعەتی 
بناسێنرێتەوە و چەمکەکان  پێناسە بکرێ و  خودا 
خوێندنەوەی تازەیان بۆ بکرێ، چەند زوڵمە لەخودا 
و دینەکەی کاتێک باسی حوکم و شەریعەت دەکرێ 
یەکسەر دەست بڕین و جەڵد لێدان و قانونەکانی 
ئەحوالی شەخصی دێتە زیهنتەوە و بەس، لە کاتێکدا 
خودا ڕێز و کەرامەتی مۆرڤی به چەشنێک داناوە 
کە ئەگەر ببیتە هۆی ژیان بەخشینەوە بەمرۆڤێک 
ژیاندبێتەوە،  مرۆڤایەتیت  هەموو  ئەوەی  وەک 
ئەگەر بکوژی مرۆڤێکی بێتاوان بیت وەک ئەوەی 
هاتوە  فەرمودەدا  لە  بردبێت،  لەناو  مرۆڤایەتیت 
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کەعبە بڕوخێنی بەرد بە بەرد سانا تره  الی خودا 
گەڕانەوە  بە  بێتاوان،  مرۆڤێکی  کوشتنی  لە  وەک 
خودا  شەریعەتی  و  حوکم  لە  مەفاهیمانە  ئەم  بۆ 
ئازادی  بەخشینی  واتە  خودا  حوکمی  تێدەگەین 
و  گرتن  بۆ خودا و خۆدوور  بەندایەتی کردن  لە 
لەستەمکاری و ستەمکاران و چەسئاندنی دادگەری 
لە نێو کۆمەڵگادا ) ان اللە یأمر بالعدل (، )ولقد بعثنا 

فی کل امە رسوال ان اعبدواللە واجتبوا التاغوت(.
بوونی،  ناواقیع  و  موسڵمان  پاڵوی  خەیاڵ  ــ 
بیانووی  به   دیموكراتی  ده وڵه تی  ڕه تكردنه وه ی 
كار كردن بۆ ده وڵه تی ئیسالمی، ئایا شتێك بووه  

له مێژوودا به  ناوی ده وڵه تی ئیسالمی؟
کۆی  بۆ  پەیامبەرەوە  لەهاتنی  له ڕاستیدا 
به ناوی  نه بووه   تا ئێستا شتێك  مێژووی ئیسالمی 
بكات  جیاكاری  به رجه سته ی  و  ئیسالمی  ده وڵه تی 
بە  بووە  موسڵمانان  حوکمڕانی  هەبووە  ئەوەی  و 
و  سەردەمە  ئەو  بۆ  پێویستی  و  تێگەیشتن  پێی 
و  پۆست  له   تر  دینه كانی  خاوه ن  بوونی  به شدار 
تایبه ت  ڕێسای  نووسینی  و  كاریگه ره كان  شوێنه  
بووه  بۆ پارێزگاری له  جیاوازی  و دینه كانی تر و 
نمونه ی نوسینه وه ی وه سیقه ی مه دینه  له  حوكمڕانی 
سەردەمەش  ئەم  بۆ  کەواتە  ئازیزدا،  پێغه مبه ری 
شتێک دروست نابێت بەناوی دەوڵەتی ئیسالمی و 
وەک نوێنەری خودا حوکم بکات، هەرکات دروست 
ناوەوە و حوکمی کردبێ زیانەکانی  بوو بێت بەو 
بۆ دین زۆر زیاترە لە قازانجەکانی و بۆتە بکوژی 

ڕۆحی دین و پەیمای خوایی. 

حوكمی واڵتانی ئیسالمی و 
گروپە جیهادی یەکان وەک نمونە

به خوێندنه وه یه كی تر لە هەزار ساڵی ڕابردوودا 
تەنها سەد ساڵی حوکمڕانییەکی ڕەشید و دادگەر 
و  بێت  نمونە  و  شانازی  مایەی  نەنراوه   بونیات 
لە  و  بکەی  دروست  پێ  گشتی  هۆشیاری  بتوانی 
لەگەڵ یەک،  ئەرزی واقیع ئەوە حاڵی موسڵمانانە 

هەر حیزب و فیرقە و خۆی پێ ڕاست و بەهەشتی 
و ئەوانی تر هەڵە و دۆزەخی، لە ئێستامان بۆ ژیان 
کردنی  بەجێ  مافی مرۆڤ و جێ  و  پێکەوەیی  و 

دین مێژووی ڕابردووش ببینە.
سەرنجی ئوممەتی ئیسالمی و موسڵمانان بدە 
بێ  و  پەرتەوازەیی  و  دەسەاڵتی  لەبێ  هەمیشە 
بێت  عیسایه  و  مەهدی  چاوەڕێی  خۆیدا  توانایی 
کاتەوە  ڕاست  شتەکان  عەسایەکی سیحری  بە  و 
دوژمنەکان  نەبۆتەوە،  ڕاست  ساڵە  هەزار  کە 
لەناوبەرێ و حوکمڕانی یەکی ڕەشید و ئیسالمی 
دروست بکات، ئیدی کۆتایی بە بیرکردنەوە و عەقڵ 
خوێندنەوەی  ناتوانێ  تەنانەت  هێناوەو  داهێنان  و 
تازەش قەبوڵ بکات بۆ دەقەکان و هەر بەو خەو 
و  )خەلیفە  بێت  کێ  و  بێت  کەی  خەیاڵەوەیە  و 
ئەهلی حل و عقد( ی بۆ دروست بکاتەوە، کاتێکیش 
بانگەشەی  و  دێت  نمونە(  وەک  )داعش  گروپێک 
ساڵە  دەیان  فیقهەی  و  توراث  ئەو  و  خەلیفەبون 
بەجێ  تەتبیق و جێ  دیراسەدەکرێ  دەخوێنرێ و 
ڕەتکردنەوەیدا  و  وەرگرتن  لەبەینی  ئنجا  دەکات، 
و  دڕندایەتی  نمونەی  دەبێت،  دەسەوسان 
نامرۆڤایەتی و لەهەمان کاتدا بۆ هەمووی بەڵگە و 
بوڕهانێکی پێ یە بەدەر لەوەی کێ دروستیان دەکا 
و ئەجێندای کێ جێ بەجێ دەکەن و ئەمە باسەکەی 
من نییە، گرنگ بەدەر نی یە لە بەڵگە و فیقهو قسە 

و فەتوای زانایان.
لەئاستێکی  بەگشتی  موسڵمانان  ئێستا  ــ 
هەڵبەت  خوا،  شەریعەتی  بەرامبەر  ناهۆشیارین 
بێ  و  حەرفی  تێگەیشتنە  و  ڕاڤە  بەهۆی 
دینەوە،  گەیەنەرانی  و  بانگخوازان  جەوهەریەکانی 
واڵتە  لەناو  ئیسالمییەکان  بدە  سەرنج  بۆیە  هەر 
ناهێنن،  دەنگی زۆرینە  کەمینەن و  یەکان  ئیسالمی 
و  دین  فەهمی  لە  جۆرە  ئەو  دەڵێم  بەدڵنیاییەوە 
بەڵکو  نییە،  خودا  شەریعەتی  حوکم،  و  مومارەسە 
خوێندنەوەیەکی کۆنی زانایانە لێمان بووە بەدین و 

ناتوانین تەجاوزی بکەین.
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ئیسالم و دیموکراسی

ئایا هیچ دژیەک بوونێک هەیە؟
بەساکاری  پرسیارە  ئەم  وەاڵمی  لەڕاستیدا 
نادرێتەوە و بۆیە دەبیستین بەشێک لە موسڵمانان 
دەڕوانێتە  ناتەندروستەوە  و  گومان  چاوی  بە 
ناشەرعی  یاسای  و  بەرنامە  بە  و  دیموکراسی 
دەکات  هەژماری  شیرک  و  کوفر  بە  و  دەناسێنێ 
مەحکومی  ئایەت  بە  ڕەتدەکاتەوە  دیموکراسی  و 
ئازادی  بەواتای  پێی وایە دیموکراسی  یان  دەکەن، 
دێت و لەوێشەوه تاوان و فەساد و حەرام و سنوور 
بەزاندن دروست دەبێ و خۆی ئەمە هەڵە حاڵی بونە 
مانای  بە  ئازادی  پێناسەکەی،  و  ئازادی  مانای  لە 

فەوزا و هەرکەس هەرچی ویست بیکات نایەت.
لەکەش  یەت  دیموکراتی  ڕاستە  بڵێم:  ڕوونتر 
و  کردووە  نەشونمای  ئەوروپیدا  هەوایەکی  و 
زادەی  هەر  نوێیەش  چەمکە  بەم  و  هەڵکەوتووە 
بەراوردکاری  کاتێک  بەاڵم  ئەوروپایه،  واڵتانی 
ئیسالمدا  و  دیموکراتی  بنەماکانی  لەنێوان  دەکەی 
بین  کۆک  مادام  نابێ  دروست  دژیەکبونێک  هیچ 

لەسەر سەنتەر بوونی مرۆڤ لەم گەردونەدا.
ــ کاتێک مەبەست لە دیموکراتی یەت ئەوە بێت 
کۆمەاڵیەتی  یان  سیاسی  پڕه نسیپی  هەڵگری  کە 
تایبەتی و دیاریکراو بێت وەک یەکسانی لەبەردەم 
یاسا و ئازادی هزر و بیرو باوەڕ و بەرجەستەکردنی 
دادپەروەری کۆمەاڵیەتی، یان مافی ژیان و ئازادی 
و کار کردن و هتد، ئەوا گومانی تێدا نییە کە ئەم 

پڕەنسێپانە هەمووی لە ئیسالمدا بەرجەستەن.
ــ کاتێک مەبەست لە دیموکراسهی جیاکردنەوەی 
دەسەاڵتەکانە )یاسادانا و جێبه جێكردن و ده سه اڵتی 
و  ئاشکرا  ئیسالم  لە سیستمی  ئەمەش  دادوه ری( 

ڕوونە، لێرەدا پرسیارێک سەرهەڵدەدات: 

ئایا دروستە پیادەکردنی سیستەمی دیموکراسی لە واڵتی 
مۆسڵمان نشین لەکاتێکدا خاوەنی ئیسالمین؟

ئەزمونێکی  و  داهێنان  دیموکراسی  وتمان 

پێی  کە  دەسەاڵت  و  حوکمڕانی  بۆ  یە  بەشەری 
و  یەت  دیکتاتۆری  لە  بوون  ڕزگار  بۆ  گەیشتوە 
لە  هاواڵتی  بەشداری  و  مرۆڤ  مافی  پاراستنی 
بەڕێوەبردنی واڵت بۆیە هەر داهێنانێک کە خزمەت 
بە بە مرۆڤایەتی بکات و شکۆی بۆ بگێڕێتەوە ئەوە 
دەبێتە مۆڵکی مرۆڤایەتی و لە ئامانجەکانی ئیماندارە 
)الحکمە ضالة  و کڕۆکی داخوازی شەرعی خوایە، 
المؤمن..( مامەڵەی لەگەڵ دەکەین و هیچ پێچەوانەی 
شەرع و بەرنامەی خوا نییە، هاوکات ژیان و ژیار 
بە  دابەشکاری  زەمەنی  و  گۆڕاون  کۆمەڵگاکان  و 
الکفر( کۆتایی هاتووەو ئێستا  ) دار االسالم و دار 
سەردەمی ژیاری ئینسانی یە، هەر شوێنێک تەنراوە 
و  بیرکردنەوە  و  ئایدیا  کۆی  و  مرۆڤ  مافی  بە 
بەدیلی  لەوەی  ئاگا  بێ  و  یەکان  کەسی  ئازادی 
دیموکراسی دیکتاتۆری و خۆسەپاندنە نەک حوکم 
کردن بە شەرعی خودا، بۆیە مومکین نییە تۆ بتوانی 
بەسەر  ساڵ  هەزار  پێش  حوکمڕانی  سیستەمێکی 
دەبێ  بەڵکو  بسەپێنی،  زۆر  بە  ئێستادا  مرۆڤایەتی 
هەڵبژاردەی  و  کۆدەنگی  بکرێت  پیادە  سیستەمێک 

کۆی مرۆڤایەتی بێت )دیموکراسی وەک نمونە(

ئیسالم و دیموکراسی و وەستانێک
بنەما و پایەکانی دیموکراسی

1ــ گەل سەرچاوەی دەسەاڵتە واتە شەرعیەتی 
بەشێوەی  و  بێت  لەگەلەوە  و دەسەاڵت  حوکمەت 
بێ  و  ئازاد  هەڵبژاردنی  لە  حوکمەت  گرێبەست 
و  کردن  خزمەت  بۆ  و  دادەمەزرێت  خەوشەوە 
هەڵبژاردنی  بنەمای  سەر  لە  گەلیش  بەڕێوەبردن 
پەڕلەمانیدا  ئەنجومەنی  لە  خۆی  نوێنەرەکانی 
پیادەکردنی  بۆ  دەکا  سەرپشک  فەرمانڕەوا 

دەسەاڵت. 
2ــ دەسەاڵت بەدەستی زۆرینەوە بێت، بەمەرجێ 

مافی کەمینەکان پارێزراو بێت. 
3ــ هاواڵتی بوون سەرچاوەی ماف و یەکسان 

بوونە لەبەردەم یاسادا.
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4ــ گەڕانەوە بۆ شەرعیەتی دەستوری. 
5ــ مافی مرۆڤ.

فۆڕمێکی  )دیموکراسی(  فۆڕمە  ئەم 
دژ  ئاسمانییەکان  یاسا  لەگەڵ  مرۆڤایەتیانەیەو 
خودا  هاوتای  گەل  نییە  ئەوە  بەواتای  و  نابێتەوە 
زۆر  گەلێکی  بەڵگە  ئیسالمدا  لە  هاوکات  کرابێ، 
هەیە کە پشتگیری ئەم فۆڕمە دەکا و لەگەڵ بنەمای 
ڕاوێژ کردن لە ئیسالمدا یەکدێتەوە، ) َوَأْمُرُهْم ُشوَرى 
 )ِ ْل َعَلى اللهَّ َبْيَنُهْم( )َوَشاِوْرُهْم ِف اْلَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكهَّ
ڕاوێژکاری  مەبدەئی  ئەم  ئازیزمان  پێغەمبەری 
لەزۆر کات و جێگەدا جێ بەجێ کردووە و  یەی 
بۆچونەکانیشیانی  و  کردووە  هاوەاڵن  بە  ڕاوێژی 

وەرگرتووە.
لە ئیسالمدا )اهل الحل والعقد( هەیە و لێچونی 
زۆر هەیە لەنێوان ئەنجومەنی ڕاوێژکاری ئیسالمی 
حوکمەت  دیموکراتیدا،  لەسیستەمی  پەڕلەمان  و 
ئازادی  دەبێ  دیموکراتی  یان  بێت  ئیسالمی  چ 
ئیسالمدا  لە  بکات،  دابین  گەل  بۆ  مافەکان  و 
کەس  تاوانی  کەس  و  هەیە  تاک  بەرپرسیارێتی 
بکرێ  لەگەڵ  لێپێچینەوەی  لەسەری  و  هەڵناگرێ 
و  گشتی  و  تاک  مافی  ُأْخَرى(،  ِوْزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر  )َوَل 
مرۆڤایەتی  بانگی  قورئان  لەنێوانیاندا،  یەکسانی 
دەکات بۆ یەکسانی و هەموان وەک یەکن و ڕەنگ 
و زمان و نەتەوە جیاکاری دروست ناکات و کەس 
ببەخشێ  پێ  گەورەیی  و  هەڵبژێردراو  بە  ناکات 
ن  مهِّ َخَلْقَناُكم  ا  ِإنهَّ اُس  النهَّ َها  َأيهُّ )َيا  تردا  ئەوانی  بەسەر 
َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا  ِإنهَّ َأْكَرَمُكْم 

ِ َأْتَقاُكْم ( ِعنَد اللهَّ
ــ سەنتەر بوونی مرۆڤ لە قورئاندا )ولقد کرمنا 
بنی ادم( و هەروەها دروست بوونی کۆی شتەکان 
السماوات  مافی  لکم  ) وسخر  بۆ خزمەتی مرۆڤ 
دەڵێن:  ئیسالمی  بیرمەندانی  لێرەوەیە  واالرض(، 
شەریعەتی ئیسالم دانی ناوە بە بوونی دیموکراتی 

ئینسانیدا لە بنەماکان لەگەڵیدا وێک دێتەوە.
لە  ترینیان  سەرەکی  و  مرۆڤ  ئازدی  ــ 

هەڵبژاردنی بیرو باوەڕ ) َفَمن َشاَء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاَء 
َفْلَيْكُفْر (.

ڕاستی  و  ئیسالمدا ووتنی ووشەی هەق  لە  ــ 
بەتایبەت  تاکێکە  هەر  ئەرکی  و  ماف  ڕەخنە، 
بەرامبەر دەسەاڵتداران ) ان من افضل الجهاد کلمة 

عدل عند سلطان جائر(.
ــ حوکم و یاسادانان 

لەسەر  دەیهێننەوە  بەڵگانەی  لەو  هەندێک 
)ِإِن  مومارەسەکردنی  و  دیموکراسی  نادروستی 
ُم  اْلَقيِّ يُن  الدِّ َذِلَك  اُه  ِإيَّ ِإلَّ  َتْعُبُدوا  َألَّ  َأَمَر   ِ لِلَّ ِإلَّ  ْكُم  اْلُ
اِس َل َيْعَلُموَن(، )ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشِريَعٍة  َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّ
ِبْع َأْهَواَء الَِّذيَن َل َيْعَلُموَن (، )َأَل  ِبْعَها َوَل َتتَّ َن اْلَْمِر َفاتَّ مِّ
اْلَعاَلِنَي(، پێ یان وایە  ُ َربُّ  َتَباَرَك اللَّ َواْلَْمُر  ْلُق  اْلَ َلُه 
دیموکراسی حوکم کردن و مافی تەشریع لە خودا 
ڕاستیدا  لە  مرۆڤ،  دەیبەخشێتە  و  دەسەنێتەوە 
و  تێگەیشتن  بەو  پەیوەستە  بابەتە  ئەم  و  وانییە 
کۆی  بۆ  کە  دەقەکان  بۆ  دەکرێت  تەفسیرەی 
شتەکان تەفسیر و تێگەیشتنی جیاواز هەیە تەنانەت 
لە خودی حەاڵڵ و حەرام ، دروست و نادروست، 
کردن،  حەاڵڵ  و  کردن  حەرام  بڵێین  ووردتر 
سەرەنجی فوقەهاکان بدە )ڕەحمەتی خوایان لێبێ( 
لە تێگەیشەنیان بۆ دەقەکان زۆر جیاوازن، بۆ نمونە 
نادروستە  و  حەرامە  یەوە  شافعی  بەالی  ئەوەی 
بەالی حەنەفی یەوە حەاڵڵ و دروستە، ئێ کاری 
پەڕلەمان و و نوێنەرانی هەڵبژێردراو هەرئەوەیە، 
دەکرێ بڵێی ئاخر فوقەها لە دەقە شەرعیەکانەوە 
یاساکان و حەرام و حەاڵڵیان هەڵهێنجاوە، دەمەوێ 
بیرکردنەوەیەکیان  ئاوا  کەسانەی  ئەو  بڵێم  ئەوە 
بەو  بنێن  دان  و  بکەن  قەناعەت  نایانەوێ  هەیە 
گۆڕانکاری یە بنەڕەتی یەی لەدونیادا ڕوویداوە و 
مامەڵەی لەگەڵ بکەن و هەمیشە دابڕاوی کۆمەڵگان 
و ناتوانن لە ڕوداو و گۆڕانکاری یەکان بەشداری 
هاوکات  ڕابردوودان،  خەیاڵی  لە  و  هەبێت  یان 
ئەندامانی پەڕلەمان و ئەنجومەنی نوێنەران هەر وا 
سانا بۆیان نییە بە هەواو ئارەزوی خۆیان بڕیار 
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لەشتەکان بدەن بەڵکو بەڕەچاو کردنی ئاین و مافی 
مرۆڤ کلتوری نەتەوە و ئەو یاسایانە دەردەچێت 
و بڕیاری لەسەر دەدرێت کە هەر یەک لەمانە لە 
قورئان و سوننەتدا باسی جددی و بەگرنگی یەوە 

قسەی لەسەر کراوە،
دەکرێ بڵێی کەواتە بۆت نییە کەسێک هەڵبژێری 
ئادابی  و  کلتور  و  بەدین  بێت  موخالیف  کە 
نەتەوەکەی بێت، دەڵێم ئەوەش پەیوستە بە ئاستی 
مومارەسەکردنی  و  و هۆشیاری خەڵک  ڕۆشنبیر 
تاوانی  خەڵک  ئاینەکەیان،  بۆ  هەیە  ئایندارەکانەوە 
چی یە بەهۆی مومارەسەی ناتەندروستی موسڵمان 
و گەیاندنی دین بەدوور لەڕەحمەت و میهرەبانی 
بە  متمانەی  و  گۆڕاوە  تێگەیشتنەکانی  یەکەی، 

ئایندارەکان نەماوە.
ئەو  بە  پشت  دیموکراسی  کاتێک  بەاڵم  ــ 
بیرۆکەو فەلسەفیە ببەستێت کە مرۆڤ تاکە شتی 
هەقیقەتانە و بۆخۆی سەرچاوەی یەکەم و کۆتایی 
یاسایە و کەس بڕیارەکانی ناگۆڕێ ئەوە ئەم بنەما 
هزریەی دیموکراتییەت لەگەڵ ئیسالم یەکناگرێتەوە 

و  نییە  پەسەند  موسڵمان  الی  و  ڕەتکڕاوەیه  و 
لەئێستادا خۆرئاوا ئەم جۆرە لە دیموکراسی پیادە 
دەکات، بەاڵم گرنگە بزانین دیموکراتییەت یەک جۆر 
کەین  پەیست  کۆپی  خۆرئاوا  ئەوەی  ئێمە  تا  نییە 
مومارەسەی  خۆی  بەتایبەتمەندی  هەرشوێنەو  و 

دەکات.
دەتوانم  شیکارییە  و  نوسین  ئەم  کۆتایی  لە   
ئیسالم  نێوان  لە  کەوتن  بەریەک  و  دژایەتی  بڵێم: 
دیموکراسی  پیادەکردنی  نییە و  دا  دیموکراسی  و 

بەمانای دژایەتی دین و کەنارخستنی نییە و 
لە حوکمی دیموکراسیدا هەموان ڕێز لێگیراون و 
لە کۆمەڵگەیەکی زۆرینە موسڵماننشین سەوابتی دین 
شەریعەت  یەکانی  سەرەکی  سەرچاوە  و  پارێزراو 

سەرچاوەی گرنگی یاساو ڕێساکان دەبێت، 
کەلیمە  ئەو  بکەینە  دیموکراسی  دەتوانین 
سەوائەی هەمومان کۆبکاتەوە و ژیانی پێکەوەیی 
ئازادی  پاراستنی  بنچینەی  لەسەر  ڕێزدارانە  و 
یەکانی  پیرۆزی  شکۆی  و  مرۆڤ  مافی  و  یەکان 

ئاین و باوەڕی کەسی سەنگی مەحەک بێت. 

ئەو سەرچاوانەی بۆ نوسینی  ئەم بابەتە سوودم لێ وەرگرتوون:

ــ قورئانی پیرۆز.
ــ دیموکراسی چی یە لە نوسینی دێڤیدبیتهام و کێڤین بوێل.
ــ اساسيات فى نظام الكم ف السلم ، من تأليف .د.عبدالكريم بكار.

ــ ڕێسای دیمۆکراسی لەهزری سیاسی ئیسالمدا لەنوسینی د.احمد بەرزنجی.
ــ دیموکراسی و یەکسانی، نوسینی ئێریک کیسالسی، وەرگێڕانی ستار باقی کریم .
ــ لەدیکتاتۆری یەوە بۆ دیموکراسی ، نوسینی جین شارب ، وەرگێڕانی ئیسماعیل هەورامی.

ــ چەند مەسەلەیەکی باوی سەردەم نوسینی م.علی باپیر.
ــ سیستمی سیاسی و داڕمانی سیاسی لەشۆڕشی شارستانی یەوە بۆ 

بەجیهانیکردنی دیموکراسی لەنوسینی فرانسیس فۆکۆمایا، وەرگێڕ ئاوات ئەحمەد سوڵتان.
ــ دیموکراسی تەوافوقی لێکۆڵینەوەیەکی سیاسی ـ شیکاری یە ، هۆشەنگ دارا.
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رانانێك بۆ  پەرتووكی

 »زۆرلێكردن لە ئاییندا نییە«
ئا: سه نته ری زه هاوی بۆ لێكۆڵینه وه ی فیكریی

ئەم بابەتە تایبەتە بە رانانی نووسینێكی شاكارئاسای دكتۆر )تەها جابر ئەلعەلوانی( كە لە بنچینەدا 
بەزمانی عەرەبی بەناوونیشانی )ال إكراه فی الدین: إشكالیة الردة والمرتدین من صدر اإلسالم إلی الیوم 
ئەمڕۆ(  تا  ئیسالم  سەرەتایی  لە  هەڵگەڕاوەكان  و  هەڵگەڕانەوە  ئاریشەی  نییە:  ئاییندا  لە  زۆرلێكردن   =
رێنووسكراوە. گەڕی یەكەمی چاپی لە ساڵی 2003 لەالیەن )مكتبة الشروق الدولیة(لە دووتوێی پەرتووكێكی 
200 الپەرەی چاپ و باڵوكراوەتەوە، هەروەها گەڕی دووەمی چاپ لە ساڵی 2006 بەهاوبەشی لەنێوان 
پەیمانگای جیهانی فیكریی ئیسالمی و )مكتبة الشروق الدولیة( چاپ و باڵوكراوەتەوە. ئەم پەرتووكە جیا لە 
پێشەكی و كۆتایی لە حەوت بەشی سەرەكی و پاشكۆییەكی شێخ )عبدالله بن بەییەی موریتانی( پێكهاتووە، 

كە لە خوارەوە رانانێكی لەسەر دەخەینە روو.
لە پێشەكی پەرتووكەكە نووسەر ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە هیچ دەقێكی راشكاو لە قورئان و هیچ دەقێكی 
راشكاوی دروست لە فەرموودە سەبارەت بە كوشتنی هەڵگەڕاوە لە ئایین نەهاتووە، هەر لەوێدا ئاماژە بەوە 
دەدات كە هیچ رووداوێكی بۆ ساغ نەبۆتەوە، كە پەیامهێن )د.خ( هەڵگەڕاوەی لە ئایین، تەنیا لەسەر خودی 
هەڵگەڕانەوەكە كوشتبێت، لەكاتێكدا چەندین حاڵەتی هەڵگەڕانەوە بە ئاگاداری پەیامهێن )د.خ( لە سەردەمی 
ئەودا روویانداوە. هەروەها دوای لێكۆڵینەوەیەكی ورد نووسەر دەنوسێت كە نەگەیشتووە بەهیچ بەڵگەیەك 

لە فەرموودە كە سزایەكی دیاریكراوی شەرعی دونیایی بۆ هەڵگەراوەی لە ئایین دیاركردبێت.
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فەقیهەكان،  و  مەزهەب  هەڵوێستی  بە  سەبارەت 
حوكمی  بەرێزەكان  فەقیهە  كە  دەكات،  لەوە  باس 
كە  دیاریكردووە،  كوشتن  بە  هەڵگەڕاوەیان  ئەو 
تاوانەك  كە  ئەنجامداوە،  رەهەندی  فرە  تاوانێكی 
ەخاوەن رەهەندی سیاسی و یاسایی و كۆمەاڵیەتی 
هەڵگەڕاوە  كابرای  گۆڕینەكەی  ئایین  بەهۆی  بووە، 
كۆمەڵ،  ئومەت،  بەرامبەر  لە  خۆی  هەڵوێستەكانی 
كۆمەڵگە، فەرمانڕەوا سیاسیییەكان، كۆی سیستەمی 

واڵت، ئینتیما و وەالئیشی بەتەواوی گۆڕیووە.
لەسەر  )ئیجماع(  كۆڕا  هەبوونی  بە  سەبارەت 
دوای  كە  ئاماژەدەكات  نووسەر  هەڵگەڕاوە،  سزادانی 
و  حەد  جۆرە  هیچ  كە  دەركەوتووە  بۆی  لێكۆڵینەوە 
فەرموودە  و  قورئان  لە  جێگیر  شەرعی  سزایەكی 
بۆی  هەروەك  نییە.  ئارادا  لە  هەڵگەڕاوە  كەسی  بۆ 
هەڵبژاردنی  ئازادی  خاوەنی  مرۆڤ  كە  یەكالبۆتەوە 
ئایین و ئاییندارییە، ئەمەش لەچوارچێوەی ئەو ئازادییە 
ئەم  هەر  بەخشیووە،  مرۆڤی  بە  خودا  كە  خودییەیە 
ئازادییەش بریتییە لە چەقی بەرپرسیارییەت لە مرۆڤدا، 
بەرپرسیارییەتییە  بازنەی  لە دەرەوەی  زۆرلێكراویش 
و هیچ جۆرە بەرپرسیارییەتێكی دونیایی و دوارۆژی 
ناكەوێتە ئەستۆ سەبارەت بەو كارەی بەزۆر پێیكراوە، 
ئازادییەكەی  كەمكردنەوەی  ئەندازەی  بە  مرۆڤ 
سەرجەم  چونكە  كەمدەبێتەوە،  بەرپرسیارییەتەكەشی 
ئەو ئەرك و فرمانانەی خراونەتە گەردنی وابەستەی 
توانا و وزەكانییەتی. پەروەرێن ویستی رەها و ئازادی 
و كاراییەكی تەواوی بەمرۆڤ بەخشییووە و سەرپشكی 

كردووە كە ئازادانە چی بوێت ئەو هەڵبژێرێت.
كردووە  جیاكاری  پەروەرێن  ئەمە،  لەسەر  بنەما 
لە نێوان بەرپرسیارییەتی لەهەمبەر روودانی شتێكی 
بە  تاوانێك  ئەنجامدانی  لەگەڵ  هەڵە  بە  نەخوازراو 
ئەنقەست، هەروەك چۆن جیاكاری كردووە لە نێوان 
هەروەها  گوێپێنەدان  بەهۆی  هەڵە  لێكەوتەیەكی 
لێكەوتەیەكی هەڵەی بە ئەنقەست، هەروەها جیاكاری 
و  هەڵە  سەر  لە  بوون  بەردەوام  نێوان  لە  كردووە 
بەڵگەی  ئەمانە  هەموو  تەوبەكردن،  و  پەشیمانی 
راشكاون لەسەر ئازادی مرۆڤ لە ویست و مەبەست 

و هزر و بۆچوون و كرداردا.
زۆر  پێداچوونەوەیەكی  وەك  پەرتووكەش  ئەم 
كێشەدار  و  ئاڵۆز  پرسێكی  بە  سەبارەت  جدی 
زانستە  قوتابییانی  و  زانا  و  فەقیه  و  هەژماردەكات 
شەرعییەكان رادەسپێرێت سڵنەكەنەوە لە پاڵفتەكردنی 

كەلەپووری ئیسالمی.
هەروەها ئاماژە بە دوو تێبینی زۆر گرنگ دەدات، 
بنەڕەتدا  لە  كە  پەرتووكە  بەم  سەبارەت  یەكەمیان 
ساڵی  لە  و  بووە  الپەڕە   100 تەنیا  رەشنووسەكەی 
كات  ئەو  ئەوەی  بەهۆی  كردووە،  ئامادەی   1992
بووە،  ئیسالمی  فیكریی  جیهانی  پەیمانگای  سەرۆكی 
لەسەر پێشنیازی بەشێك لە هاورێكانی لە ترسی ئەوەی 
لەسەر ناوبانگی پەیمانگا نەكەوێت باڵوی نەكردۆتەوە. 
دوابەدوای دەستلەكارهەڵگرتنی لە سەرۆكایەتی پەیمانگا 
لە ساڵی 1996 دیسان بەهۆی ئەوەی سەرۆكی زانكۆی 
لەترسی  دواخستووە  باڵوكردنەوەكەی  بووە،  قورتوبە 
ئەوەی لەسەر ناوبانگی زانكۆكە بكەوێت. دوای شەش 
ساڵ خۆی گوتەنی: »تەمەن هەڵكشا و نەخۆشی زیاد 
پێیبەخشیوم  خودا  زانستەی  ئەو  ناشمەوێت  بوون، 
پێبدات  زانستێكی  بیشارمەوە، چونكە هەر كەس خودا 
و بیشارێتەوە خودا بە لغاوێكی ئاگرین لە رۆژی دوایدا 
پاكنووسی   2002 ساڵی  لە  بۆیە  دەكات«.  زاربەستی 

كردووە و لە ساڵی 2003 چاپ و باڵوكراوەتەوە.
توێژینەوە، جەختدەكاتەوە  میتۆدی  بە  سەبارەت 
پەرتووكە،  ئەم  دەرەنجامەكانی  كە  ئەوەی،  لەسەر 
بەرهەمی بیرۆكەیەكی پێشەكی یان قەناعەتێكی كۆن 
و  ئەنجامداوە  لێكۆڵینەوەی  بێالیەنانە  بەڵكو  نەبووە، 
لە پڕۆسەی لێكۆڵینەوەكە خۆی داشۆرییووە لە هەر 
دیدوبۆچوون و هەڵوێستێكی پێشوەختە، ئەمەش لە 
پێناو گەیشتن بە دەرەنجامێكی زانستی بێ الیەن و 
زۆری  بەشێكی  كە  ئاشكرایە  تەڕەفگیری،  لە  دوور 
قەناعەتی  سەلماندنی  پێناو  لە  تەنیا  توێژینەوەكان 
پێشوەختەیە، كە عەلوانی بانگەشەی ئەوە دەكات كە 

خۆی لە ئاكارێكی لەم چەشنە بەدور گرتووە. 
شەریعەت،  سەرچاوەكانی  بە  سەبارەت  هەروەها 
عەلوانی قورئان بە سەرچاوەی دارێژەر و ئاشكراكاری 
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بە  تەواوی  قەناعەتی  و  دەكات  هەژمار  حوكمەكان 
بااڵدەستی قورئان )حاكمیة الكتاب( هەبووە، هەروەها 
قورئان  روونكەرەوەی  سەرچاوەی  بە  فەرموودەی 
هەژماركردووە كە پابەندبوون پێوەی كارێكی حەتمییە 
بانگەشەیەكی  هیچ  رێپێنەدراوە،  فەرامۆشكردنی  و 
لەسەر  هاوەاڵنی  راجیایی  كە  وەرنەگرتووە  كۆڕای 
بوبێت، بەها بااڵكان و مەبەستەكانی شەریعەی وەك 
لە  كەرەوە  روناك  مەشخەڵی  و  گشتییەكان  بەڵگە 

دەاللەتی بەڵگە ناسەرەكییەكان هەژماركردووە.
سەبارەت بە پرسی سەرەكی پەرتووكە، ئاماژە بۆ 
بەر  هەوڵیانداوە،  ئوسوڵییەكان  چۆن  كە  دەكات  ئەوە 
المنطاق(  تحقیق   = حوكمدان  )چەقی  لەهەمووشتێك 
بدۆزنەوە و پاڵفتەی بكەن و بیسەلمێنن لە هەر پرسێكدا 
ئەویش  شیكاركردووە،  راجییاییان  شوێنی  دواتر  و 
بۆ  كردووە،  شیكار  پرسەكەی  رێچكە  هەمان  لەسەر 
لە  هەر  هەڵنەبەسترێت،  بۆ  تۆمەتێكی  هیچ  ئەوەی 
دەستپێكەوە چوار خاڵی روونكردونەتەوە، كە ئەمانەن:

یەكەم: هەركەس دوای ئاشنابوون بە ئیسالم و 
ئیمان پێهێنان بەراستەقینەیی لە ئیسالم هەڵگەڕایەوە، 
ئایینەكەی  ئەوەی  جای  چ  ئاشكراییە،  كافری  ئەوە 
بمێنێتەوە،  ئایین  بەبێ  یان  بگۆڕێت،  تر  ئایینێكی  بۆ 
ئەم جۆرە كوفرە  قەرەی  لە  توێژینەوەیە خۆی  ئەم 
بە  پێویست  و  ئاشكراییە  نادات، چونكە حوكمەكەی 

روونكردنەوە ناكات.
دووەم: هەر تاوانێك كەسی هەڵگەڕاوە بیكات، لە 
دژی خەڵك، یان سیستەم و نەرییتە گشتییەكان، یان 
دەرچوون لەسەر حاكمی ئومەت ..هتد پێویستە بەپێی 
ئەگەر  بكرێت،  لەگەڵ  مامەڵەی  بەركارەكان  یاسا 
لەسەر  حوكمەكانی  جێبەجێكردنی  هەڵگەڕانەوەكەی 

توند تر نەكات نابێت سوكتری بكات.
رێگە  نابێت  كە  وایە،  بۆچوونی  توێژەر  سێیەم: 
بە كەسی هەڵگەڕاوە بدرێت، بانگەشە بە نهێنی یان 
ئاشكرا، بۆ هزرەكەی بكات و خەڵك لە دەوری خۆی 
كۆبكاتەوە و بەرەو دژایەتی بیروباور و تەصەورات 
دەبێت  بەڵكو  هەنگاوبنێت،  كۆمەڵگە  نەریتەكانی  و 
چاالكییە  ترسناكی  ئەندازەی  بە  و  لێبكرێت  رێگری 

ناڕەواكانی سزابدرێت.
لە  بریتییە  بابەتەكە  سەرەكی  پرسی  چوارەم: 
هەڵگەڕانەوەی تاكەكەس، بەو واتایەی كە بیروباوەڕی 
ئاكارە  و  تەصەور  و  هزر  لەگەڵ  هاورێ  بگۆڕێت 
بونیادنراوەكان لەسەر بیروباوەڕەكەی، بەمەرجێك كە 
هەڵگەڕانەوەكەی نەبوبێتە هۆكاری دەرچوون لە كۆمەڵ 
چەكی  دەسەاڵت،  و  سەرۆك  و  حوكمڕان  رژێمی  و 
و  دوژمن  پاڵ  نەچێتە  نەكات،  رێگری  و  هەڵنەگرتبێت 
خیانەت لە گەل و نیشتیمان نەكات، ئینجا ئەگەر حاڵەتێكی 
لەسەر  بنەما  حوكمەكەی  ئایا  روویدا،  چەشنە  لەم 
تەوبە  داوای  دوای  كوشتن  لە  بریتییە  خودا  شەرعی 
لێكردن یاخود نا؟، ئایا تەنیا لەسەر بیروباوەر گۆڕین 
زەبری  بە  پێویستە  ئومەت  لەسەر  ئایا  دەكوژرێت؟، 
لەم  پرسێكی  ئایا  ئیسالم؟  بازنەی  ناو  بیگێڕنەوە  هێز 
چەشنە ناچێتە خانەی )زۆرلێكردن لە ئایین( كە قورئان 
ئەوەی  بۆ  بەسە  كوفر  تەنیا  ئایا  لێكردووە؟  رێگری 
رووی  لە  خاوەنەكەی  بەكوشتچوونی  هۆكاری  ببێتە 
هەڵگەڕاوە  كەسی  كوشتنی  حوكمی  ئایا  شەرعەوە؟ 
بەتەواوی  و  لەسەرە  راجیایی  یاخود  لەسەرە؟  كۆڕای 
لەالی  هەڵگەڕانەوە  سزای  ئایا  نەكراوەتەوە؟  روون 
زۆرینەی ئەو كەسانەی بڕوایان پێهەیە لە سەر تاوانێكی 
سیاسییە یان تاوانێكە دەچێتە خانەی تاوانكاری؟ ئەگەر 
)الحد( سزای شەرعی هەژماربكرێت، ئەم  بڕیاربێت بە 
سزایە بۆ بەكافرناسندنیەتی یان بۆ پاكبونەوە، لەكاتێك 
كەسی  خاوێنكردنەوەی  بۆ  سزاكان  هەیە  دەق  كە 
دەرچوون  ئیسالم  لە  بە  هەڵگەڕانەوە  ئایا  تاوانكارن؟، 

یان لەسەر ئیسالم دەرچوون هەژمار دەكرێت؟.
دەستپێكێكی  و  تۆكمە  پێشەكییەكی  بەمشێوەیە 
نایاب بۆ پەرتووكەكە دادەڕێژێت، ئینجا بۆ شیكاری 

تەواوی پرسەكە دەستپێدەكات.
لەسەر  كۆڕا  هەبوونی  بانگەشەی  یەكەمدا،  لەبەشی 
ئینجا  دەكات،  تاوتوێ  هەڵگەڕاوە  كوشتنی  واجبوونی 
لەسەر  هەڵگەڕانەوە(  )سزای  سیاسی  قۆرخكردنی 
و  هەڵگەڕانەوە  بە  تۆمەتباربوون  كەسانەی  ئەو 
رەوایەتییدان  بەردەوامی  مەترسییەكانی  پاكتاوكردنیان، 
و  نەگۆڕ  وتن،  بۆ  قسەیەك  هەڵگەڕانەوە،  سزای  بە 
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گۆڕاوەكان، مەفهومی )الحد( لە نێوان قورئانی پیرۆز و 
فیقهی ئیسالمییدا، فەقیهەكان و چەمكەكانییان سەبارەت 
لە  لەم پرسانە  )الحدود( شیكار دەكات، هەر یەكێك  بە 

بڕگەیەكی تایبەت گەنگەشە دەكات.
بۆ  سەركێش  پێشەكییەكانی  دووەمدا:  بەشی  لە 
لە  هەر  هەڵگەرانەوە(،  )سزای  بە  رەوایەتییدان 
ناونیشانەكە دیارە كە ئەم بەشە بریتییە لە شیكاری 
ئەنجامگیرییەكانی  كە  )المقدمات(  پێشەكیییانە  ئەو 
بیناكراوە،  لەسەر  هەڵگەڕاوەی  كوشتنی  بە  تایبەت 
ئەمەش لە میانەی چەند بڕگەیەك بەپایان دەگەیەنێت، 
قورئان  نوێگەری  رێبازی  ئەمانەن:  گرنگترینیان 
نوێگەری  نوێگەرییەكە،  پێكهاتەی  و  ناوەڕۆك  و 
تەئویل  بە  نەوەك  ئاراوە  دێتە  زانستی  میتۆدی  بە 
بۆ  ئومەت  پێویستی  پچڕپچڕ،  پاساوهێنانەوەی  و 
و  رەهاگەری  لەنێوان  هزری،  قەیرانی  تێپەڕاندنی 
رێژەگەری و سەرچاوەكانی یاسادانان، سەرچاوەی 

مەترسی بۆ سەر تێگەیشتنی مرۆڤ لە كوێیە؟
بەمەش كۆتایی بەم بەشە دەهێنێت.

بەر  مەعریفی  تێكەڵكاری  سامناكی  سێیەم:  بەشی 
تیشك  بەشەشدا  لەم  نموونە،  و  میتۆد  بونیادنانی  لە 
لە  تایبەت  توێژینەوە،  میتۆدی  گرنگی  سەر  دەخاتە 
لە  میتۆدی  بێ  مەترسیداری  و  مەعریفییەكان  پرسە 
رابردوو  بەشەكانی  وەك  بەشەش  ئەم  توێژینەوەدا. 
دیارترینیان:  دەكات،  دابەش  بڕگەیەك  چەند  بەسەر 
لە  تێكهەڵكاری  چۆن  پەیام،  كۆتا  تایبەتمەندییەكانی 
نێوان هەردوو كەلەپووری ئیسالمی و جولەكە هاتۆتە 
ئاراوە، ئامانجەكانی جولەكە لە تێكهەڵكێشی رۆشنبیری، 
دارشتەی جوولەكە و دەروازەكانی بەئەنجامگەیاندنی 
دەستتێخستن  ئیسالمی،  كەلەپووری  لە  ساختەكاری 
)اختراق( و ساختەكاری و هەڵبەستن لە فەرموودەدا، 
مەعریفی،  دەستتێخستنی   و  رۆشنهزری  الفلێدانی 
بوونی فیكریی جوولەكە لە نیمچە دوورگەی عەرەبی.

قورئانی  لە  هەڵگەڕانەوە  هەقیقەتی  چوارەم:  بەشی 
سەرەكی  تەوەری  چوار  لە  بەشەش  ئەم  پیرۆزدا، 
لە  هەڵگەڕانەوە  مەفهومی  ئەمانەن:  كە  پێكهاتووە، 
قورئانی پیرۆزدا، ئازادی بیروباوەڕ مەبەستێكی گرنگە 

ئایەتی:  دابەزینی  هۆكاری  شەریعە،  مەبەستەكانی  لە 
)ال إكراه فی الدین( مەبەست و ئامانجەكانی، بێبڕوایی 

بنچینەیی و بێبڕوایی دوای مسوڵمان بوون.
كوشتنی  و  پەیامهێن  فەرموودەی  پێنجەم:  بەشی 
هەڵگەڕاوە، ئەم بەشە وەك روپێوێكی مەیدانی تایبەت 
لە  پرسانەی  ئەو  سەرجەم  شیكاركردنی  بۆ  كراوە، 
هەڵگەڕاوە  كوشتنی  وەك  ئیسالمییدا  كەلەپووری 
و  روپێو  گەیاندنی  بەپایان  پێناو  لە  ناسێنراون، 
بەدواداچوونەكەشی ئەم بەشەشی وەك بەشەكانی تر 
بڕگە بڕگە ریئنووس كردووە، بەمشێوەیەی خوارەوە:

شتێك  چەند  بەهۆی  هەڵگەرانەوە  روودانی 
دوای  هەڵگەڕانەوە  وەك  )د.خ(  پەیامهێن  لەسەردەمی 
دوای  كەسێك  چەند  هەڵگەرانەوەی  میعراج،  و  ئیسرا 
كۆچ بۆ حەبەشە، هەڵگەڕانەوەی نووسەری سرووش 
)وەحی(، ئەو كەسانەی پەیامهێن )د.خ( خوێنی حەاڵڵكردن 
بەهۆی ئازاردان و تاوانكارییەكانیان وهەڵگەڕانەوەیان، 
دووڕوویی،  دیاردەی  عوكل،  هۆزی  هەڵگەڕاوەكانی 
كوشتووە؟.  هەڵگەڕاوەیەكی  هیچ  )د.خ(  پەیامهێن  ئایا 
دوای وەاڵمی ئەم پرسیارە درێژە بە بابەتەكان دەدات، 
زیاتر لەسەر پرسی فەرموودە و سزای هەڵگەڕاوە و 
تەرخان  بۆ  بڕگەیەكی  دەوەستێت، چەند  هەڵگەڕانەوە 
وتەكانی  و  گوفتاری  فەرموودەی  وەك:  دەكات، 
هاوەاڵن، وتەكانی عومەری كوری خەتاب، فەرموودەی 
هەندێ  و  بیكوژن(  گۆڕی  خۆی  ئایینی  )هەركەس 
پێوەی،  پەیوەستەكان  پڕكێشمەكێشمە  لێكەوتە  لە 
پیرۆز،  قورئانی  لەسەر  فەرموودە  پێشخستنی  بەاڵی 
فەرموودە و رێگاكانی، وتە گوازراوەكان لە ئەبوبەكری 
تالیب،  ئەبو  كوری  عەلی  لە  وتەگوازراوەكان  صدیق، 

وتەكانی عوسمانی كوری عەففان.
سزادانی  لە  فەقیهەكان  مەزهەبی  شەشەم:  بەشی 
لەم بەشەدا لەسەر بۆچوونی پێشەوایانی  هەڵگەڕاوە، 
لە  دەوەستێت،  مسوڵمانان  جۆراوجۆرەكانی  مەزهەبە 
هەر چوار مەزهەبەكەی ئەهلی سوننە دەستپێدەكات و 
تا ئیمامییەكان و زەیدی و ئیبازییەكانیش شیكاردەكات، 
دیارترینیان:  بڕگەیەكدا،  چەند  میانەی  لە  ئەمەش 
سیاسییەكان  و  ئایینی  پرسە  لەنێوان  تێكهەڵی  چۆن 
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مالیك،  حەنیفە،  ئەبو  مەزهەبەكانی  روویداوە؟، 
هەڵوێستی  هەڵگەڕاوە،  كوشتنی  لە  حەنبەلی  شافیعی، 
)الظاهریة(،  دەقگەراكان  مەزهەبی  ئیمامییەكان،  شیعە 

مەزهەبی زەیدی و ئیبازییەكان.
زانایەكی  چەند  نموونەی  حەوتەم:  بەشی 
شانزە  بەشەدا  لەم  هەڵگەڕانەوە،  بە  تۆمەتباركراو 
بە  دەسەاڵتداران  لەالیەن  كە  دەكات،  شیكار  پرس 
و  تۆمەتباركراون  ئایین  لە  هەڵگەڕانەوە  تۆمەتی 
كەسانەش:  ئەم  دیارترینی  سێدارەدراون،  لە  دواتر 
حەییانی  ئەبو  خوزاعی،  نەسری  كوری  ئەحمەدی 
تەوحیدی، محەممەدی كوری عەبدولكەریم، المیانجی، 
و  ئیبن  ئەلبقاعی،  ئیبراهیم  الجعدی،  الكیاهراسی، 
زەرقونی  ئیبن  فەرەج،  ئەبو  ئەندەلوسی،  لئاباڕی 

مالیكی، حافزی ئەلموززی...هتد.
بۆچوونی  كە  دەكات،  ئەوە  بۆ  ئاماژە  كۆتاییدا  لە 
هەڵگەڕاوە،  كوشتنی  بە  سەبارەت  پێشین  فەقیهەكانی 
بنەما لەسەر زۆرینەی پرسەكانی ئەو كات بونیادنراوە، 
ئایین  و  هەڵگەڕانەوە  بەهۆكاری  تەنیا  زۆربەیان  كە 
گۆڕین نەكوژراون، بەڵكو لە پاڵ هەڵگەڕانەوە كەوتوونەتە 
سەنگەرگرتن لە شەرع، ئایین، ئایینداری، خاك، سیستەم 
ئەوانیش  بۆیە  هەر  گەل،  و  فەرمانڕەوا  دەسەاڵت،  و 
ئەگەر  بەاڵم  داون،  بۆ  ملپەڕاندنیان  سزای  بڕیاری 
كەسێك تەنیا ئایین و بیروباوەڕی بگۆڕێت، سەنگەر لە 
هیچ یەك لە ئایین و حوكمڕانیەت و گەل و نەرییت و 

بەها بااڵكان نەگرێت، حوكمەكەی ملپەڕاندن نییە.
شێخ  كوری  ی  عەبدواڵ  شێخ  وتەی  پاشكۆ: 

مەحفوزی كوری بەییەی موریتانی.
ئەم پاشكۆیە بریتییە لە هەڵسەنگاندنێكی وردی ناوبراو 
سەبارەت بە پەرتووكەكە، لە دەستپێكی هەڵسەنگاندنەكە، 
ئاماژە بۆ ئەوەدەكات، كە لەبەر سێ هۆكار ئەم پاشكۆ و 

هەڵسەنگاندنەی نووسیووە، كە ئەمانەن:
یەكەم: دكتۆر تەها جابر داوای لە )شێخ بن بەیە( 
پەرتووكەكە  لەسەر  خۆی  بۆچوونی  كە  كردووە 
دەرببڕێت، بەهۆی دڵسۆزییەكەی شێخ ئەو داوایەی 

قبوڵكردووە.
سەنگەر  تا  نییە  عەلمانی  تەها  دكتور  دووەم: 

بدات  ئایین  روخاندنی  هەوڵی  و  بگرێت  ئایین  لە 
پیاوێكی  بەڵكو  دروستكردن،  گومان  رێگەی  لە 
پارێزكاری ئایینە بە گوفتار و كردار هەر لەسەرەتای 
تەمەنی الویەتییەوە، لەپێناو ئەمەشدا تووشی چەندین 

چەرمەسەری هاتووە.
و  بیرمەند  ئەم  جۆری  لە  تەها  دكتۆر  سێیەم: 
پرسەكانی  چارەسەری  هەوڵی  كە  نییە  رۆشنبیرانە 
میتۆدی  دەرەوەی  لە  بدەن  مسوڵمانان  بە  تایبەت 
ئوسوڵی  زاناییەكی  بەڵكو  ئیسالمییەكان،  زانستە 
رۆچووە، كە مامەڵە لەگەڵ پرسەكان دەكات لە رێگەی 
ئامرازە ناسراوەكانی زانستە ئیسالمییەكان، هەروەها 
دكتۆر تەها زانایەكە لە زاناكانی شەریعە، كە ئەمەش 
وادەخوازێت رێزی بۆ چوونەكانی بگیردرێت و بەبێ 

خەوش و هەڵەش هەژمارنەكرێت.
ئەوە  بۆ  ئاماژە  پەرتووكەكە  بە  ئینجا سەبارەت 
زۆربەی  لە  تەها  دكتۆر  لەگەڵ  هاوڕایە  كە  دەكات، 
لە  زێدەرۆییكردن  پرسی  لە  تایبەت  نووسینەكە، 
هەلقۆستنەوەی  لە  هەروەها  خەڵك،  تەكفیركردنی 
دەسەاڵت و بەكارهێنانی حوكم و سزای هەڵگەڕانەوە 

لە ئایین و پاكتاوكردنی نەیارەكانییان.
دكتۆر  لەگەڵ  خاڵێك  چەند  لە  شێخ  هەروەها 
لە  )الحد(  مەفهومی  لە  نموونە  بۆ  هاوڕانیە،  تەها 
قورئاندا، هەروەها پرسی پەیوەندی نێوان قورئان و 
فەرموودە، ئایا تەنیا قورئان دارێژەر و سەرچاوەی 
سەبارەت  هەروەها  سونەتیش؟،  یاخود  حوكمە 
سەردەمی  لە  جێبەجێكراوە  ئایا  مورتەد  سزای  بە 
پوختەی  وەك  خاڵ  حەوت  دواتر  نا؟  یان  هاوەاڵن 
پەرتووكەكە  ناو  پرسەكانی  لەهەمبەر  بۆچوونەكانی 

رێنووس دەكات. 
لە  یەكێكە  پەرتووكەكە  ئەم  كە  بڵێین،  ماوەتەوە 
نایابترین ئەو پەرتووكانەی لەسەر پرسەكە نوسراون، 
بە حوكمی ئەوەی كە دكتۆر تەها هەم رۆشنهزر و 
بیرمەند بووە و هەمیش گەورە ئوسوڵی و زانایەكی 
گەورەی هاوچەرخ بوو، تایبەت لە برەودان بە پرسە 
ئاڵۆز و كێشەلەسەرە هاوچەرخەكان و پاڵفتەكردنی 

كەلەپووری ئیسالمی.
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د.عـەدنانهـەورامانی
زانكۆی  لە  یاریدەدەرە  پڕۆفیسۆری   .1977 لەدایكبووی 
سلێمانی و زانكۆی گەشەپێدانی مرۆیی ، خاوەنی 4 كتێب 

و 12 توێژینەوە و چەندین بابەتە لە گۆڤارەكاندا.

ئاوڕدانەوەیەك
لە بەها بااڵكانی شارستانیەتی ئیسالمی
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پەیمانگاو  لە  ئیسالمی  شارستانیەتی  خوێندنی 
كەمو  چەندین  بەدەست  گرفتارە  زانكۆكانماندا 
ئەم  پێشكەشكردنی  دیارترینیان  كورتیەوە، 
وەك  ئەمەش  پچڕی،  پچڕ  بە  شارستانیەتەیە 
مایەی  شارستانیەتەیەو  ئەم  جەستەی  لەتكردنی 
نێو  لە  تایبەتمەندیەتی  و  كەسایەتی  لەدەستدانی 
چاالكیەكی  چەند  وەك  دواجار  شارستانیەتەكاندا، 
لەم  لێدێت  مەدەنیانەی  و  زانیاری  و  ڕۆشنبیری 
بوارەدا، بەچەند تایبەتمەندێكەوە، ئیتر نابێتە دیدگاو 
بۆ  شارستانیەتە  ئەم  هەڵگرانی  كۆتایی  بۆچوونی 

ژیان.
خوێندكارانمان قۆناغەكانی خوێندن تێدەپەڕێنن، 
تایبەتمەدیەكانی  وردی  زانیاریەكی  بەاڵم 
ئەم  چی  نازانن  نازانن،  ئیسالمی  شارستانیەتی 
شارستانیەتە لەوانی تر جیا دەكاتەوە، بەڵكو توانای 
ئەوەیان نییە كە شانازی بەم شارستانیەتەوە بكەن، 
هەڵگری  دەبێت  شارستانیەت  خوێندنی  چونكە 
دێدێكی پەروەردەییانە بێت، بەاڵم بەم جۆرە هەڵە 
دەبێت  ون  پەروەردەییە  الیەنە  ئەم  كردنە  مامەڵە 
ئەم شارستانیەتەی  بۆ  پەنا  ناتوانێت  و خوێندكار 
ببات لەبەرامبەر كایە گرنگەكانی ئەم جیهانە، بەڵكو 
هەدێكجار ئەنجامەكە پێچەوانە دەبێتەوە و پۆلێكی 
بێ  شومار لە دەرچوان دژایەتی شارستانیەتەكەیان 
دەبن،  تر  شارستانیەتەكانی  سەرسامی  و  دەكەن 
شارستانیەتی  بریقەدارەی  دیمەنە  ئەو  بەهۆی 
شارستانیەتی  خوێندنی  بەمەش  هەیەتی،  ڕۆژئاوا 
متمانەی  و  بەخۆمان  دژ  دەبێتە چەكێك  ئیسالمی 
توانای  پێمان وادەبێت كە  لەدەست دەدەین و  پێ 
سەردەمەدا،  لەم  نابێت  كاردانەوەی  مانەوەو 
پاشەڕۆژی  داڕیژەرەوەی  جارێتر  ناتوانێت  وە 

مرۆڤایەتی بێت.
گومانی تێدا نیە له لێكۆڵینەوەی شارستانیەتی 

هەوڵە  كەوتوون،  ئێمە  پێش  ڕۆژئاوا  ئیسالمیدا 
)ئەڕنۆڵد  بەریتانی  مێژوونووسی  لەبەرچاوەكانی 
ناوی  بە  ناسراوەكەیدا  دانراوە  لە  تۆیبینی( 
لەگەڵ  وردی  مامەڵەیەكی  للتأريخ(،  )دراسة 
شارستانیەتەكاندا كردووە بۆ ماوەی بیست نۆ ساڵ، 
دیارە  كردووە،  مێژوو  بۆ  وردی  بەدواداچوونی 
خەسڵەتگیری  خاوەنی  شارستانیەتێكیش  هەموو 
بۆ  بووە  ڕێخۆشكەر  بووەو  خۆی  تایبەتمەندی 

شارستانیەتی دوای خۆی.
ئەوە  هەوڵی  كە  لەمڕۆدا  ئێمە  بەهەرحاڵ، 
دەدەین لە شارستانی ئیسالمی بكۆڵینەوە، زیاد لە 
لەو  بە میتۆدێكی نزیك  پێویستمان  هەموو كاتێك 
میتۆدەی)ئەڕنۆڵد تۆیبینی(یە، كە بە جۆرێك مامەڵە 
خاوەنی  كە  بكات،  ئیسالمی  شارستانیەتی  لەگەڵ 
بوارەكاندا،  سەرجەم  لە  بێت  خۆی  تایبەتمەندی 
نەبوونەوە  لە  ئەم شارستانیەتە  كە  زانیمان  كاتێ  
لە شارستانیەتەكانی تر  یەكسەر هەڵنەتۆقیوە، وە 
وەرنەگرتووە  تایبەتمەندی  میكانیكی  بەشێوەیەكی 

تا قەرزارباریان بێت.
بە  پێویستیمان  جاران  لە  زیاتر  لەمڕۆدا      
ئێمە  ئیسالمیە، چونكە  لێكۆڵینەوەی شارستانیەتی 
بەدیلێكی  پێشكەشكردنی  بانگەشەی  لەبەرامبەر 
بەهۆی  تازەداین،  شارستانی  پرۆژەیەكی  و  نوێ 
كە  ڕۆحیەی   فەراغە  بۆشایی  ئەو  دروستبوونی 
ئەزموونە  و  بۆچوون  و  سیستەم  لە  زۆرێك 

دەستكردەكان هێناویانەتە كایە.
یەكەم وشەیەك كەلە ئەشكەوتی حیرا دابەزی 
بە  لەسەر(،  خوای  )درودی  خودا  پێغەمبەری  بۆ 
رستەی نەفی دەستی پێنەكرد، نەیفەرموو: ) ال تقتل، 
ال تسرق، ال تزن... هتد ( بەڵكو بە ڕستەی ئیجاب 
و ئەرێنی دەستی پێكرد، وە جەختكردنەوە بوو لە 
ئەنجامدانی كرداێكی مەعریفی كە خوێندنە: ] اقرأ 
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باسم ربك الذي خلق * خلق اإلنسان من علق * 
اقرأ وربك األكرم * الذي علم بالقلم * علم اإلنسان 
ـ 5 (، خوێندنەوەو  ما لم يعلم [ ) سوره تى العلق: 1ـ 
زانست و قەڵەم، ئەمانە وشە پێكهێنەرەكانی یەكەم 

سورەتێكن كە بۆ یەكەمجار دادەبەزێت.
هەر تەنها بەوەوە نەوەستاوە، بەڵكو واتای ئەم 
كایە مەعریفیە درێژ بوەتەوە بۆ زەمەنێكی دوورتر، 
ئادەم  پێغەمبەر  بوونی  دروست  ساتەوەختی  تا 
هەموو  فێری  خودا  كە  لەسەر(  خوای  )درودی 
تا  نەوەكانی،  بەخشیە  دواتر  و  كرد  ناوەكانی 
جەستەو ژیریان ئامادەی ئاوەدانكردنەوەی جیهان 
اَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلََلِئَكِة َفَقاَل  بێت: ]َوَعلََّم آَدَم اَلْسَ
َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك  ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي )31(  اِء َهُؤلِء  ِبَأْسَ َأنِبُئوِني 
ِكيُم )32( َقاَل َيا  َك َأنَت اْلَعِليُم اْلَ َل ِعْلَم َلَنا ِإلَّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنَّ
آِئِهْم َقاَل َأَلْ َأُقل لَُّكْم  ا َأنَبَأُهم ِبَأْسَ آِئِهْم َفَلمَّ آَدُم َأنِبْئُهم ِبَأْسَ
َمَواِت َواَلْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُتْم  ي َأْعَلُم َغْيَب السَّ ِإنِّ

َتْكُتُموَن[ )سوره تى البقرة: 31 ــ 33 (.
كە  لەوەی  دەكاتەوە  جەخت  پیرۆز  قورئانی 
ئێمە ڕوەو پێش بڕوانین و ال نەكەینەوە بۆ دواوە، 
جگە لە چەند حاڵەتێكی پێویستدا نەبێت، ئەویش لە 
باب و باپیرانەوە كەلەپورێكی زانستی و مەعریفی 
بوون  ئاگادار  بۆ  ڕێنیشاندەر  بیكەینە  وەرگرین و 
لە ڕاست و هەڵەی پێگەی ئێستەمان، چونكە ئەگەر 
تەنها بۆ چاولێكردنێكی كوێرانە بێت، ئەوا بە عەیبە 
و نەنگی ئەژمار دەكرێت و پێچەوانەی ویستی ئەو 
]َقاُلوْا  كرد:  بۆ  بانگەشەی  قورئان  كە  ئیرادەیەیە 
ا  ا َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباءَنا [ )ونس: 78 (، ] ِإنَّ َأِجْئَتَنا ِلَتْلِفَتَنا َعمَّ
ْقَتُدوَن [ )الزخرف:  ا َعَلى آَثاِرِهم مُّ ٍة َوِإنَّ َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمَّ
بە  ئیسالم  شوێنكەوتنە  تەقلیدو  جۆرە  ئەم   ،)33

توندی بەربەرچی دەداتەوە.
توینبی: كە مێژوو نوسێكی بەریتانی ناسراوە، 
ئاماژە بە دوو مامەڵە دەدات لەگەڵ كەلتوری باب 
كوێرانەیە،  تەقلیدێكی  مامەڵەیەكیان:  باپیراندا،  و 

بوو،   شارستانیەتدا  شكستی  لەقۆناغی  ئەمەش 
مامەڵەیەك كە دواكەوتنی شارەزایان و داهێنەرانە، 
شارستانی  گەشەسەندنی  قۆناغی  بە  ئەمەش 
ڕەفز  یەكەمیان  پیرۆز  قورئانی  دەكرێت،  ئەژمار 

دەكات، چونكە مایەی نشوستی و دواكەوتنە.
   لە كوتايدا: قورئانی پیرۆز پانتاییەكی زۆری 
پەندو  بەدوای  تا  دەكات،  باس  ئێمە  بۆ  مێژوو 
داهاتووشمان كەڵكی  بۆ  بگەڕێین و  عیبرەتەكانیدا 
ُْوِلي اَلْلَباِب َما  ٌة لِّ لێوەربگرین: ] َلَقْد َكاَن ِف َقَصِصِهْم ِعْبَ
َكاَن َحِديثًا ُيْفَتَى َوَلِكن َتْصِديَق الَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُكلَّ 

ًة لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن [ )يوسف: 111[. َشْيٍء َوُهدًى َوَرْحَ

سەرچاوەكان

نوسینی:  االسالمية:  الحضارة  الي  مدخل   •
الدار  یەكەم،  چاپی  خلیل،  پ.د.المتمرس.عمادالدین 

العربية للعلوم / لبنان 1426 ك ــ 2005 ز
سائیبی  موحەمەد  هیشام  األصنام:  كتاب   •
الكتب  دار  زەكی،  ئەحمەد  لێكۆڵینەوە:  كەلەبی، 

المصرية / القاهرة، چاپی دووەم، 1924 ز.
أبو  المسلمين:  بانحطاط  العالم  ماذا خسر   •
الحسن الندوي، چاپی پێنجەم، مكتبة دار العروبة / 

القاهرة، 1964 ز. 
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کورد و کوردستان
لە بەڵگەنامە نهێنییەکانى حکومەتى 

فەرەنسا و بەریتانیادا

ریکالم
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زنجیرە کتــــــێبەکانى 
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خا لزنجیرە کتــــــێبەکانى 
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سێ ساڵ بەردەوامى 
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سێ ساڵ تەمەنى خاڵ 



     156  
ژماره )18(
ئابی 2018

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

            تۆفیق کەریم

چۆن  کە  پێبەخشیوە  ئەوەشی  ئاوەزى  بەدیهێنەرەکەى  ئاوەدانکردوەتەوە،  سەرزەوى  مرۆڤ  رۆژەوە  لەو 
کاروبارى خۆى و دەوروبەرەکەى بەڕێوەببات.

لە هەر قۆناغێکى مێژوویشدا بەپێی گۆڕانکارى و پەرەسەندنە ژیارییەکان شێوازى بەڕێوەبردن و دەسەاڵتدارییەکە 
گۆڕاوە. هەر بە نموونە ئەو ئاوەز و شێوازەى کە )زولقەڕنەین( ئەسکەندەرى مەقدۆنى واڵتى پێ بەڕێوەبردوە، 
بەپێی ئاماژە قورئانییەکان، تەواو جیاوازە لەوەى فەرمانڕەوا ئافرەتەکە )بەڵقیس(ى )سەبەء( دەسەاڵتدارێتى کردوە. 
لە دواى ئەوانیشەوە پاشا و فیرعه ون و سەرکردەى جۆراو جۆر و سیستەمى جیاواز هاتونەتە سەر دەسەاڵت بۆ 

بەڕێوەبردنى واڵتان.
 تا لەم چەند سەدەیەى دواییدا چەندین تیۆر و بیرۆکەى جیاواز و هەشیانە دژبەیەک پەیدا بوون، بەسوودوەرگرتن 
لەوانەى رابردو و پشتبەستن بە پەرەسەندن و گۆڕانکارییەکان. كه  له ئێستادا درێژترین و بەرفراوانترینیان سیستەمى 
دیموکراسییە، ئه میش بیرۆکەیەکى کۆنى نوێیە، بەپێی هەلومەرج و گۆڕانکارییەکان گەشەى سەندوە.  ئەم سیستەمە 
ئەمڕۆ بەرباڵوترین سیستەمە کە باسی لێوە بکرێت و الفی جێبەجێکردنى لێ بدرێت. هەرچەندە زێدى ئەم نەوزادە 
رۆژئاوایە و هەرلەوێش بوەتە کۆرپەلە و قۆناغەکانى دیکەى تەمەنى بڕیوە، بەاڵم لە واڵتێکى ئەوێشەوە بۆ واڵتێکى 

دیکە لە جێبەجێکردندا جیاوازى هەیە.
قەوارەیەکى  لە  و  گەیشتون  پێی  ئێستا  تا  کە  مرۆڤەکانە  ئاوەزى  دەرئەنجامى  و  بەرهەم  دوا  ئەم سیستەمە 
جوگرافیاى دیاریکراوى یاساییدا پیادەیان کردبێت و واڵتیان پێ بەڕێوەبردبێت، بێگومان ئەمیش وەک زۆر بیردۆز 
و بیرۆکەى پێش خۆى خاڵى نییە لە خەوش و کەلێن، بەاڵم لە هەموو ئەوانەى کە مرۆڤ بە ئاوەزى خۆى پێی 

گەیشتبو باشتر و پێشکەوتووترە.
شێوەى  لە  هەیە  گەورەیان  رۆڵى  مرۆڤەکان  بیرکردنەوەى  شێوازى  و  هۆشیارى  ئاستى  و  ئایدۆلۆجیا 
ئابوورییان  کاڵە،  تیایاندا  ئایدۆلۆژیا  واڵتانەى  ئەو  بۆیە  نەبوە.  جێگیرى  شێوەیەکى  هەرگیز  کردنیدا،  جێبەجێ 
دەبینین  بەڕێوەبردندان،  دەسەاڵت  بەرپرسیارێتى  ئاستى  لە  سیاسی  نوخبەى  هۆشیارە،  کۆمەڵگەکەیان  بەرزە، 
دیموکراسیەت لەو واڵتانەدا زیاتر بەرجەستە دەبێت و بوەتە چارەسەرێکى حەوت دەرمانەى گرفت و کێشەکان. 
ئەگەر  نین،  بەرپرسیارێتیدا  ئاستى  لە  نوخبە  ناهۆشیارە و  ئایدۆلۆجیایە و کۆمەڵگە  تەنها  پێوەر  هەر واڵتێکیش 
الفى دیموکراسیەتیش لێبدەن، ئەو دیموکراسیەتە دەبینین چەقۆى دەسەاڵتدارانى هێندەى تر تیژکردووە و برینى 
کۆمەڵگەى قوڵتر کردوەتەوە، ئه و بابه ته  ئاراسته و دید جیاوازانه شی له میانی ته وه ری ئه م ژماره یه دا خراووه ته  ڕوو، 
خویندنه وه ی جیاوازه  له دیدگای جوداوه  بۆ الیه نه  ئه رێنی و نه رێنییه كانی دیموكراسی و په نجه  دانانه  له سه ر ئه و 
برینانه ی ئه م ده رمانه یان كردۆته  ده رد له هه ندێ شوێن و له هه ندێكی دیكه ش بووته  ده رمان، بۆیە دەکرێت بڵێین 

دیموکراسیەت هەم دەردە و هەم دەرمان. 

   دواخاڵ
دیموکراسیەت هەم دەردە و هەم دەرمان


