
ئەم وتارە دەیهەوێت لە چوارچێوەی سیاسەتی کردەوەییدا تیشک 
بخاتە سەر ڕوانگەی ئەو ڕەوتە لە سەربەخۆییخوازان کە دێمۆکراسی 

و فێدرالیزم لە دژی سەربەخۆیی دەزانن. ئەوانەی ئێستا وەک 
سەربەخۆییخواز خۆیان ناساندووە و بانگەوازی بۆ دەکەن، بەاڵم 
بێجگە لە بانگەوازەکە هیچ پالنێکی کردەوەییان بۆی نییە، کە 

ئەگەر ئەمە ویستی زۆرینەی خەڵکی کورد بێت جێبەجێ بکەن. 
ئاخۆ چۆن سەربەخۆیی دەستەبەر دەکەن؟ 

دێمۆکراسی؛ 
ڕێگایەکی کەم تێچوو بەرەو سەربەخۆیی 

بیریارژاوەرۆیی



ئەم وتارە تیشکێک دەخاتە سەر ئەوەی کە
'فێدراڵ دێمۆکراســی بۆ ئێران' کە لەالیەن 
هەنــدێ لە حیزبــە کوردییەکانــەوە باس 
دەکرێــت، دواییــن ئامانجــی بزووتنەوەی 
کوردی نییە، بەڵکــو ڕێگایەکی ناچارییە بۆ 
کوردەواری.  بەرەو سەربەخۆییی  تێپەڕبوون 
ڕوانگەیەکی ســتراتیژییە کە لــە نەبوونی 
دەسەاڵت و هێزی تەواو بۆ دەستەبەرکردنی 

سەربەخۆیی، لەبەری گیراوە.
دیارە نووســەری ئەم وتارە لە ڕوانگەی 
تاکەکەســییەوە وەک خــۆی بــە تەواوی 
ســەربەخۆییخوازە و پێکهاتنــی دەوڵــەت 
یــان دەوڵەتانی کــوردی بە مافــی گەلی 
کــورد دەزانێــت و، تەنیــا گەلــی کورد و 
خەڵکی کــوردەواری]١[ بە خاوەنی ئەو مافە 
دەزانێــت کە لەســەر چارەنووســی خۆی 
بڕیار بــدات. گەرچی خەباتــی لەمێژینەی 
هەندێ ڕێکخراوی کــوردەواری لە بەرانبەر 
دەوڵەتانــی داگیرکەر بە هەمــوو هێزیانەوە 
هــۆی مانــەوەی بزووتنــەوەی سیاســیی 
کوردی بووە، بەاڵم هیچ کەس، گرووپ یان 
ڕێکخراوێک بەتەنیا ناتوانن لە جێی خەڵکی 
کورد بە گشــتی بڕیار بدەن. لەم پێناوەشدا 
لەگەڵ کارکــردن بــۆ بەهێزکردنی هزر و 
وێژمانی ســەربەخۆییخوازییە وەک بنەمای 
بزووتنەوەی کوردی. بەوەشــەوە، نووســەر 
سیاسەت لە کردەوەدا بە پێی هێز و توانا و 
بەدوور لە هەست و سۆزی پەتی دەبینێت. 
دیارە هەست و ســۆزیش بۆخۆیان پاڵپشت 
و هێزن بــۆ جووڵە و کــردەوە، بەاڵم ئەوە 
بۆ الیەنــی بەرانبەریش هەیە و لە کۆتاییدا 
لە کەشــی نادێمۆکراتیکدا هێــز دەتوانێت 
یەکالکەرەوە بێت، وەک تا ئێستا بەداخەوە 
لە کوردەواریدا وەها بووە. بۆیە، لە بارودۆخی 
ئێستاکەدا سیاسەت بەوەی دەزانێت کە بە 
کەمترین تێچوو زۆرترین قازانج دەســتەبەر 
بکرێــت و لــە نەبوونی هیــچ دەرەتانێکدا 
ڕێگایەک بکرێتەوە. لەو ئاراستەدایە کە هەوڵ 

بۆ دابینکردنی دێمۆکراســیی ڕاستەقینە و 
جەخت لەســەر مافی مــرۆڤ بە ڕێگایەک 
دەزانێت کە کەمتریــن تێچووی دەبێت بۆ 
گەیشتن بە چارەی خۆنووسین و لە ئاکامدا 

ڕۆشتن بەرەو سەربەخۆیی.
لەنــاو  ســەربەخۆییخوازی  دیــارە 
بزووتنــەوەی کوردیدا شــتێکی تازە نییە و 
هەر لە ســەرەتاوە هەبووە، بــەاڵم هەر بەو 
هۆیەوە کە ئێستاش هەیە، واتە دوژمنانێکی 
نادێمۆکراتیکــی خــاوەن دەوڵەتــی بەهێز 
و پڕچەکوچــۆڵ، نەیتوانی ســەرکەوێت و 
بەرەبــەرە بە تێگەیشــتن لــەو نابەرابەریی 
هێــزەدا بیرۆکەکانی تر وەک خودموختاری 
و دواتر فێدڕاڵی لە واڵتانێکی دێمۆکراتیکدا 
بەســەر بزووتنەوەکەدا زاڵ بوو و ڕاستەوخۆ 
باســی ســەربەخۆیی نەدەکرا. لەڕاســتیدا 
ئەو بیرۆکانەش هیــچ کات وەک بیرۆکەی 
کۆتایــی ڕەچاو نەدەکــران، بەڵکــو وەکو 
قۆناخــی گواســتنەوە بەرەو ســەربەخۆیی 
دەبینــران. ڕەنگــە، زۆرینــەی گەلی کورد 
ســەربەخۆییخواز بن، چ ئەوانەی لە ڕێگای 
دێمۆکراســییەوە بۆی دەچــن، چ ئەوانەی 
تر. بەاڵم تا ئێســتا النیکــەم لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان، ئەو ئازادییــە نەبووە کە گەلی 
کــورد خۆی بڕیــار بــدات و دیاریش نییە 
لە داهاتوودا لە ڕێفراندۆمی ســەربەخۆییدا 
دەنگیان چــی دەبێت، ئاخــۆ بزووتنەوەی 
ســەربەخۆییخوازی سەردەکەوێت قەناعەت 
بە گەل بهێنێت یان نا. دیارە کەس لە جێی 

کەس ناتوانێت بڕیار بدات.
هەرچۆنێک بێــت، ئەم وتارە دەیهەوێت 
لــە چوارچێــوەی سیاســەتی کردەوەییدا 
تیشــک بخاتە ســەر ڕوانگەی ئــەو ڕەوتە 
لە ســەربەخۆییخوازان کە دێمۆکراســی و 
فێدرالیزم لــە دژی ســەربەخۆیی دەزانن. 
وەک ســەربەخۆییخواز  ئێســتا  ئەوانــەی 
خۆیان ناســاندووە و بانگەوازی بۆ دەکەن، 
بەاڵم بێجگە لــە بانگەوازەکە هیچ پالنێکی 
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کردەوەییــان بــۆی نییە، کــە ئەگەر ئەمە 
ویســتی زۆرینــەی خەڵکــی کــورد بێت 
جێبەجــێ بکەن. ئاخۆ چۆن ســەربەخۆیی 
دەستەبەر دەکەن؟ شەڕی بۆ دەکەن؟ بە چ 
هێز و توانایی یەک؟ ئاخۆ هێزی تێکشکاندنی 
ئەو دەوڵەتانەی ڕۆژهەاڵتی ناوینیان هەیە و 
ئاخۆ زلهێزە پاڵپشــتەکانی ئەو دەوڵەتانەیان 
بــەو قەناعەتــە گەیانــدووە و ئــەوان لە 
بەرژەوەندیی خۆیان دەســت دەکێشــن بۆ 
پاڵپشــتی لەمان؟ و زۆر پرســیاری تر کە 
وەاڵمێکیان بۆ نییــە. ئەگینا ئەگەر بە حەز 
بێت ڕەنگە زۆربەی ئەو ســەرکردانەش کە 
باسی دیمۆکراســی و فێدراڵی دەکەن، زۆر 

خولیای سەربەخۆیی بن. دیارە 
ســەربەخۆییخوازان  ڕەخنەی 
لەسەر هەندێ بڕیاری سەرکردە 
کــوردەکان و بەشــدارییان لە 
هەنــدێ پەیمان و کۆبوونەوەدا 
بەجێیە و ئەو سەرکردانە نابێت 
هیچ کات ڕێگای چوونی گەلی 
کورد بەرەو سەربەخۆیی داخەن، 
ئەگەر ئەو مەرجە قبووڵ بکەن 
و لــە یاســای بنەڕەتیدا مافی 
لە  ناوچــەکان  جیابوونــەوەی 
ڕێــگای یاســایی یەوە ڕەچــاو 
ناتەواو  هەنگاوێکــی  نەکرێت، 
بەرەو دێمۆکراســی لــە ئێران 

نراوە. هەرچەند قبووڵکردنی دێمۆکراســیی 
ڕاســتەقینە لــە خۆیدا، ئەگــەر الیەنەکان 
خاوەن زەین و کردەوەی دێمۆکراتیک بن، 
پۆتانســییەلی ســەربەخۆییی تێدایە، لەبەر 
ئەوەی دێمۆکراســی لە پلەی یەکەمدا بەو 
واتایەیە کە هیچ کەس و گرووپێک ناتوانێ 
لە جێی کەس و گرووپی تر بڕیار بدات، وەک 
چۆن خەڵکانی تری کەنەدا ڕێگە بە خۆیان 
نادەن کە لە جێی کێبێکییەکان بڕیار بدەن 
و دایانناوە کە لە ڕێگای ڕێفراندۆمەوە خۆیان 
بڕیار بدەن. بەوەشــەوە، بــە هۆی مێژووی 

سەرانسەر دیکتاتۆرییەت و ملهوڕیی الیەنی 
بەرانبەر و لەبەرچاوگرتنی ئاســتی گەشەی 
دێمۆکراسی لەواندا، پێویستە لە یاسادا ئەوە 
بسەپێنرێت کە گەالن خۆیان بڕیار بدەن.]2[
بیــری  دواییــدا  ســااڵنەی  لــەو 
گەشەی سەندووە.  زیاتر  سەربەخۆییخوازی 
لــەو پەیوەندییــەدا، دوو ڕەوت دەبینرێت. 
ڕەوتێــک کە زیاتــر ڕووی کردووەتە کاری 
هزری بۆ دابینکردنی پاڵپشتییەکی بەهێزی 
تیۆریــک و ئاگادارکردنــەوەی نەتەوەیی و 
دژەکۆلۆنیالیســتی کە زیاتــر لەناو توێژی 
ئاکادێمیسییەنی کورددا دەبینرێت. ڕەوتێکی 
تر هەندێ الیەنی سیاسین کە بە ڕاشکاوانە 
ســەربەخۆیی یان  ڕاستەوخۆ  و 
ئامانجی  و  دروشــم  کردووەتە 
بانگەشــەی  ڕێکخراوەکانیان و 
بۆ دەکــەن. ڕەوتــی دووەم و 
بەشــێک لــە ڕەوتــی یەکەم 
ڕێگەکانــی تــری دابینکردنی 
چارەی خۆنووسین واتە جەخت 
لەسەر دێمۆکراسی و فێدرالیزم 
کە پالن و بەرنامەی زۆرینەی 
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتە، بە باش 
نازانن و جــار وایە بە توندیش 
هەڵوێستی لە بەرانبەردا دەگرن 
و بە جۆرێ فێدراڵ دێمۆکراسی 
بــە جێگرەوەی ســەربەخۆیی 
دەزانن. ئەم بەشــە لە ســەربەخۆییخوازان 
دێمۆکراسی و فێدراڵیزم نەک لە ئاراستە و 
ڕیزی سەربەخۆییدا بەڵکو وەک لەمپەر و لە 
بەرانبەر ئەوەدا ڕاڤەیان دەکەن، لە کاتێکدا 
النیکەم لە باری تیۆریکەوە وەها نییە. بێجگە 
لەوەی کــە خودی چەمکی دێمۆکراســی 
وەک لە ســەرەوە ئاماژەی کــرا، لە ناخدا 
هەڵگری ســەربەخۆییی تاک و گرووپەکانە 
و کەسانێک کە خۆیان بە دێمۆکرات بزانن، 
ڕێگە بــە خۆیان نادەن لــە جێی کەس و 
گرووپی تــر بڕیار بدەن، پێناســەی واڵتی 

چئەوانەیلەڕێگای
دێمۆکراسییەوەبۆی
دەچن،چئەوانەی
تر.بەاڵمتائێستا

النیکەملەڕۆژهەاڵتی
کوردستان،ئەوئازادییە
نەبووەکەگەلیکورد
خۆیبڕیاربدات
ودیاریشنییەلە

داهاتوودالەڕێفراندۆمی
سەربەخۆییدادەنگیان

چیدەبێت
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فێدراڵیش جیاوازە لە یەک بەش/یەکپارچە. 
لە واڵتی فێدراڵدا یەکەکان بەرابەرن و هێزی 
خۆیان لە یاســای بنەڕەتی وەردەگرن نەک 
لە حکومەتی ناوەندی. هەروەها سیستەمی 
فێدراڵ دێمۆکراتیک لە یاســای بنەڕەتیدا 
ڕێگەی یاسایی بۆ هاتنە ناو و چوونەدەرەوەی 
یەکەکان دیاری دەکات. بەپێچەوانەوە ئەدی 
ئەوە دێمۆکراتیک و فێدراڵ نابێت. بۆ وێنە 
واڵتێکی وەک ســپانیا وێرای ئەوەی کە بە 
ناسراوە، واڵتێکی  واڵتی خودموختارییەکان 
فێدراڵ نییە، چۆنکە لە یاسادا وەک "یەک 
پارچــە" ناســراوە و دەســەاڵتی کۆتاییی 
یەکەکان لە دەستی حکومەتی ناوەندیدایە، 
بۆیە ڕێگەی بە ســەربەخۆیی کاتاالن نەدا. 
هەر لەو کاتەشــدا، ئەوە خۆی پیشاندەری 
ناتەواویی ئەو دێمۆکراسییەیە کە لەوێدایە. 
ڕاســتییەکەی لە واڵتێکی وەهادا بناخەی 
دێمۆکراســیی ڕاســتەقینە فێدراڵییەتە بۆ 
ئەوەی کە ڕەچاوی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیی 
واڵتەکــە بکرێت و هــاوکات بەرگیری لەو 
جۆرە ڕاوەســتانە لە بەرانبەر دەنگی خەڵک 
و سەرکوتکردنی بکرێت. هەرچۆنێک بێت، 
ئەو جۆرە بۆچوونانەی سەربەخۆییخوازەکان 
داخســتنی ڕێگا و دەرگاکانی تری ڕۆیشتن 
بەرەو ســەربەخۆیی یە. بەم کارەیان، بازنەی 
ســەربەخۆییخوازان تەســک دەکەنــەوە و 
بــە جــۆرێ ئەوانی تــر لە ڕیــزی خۆیان 
دەبووایــە  بەپێچەوانــەوە،  دەردەپەڕێنــن. 
وێژمانێــک ڕێــک بخەن کە لــە بەرگریی 
هێزەکانــی تریــش بێــت و لــە ئەگەری 
داهاتوویەکی فێدڕاڵ دێمۆکراسیدا هەموویان 
خۆیان لە پانتاییی ویســتی ســەربەخۆییدا 
ببیننەوە. ئەو جۆرە هەڵوێســتەی ئەوان لە 
خۆیدا جۆرێ بێ متمانەیی بە هێزی خۆیانی 
تێدایــە و ترس لــەوەی کە لــە داهاتوودا 
تەنانەت لــە کۆمەڵگایەکــی دێمۆکراتیکدا 
ســەربەخۆیی  بزووتنــەوەی  نەتوانــن 
ســەربخەن. کەچــی پێویســتە هیوادارتر 

و بەهێزتر لــەوە دەرکــەون و تەنانەت لە 
داهاتوودا بــە ئەندامەتی لە حیزبەکان باڵی 
ســەربەخۆییخواز لەوانــدا بەهێزتر بکەن و 
سیاسەت و ویستی حیزبەکان بگۆڕن. یان، 
وەکوو حیزبــی ســەربەخۆییخواز وەک لە 
کێبێک، ســکاتلەند و... هەیە بتوانن چاالک 
بــن و، وەک ســەرکردایەتیی بزووتنەوەی 
ســەربەخۆیی، باڵــی ســەربەخۆییخوازیی 
حیزبــەکان و الیەنگرانیــان بکێشــنە نێو 

بزووتنەوەی سەربەخۆیی یەوە.
ئەو ڕێکخراوە سیاســییانەی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان کە یەکەناســن و یەک ڕێگا بۆ 
سەربەخۆیی دەناسن، دیارە هێزی سەرەکیی 
زۆربەیان لــە ئەورووپایە )ڕەنگە هەندێکیان 
بــارەگا و چەند کەس و پێشــمەرگەیان لە 
کوردســتانیش هەبێــت(، هەروەها هەندێ 
تاکــی تریــش کــە کاری تیۆریــک یان 
ئاگاییبەخشــی دەکــەن، بە ڕوونی باســی 
ڕێگای دەستەبەرکردنی ئەم سەربەخۆیی یە 
ناکەن و جار وایــە خۆیان لە دژی دیکەی 
الیەنــە کوردییەکان پێناســە دەکەن و بە 
توندترین شــێواز هەڵوێست دەگرن. وێڕای 
هاوارکردن لە جێیەوە و دەربڕینی ویســت 
و داخوازیی خۆیــان، دیار نییە بەردەنگیان 
کێیە؟ ئەگەر دەوڵەتانی داگیرکەر کە دیارە 
گوێ نادەنێ و بەو هێز و توانا سەربازییەوە کە 
هەیانە، هەمیشە بە سەرکوت و توندوتیژی 
وەاڵم دەدەنــەوە. ئەگەر گەلی کوردە، گەلی 
کوردیش خۆی ئەگەر ڕێگەی پێ بدرایەت، 
ئەوە لەمێژە دەنگی بە ســەربەخۆیی دابوو. 
ڕەنگــە لە هەموو گەلێکیــش زیاتر خوێنی 
لەو ڕێگایەدا دابێت و ســەرنەکەوتووە. بۆیە 
تا هەلێک نەڕەخســێت کە هێزی ئاپۆرەی 
گەل بجووڵێت و تێچووی کەمتر بێت بۆی، 
هیوایەک نییە لەو بارودۆخەدا کە سەرکوت 
لەوپەڕی خۆیدایە و بە هاواری ســەر تۆڕە 
ڕاپەڕێت و  کۆمەاڵیەتییەکان گەلی کــورد 
بەتەنیایی دەوڵەتی ئێران تێک بدات. ئەگەر 
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دەیانەوێت دەنگیان بــە دەرەوە بگەیەنن و 
هێزی پاڵپشــت بدۆزنەوە، لە سیســتەمی 
دەکەن  حوکم  دەوڵەتەکانــن  نێودەوڵەتیدا 
و ئــەوان لەگــەڵ دەوڵەتانــی داگیرکەردا 
دانوســتانیان هەیە. دیســان بــە کردەوە 
هیچ دەوڵەتێــک بەرژەوەندیی خۆی ناخاتە 
مەترســییەوە بۆ گرووپە بێ دەوڵەتەکان کە 
هێــز و توانای بەرچاویــان نییە. نموونەش 
پاڵپشــتیی واڵتانــی ناتۆ لە یەکتــر و ئەو 
لێک تێگەیشــتنە نوێیەی نێوان سێ واڵتی 
تورکیا، ســوید و فینالندە لە بەرژەوەندیی 
تورکیــای داگیرکەر و لە زیانی گەلی کورد. 
یان، وێڕای ئەو هەموو کردەوە دژەمرۆیی یەی 
کۆماری ئیسالمیی ئێرانی داگیرکەر، دیسان 
هەموو واڵتــەکان بە جــۆرێ پەیوەندییان 
لەگەڵــی هەیە. هەرچۆنیک بێت، وەاڵمێکی 
ژیربێژانەیان نەبووە کە چۆن لە ئەورووپا و لە 
دەرەوەی کوردســتانەوە دەتوانن کوردستان 
سەربەخۆ بکەن؟ بە چ هێز و توانایی یەک؟ 
وەک ئاماژە کرا دیارە کەس و الیەنی تریش 
هەن کە لە بــاری تیۆریکەوە لــەو بوارەدا 
کار دەکەن کــە ئەمە جێی خۆیەتی، بەاڵم 
کەس، گرووپ یان حیزبێ کە ڕاســتەوخۆ 
و ڕاشــکاوانە باســی لەبەرگرتنی سیاسەتی 
سەربەخۆیی دەکات لە ڕێگای شەڕەوە هەر 
جۆرە بۆچوونێکی تر بە دژی ســەربەخۆیی 
دەزانێت، بێ ڕەچاوکردنی الیەنە سیاســی 
و کۆمەاڵیەتییەکانــی و ڕەچاوکردنی هێزی 
خــۆی جێــی پرســیار دەبێت کــە چۆن 
دەیەوێت کوردســتان سەربەخۆ بکات. ئەوە 
ڕەنگــە بۆ باشــوور بــڕێ ژیربێژانەتر بێت، 
بەاڵم بــۆ ڕۆژهەاڵت چلۆن؟ ئــەم الیەنانە 
لەالیەکــەوە دیــار نییــە کە بــە چ هێز و 
توانا یەکەوە دەیانەویت ســەربەخۆیی دابین 
بکەن، لەالیەکی تریشــەوە بــە هەڵگرتنی 
دروشمی ڕاستەوخۆی سەربەخۆیی بە جێی 
دێمۆکراسی، ڕێگای هاوکاری و کاریگەرییان 
لەســەر دیکەی دژبەرانی ئێران و هەروەها 

هەندێ لە الیەنە کوردییەکانیان لە خۆیان 
داخســتووە. واتە بوارێکی هاوبەشیان بۆ کار 
پێکەوە نەهێشتووەتەوە و دیارە لە کردەوەشدا 
بەتەنیــا هیچیان پێ ناکرێــت. گەرچی بە 
گشــتی هەبوونی ئەم الیەنانە باشــترە لە 
نەبوونیان بەتایبەت بۆ داهاتووی کوردستان، 
بە کــردەوە لە ئێســتا و لــەم بارودۆخەدا 
پانتاییی جووڵەی خۆیان بەرتەسک و الوازە 
کردووەتــەوە. لەکاتێکدا ئەوان دەبێ خۆیان 
وەک هێزی تەواوکەر و لە بەرەیەکدا لەگەڵ 
دیکــەی الیەنە کوردییــەکان بزانن، وەک 
باڵێکی بزووتنەوەی کوردی کە لە داهاتوودا 

دەتوانن ببنە باڵی زاڵی سیاسەتی کوردی.
سەربەخۆییخــــــــــــوازانی دژبەری 
دێمۆکراســیخوازان باســی ئــەوە دەکەن 
کــە ئێران ناکرێ بە دێمۆکراســی و فارس 
بیری ناگۆڕدرێت، و هەوڵی بە دێمۆکراتیک 
کردنیان بــێ قازانجە. یان، بۆچی کورد کە 
سەربەخۆیی دەوێت ئەو هەوڵە بدات و ئەوە 
ئەرکی هێزە کوردییەکان نییە. ســەبارەت 
بەم شێوازە هۆهێنانەوە، سەرەتا ڕەنگە باشتر 
بێت کێشەکان بە شێوەی پێکهاتەیی نەک 
ماکخوازانە ســەیر بکرێن، چونکە دیاردەی 
فاشیست بوونی فارس و ئەوەی کە خاوەن 
زەینی دێمۆکراتیک نین، دیسانەوە بەرهەمی 
بارهێنان لە سیســتەمێکی نادێمۆکراتیکدا 
بــووە. دووەم، ئەمــە کــە ئێــران و فارس 
هەڵگری دێمۆکراسی نین، بە واتای کێشە لە 
نییە کە دێمۆکراسیخوازەکان  دێمۆکراسیدا 
داوای دەکەن. ڕاســتییەکەی کێشــەکە بە 
دێمۆکراتیک کردنی ئێــران و فارس نییە، 
بەڵکو دۆزینــەوەی ڕێگایەکی کردەوەیی تر 
و کەم تێچووترە بۆ گەیشــتن بە مافەکانی 
کورد. دێمۆکراسی لێرەدا وەک ڕێگاچارەیە، 
ئەگینا خودی ســەربەخۆیی گەر دەستەبەر 
بکرێــت، دێمۆکراتیکترین مافــە بۆ گەلی 
کــورد. کــورد هــەوڵ دەدات یاســایەکی 
دێمۆکراتیک ســەروەر بێت و حکومەتێک 
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بە بەشداریی بەرابەریی هەمووان نەک تەنیا 
فارس بێتە ســەر کار کە تێچووی گەیشتن 
بە مافەکانی کەمتــر ببێتەوە. ئەو هەوڵەش 
ئەگەر ئۆپۆزیســیۆنی بەهێز پێکەوە هاوکار 
بن، زیاتر دەتوانێت پاڵپشــتیی نێودەوڵەتی 
ڕابکێشــێت. هەروەهــا، بوونــی کــورد و 
نەتەوەکانی تر لــە حکوومەتێکی وەهادایە 
کــە گەڕەنتیی دێمۆکراســی دەکات. دیارە 
دەبێ هەموو الیەنەکان مەرجەکانی یاسای 
بنەڕەتی قبووڵ بکەن تاکوو دێمۆکراســیی 
فێــدراڵ ســەر بگرێــت. دوای ڕێککەوتن، 
ئەگەر ڕێگای ئاشتییانەی سەربەخۆیی هەر 
کام لــە یەکــە و پێکهێنەرەکانی دەوڵەتی 

یاسایی یەوە  لە ڕێگای  فێدراڵی 
لە  ئــەوە  نەکرێــت،  قبــووڵ 
دژی یاســا و ڕێککەوتنەکەیە. 
پێشێلکردنی یاسا بەو واتایە کە 
پێشێلکار لە دژی دێمۆکراسییە 
و دێمۆکرات نییە، نەک ئەوەی 
کە دێمۆکراسی و دێمۆکراتیک 
بوون لــە دژی ســەربەخۆیی 
بێت. ئەگەر نەتەوەکان ئەوەندە 
بەهێــز بــن کە سیســتەمی 
فێدڕاڵ دێمۆکراسیی ڕاستەقینە 
دامەزرێنــن، الیەنــی کوردی 
و  دێمۆکراتیک  شــێوەی  بــە 
ئاشتەوایی ڕێگای خۆی دەڕوات 

و تەنیــا لــە ئەگــەری ڕووبەڕووبوونەوەی 
توندوتیژیــی حکومەتی ناوەنــدی لە دژی 
ویستی گەلدایە کە بە پاڵپشتیی یاسا شەڕی 
ڕەوای خۆی دەکات. لەم کاتەشدا جیاوازی 
لــەوەدا دەبێت کە بنەمایەکی یاســایی بۆ 
خەباتی ئاشتییانە و مەدەنیی سەرشەقام لە 
ناوخۆ و تەنانەت بەدەســتهێنانی پاڵپشتیی 
دەرەکــی هەیە. بــەاڵم ئەمە کــە الیەنی 
بەرانبەر هەر لە ســەرەتاوە سیســتەمێکی 
وەها قبووڵ نەکات، بابەتێکی جیاوازە. ئەگەر 
سیاســەتی ملهوڕانەی فارسەکان لە ناوەند 

درێژەی هەبێت، ئەوە دیارە بێجگە لە شەڕ 
چارەیەک نییە. لێرەدا ئەدی دێمۆکراسییەک 
لە گۆڕێدا نییە تاکو کێشەکە پێوەند بدرێت 
بە دێمۆکراسییەوە. دیارە ڕێگەی توندوتیژی 
هەر کراوەیە، هەروەک تا ئێســتا بەرگریی 
چەکدارانە لــە کوردەواریدا ڕەوایی هەبووە. 
کەواتە لە بارودۆخی ئێســتاکەدا، هەوڵ بۆ 
دێمۆکراسی ئاڵتێرناتیڤێکی کردەوەییی ترە. 
ئەگینــا، ئەگەر بە زۆری هێز بکرایە و کورد 
بە تەنیا توانای شــەڕی دەوڵەتانی هەبووایە 
تا ئێســتا ســەرکەوت بوو. کاتێک ئەو هێز 
و توانایــە نییە، دەبێ النیکــەم دەرفەتێک 
بڕەخســێندرێت کە گەل بتوانێت بێتە سەر 
ســەربەخۆیی  داوای  و  شەقام 
بکات. تەنانەت گریمان ئەوەندە 
بە  بێــت کە  هێزمــان بەهێز 
دەستەبەر  ســەربەخۆیی  شەڕ 
بکەین، خۆ هێشــتا بۆ ڕەوایی 
و شــەرعییەت پێویســت بــە 
ڕێفراندۆم و پاڵپشــتیی خەڵک 
دەبێت تاکو هەم ڕێگای شــەڕ 
و داگیرکردنــەوە دابخرێــت و 
هەمیش بە هاســانی دەوڵەتی 
کوردەواری بە فەرمی بناسرێت. 
کەواتە، ئەمە بۆخۆی لە کۆتاییدا 
هەر پەنا بردن بە دێمۆکراسییە. 
وێڕای ئەو هەمــوو ڕەخنەیەی 
سەربەخۆییخوازان لە دێمۆکراسی دەیگرن، 
بۆخۆیان ئاماژەیش بەو نموونانە دەکەن کە 
لە ڕێگای دێمۆکراسییەوە واتە ڕێفراندۆم و 
دەنگی خەڵک بە ســەربەخۆیی گەیشتوون 

یان دەیانەوێت بگەن.  
دیارە گەلە جیــاوازەکان یەک ڕێگایان 
نەگرتووەتــە بەر، هــاوکات هــەم ڕێگای 
توندوتیژانە و هەم ئاشتەوایی یان بۆ گەیشتن 
بە ئامانجەکانیان و، ئەو ڕێگایانە تەواوکەری 
یەکتر بوون، گرتووەتە بەر. بەاڵم ئەوەی زیاتر 
گرنگایەتی هەبــووە و لە کۆتاییدا دیاریکەر 

کێشەکەبە
دێمۆکراتیککردنی
ئێرانوفارسنییە،
بەڵکودۆزینەوەی

ڕێگایەکیکردەوەییتر
وکەمتێچووترەبۆ
گەیشتنبەمافەکانی
کورد.دێمۆکراسی

لێرەداوەکڕێگاچارەیە،
ئەگیناخودی
سەربەخۆییگەر
دەستەبەربکرێت
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بووە، دێمۆکراسی و بە واتایەکی تر ویست و 
دەنگی خەڵک بووە. هێز و توندوتیژی وەک 
د. قاسملوو دەیگوت ئامرازێکی ناچارییە بۆ 
ئەوەی کە زەبەالحی دەوڵەتی دەســکردی 
فارس بەرەو دێمۆکراســی ببزوێنێت. دیارە 
لــە هێــزی نابەرابــەردا بەکارهێنانی ئەوە 
ســەرکوتی زیاتری بەدواوەیــە بەاڵم هیچ 
چــارە نییــە و گەر پێویســت بێت دەبێت 
توندتــر و توندتر ببێتــەوە تاکوو لە رێگای 
دێمۆکراســییەوە مل بدات بە جووڵە. بەاڵم 
کە کەشــی دێمۆکراســی هەبــوو ئەوکات 
توندوتیــژی بزووتنەوەکە لە رەوایی دەخات 
و بیانوو بۆ ســەرکوت دەڕەخسێنێت. گەلێ 
کە بە شێوەی دیمۆکراتیک بۆی بلوێ جیا 
ببێتەوە پێویســتی بە توندوتیژیی نییە. لە 
کەشــی دێمۆکراتیکدا هەل دەڕەخســێت 
کە لــە بــوارە جۆراوجۆرەکانــەوە لە دژی 
کۆلۆنیالیزم و لە بۆ ســڕینەوەی کۆلۆنیالیزم 
کار بکرێت. دیارە لەو کاتەدا ئەرکی هێزکانی 
نەتەوە نافارسەکان زیاتر دەبێت و پێویستە 
دەرفەتــی ئەوە بە بەرانبەریان نەدەن کە لە 
دێمۆکراســی وەک ئامرازێک بۆ تواندنەوە و 
وەخۆگرتن کەڵک وەرگرێت و بە شــێوەی 
جۆراوجۆر هەستی سەربەخۆیی لە ناخی ئەو 
گەالنەدا بکوژێت تاکوو دەنگ بە سەربەخۆیی 
نەدەن. دیارە ئەزموونی ڕۆژهەاڵتی ناوینیش 
پیشانی داوە کە سیســتەمە سیاسییەکانی 
واڵتانی ئەو ناوچەیە ناتوانن بەو ئاستە بگەن 
کــە ئەوەندە مافی خەڵــک لەبەرچاو بگرن 
کــە نەتەوە بندەســتەکان دەنگ نەدەن بە 
ســەربەخۆیی، بەتایبەت نەتەوەی کورد کە 
دواییــن ئامانجی یەکســانیی نەتەوەیی و 

پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆیە.
لەو ئاراســتەدایە کە کەســێ وەک د. 
قاسملوو جەختی دەخستە سەر دێمۆکراسی، 
بەڵکــو دەرەتانێــک بکرێتــەوە. دیــارە لە 
پۆتانسییەلی دێمۆکراســی گەیشتبوو و لە 
ئاســۆی بیریدا دێمۆکراسی بۆ ئێران وەک 

ڕێگایەکــی ناچاری بە تێچــووی کەمترەوە 
بەدی  کــوردەواری  بــەرەو ســەربەخۆیی 
دەکرێت نەک لە دژی. بۆیە سوور بوو لەسەر 
ئەوەی کە وەچەیەک بــۆ هەتاهەتایە بڕیار 
نادات کە ئەگەر مافی کورد لە چوارچێوەی 
خودموختاری، بۆ وەچەی ئــەوان و، دواتر 
لــە فێدراڵیــدا دابین کرا، ئیــدی وەچەی 
داهاتــوو نەتوانێت دەنگ بە ســەربەخۆیی 
بدات. تەنانەت لێرەشدا، د. قاسملوو بە پێی 
بارودۆخی ســەردەم و ئەوەی کە سەرکوت 
هیچ ڕێگایەکی نەهێشتبووەوە، وای دەگوت 
و ئەوەش پێویستە وەک بیروڕای ئەو وەچە 
لە ڕێبەرانی حیزبی دێمۆکرات ڕەچاو بکرێت. 
ئەگینا ئەگەر لە بارودۆخێکی دێمۆکراتیکدا 
بووایە و خەڵک بــە ئازادی بکرایە دەنگیان 
بدایــە و هەلی بەڕێوەبردنــی ڕێفراندۆمێک 
هەبووایە، ڕەنگە د. قاسملوو وەهای نەگوتایە 
و ڕەنگە خەڵکی کوردی ئەو ســەردەمەش 
هەر بە ســەربەخۆیی دەنگــی بدایە. بۆیە 
پێویســتە بۆ ئەو وتەیەش خوێندنەوەیەکی 
سیاسی بۆ کات و شوێنی خۆی بکرێت کە 
بە واتای دەنگی خەڵک بە گشــتی نەبووە، 
چون حکومەت و یاســایەکی دێمۆکراتیک 
نەبووە و هیچ ڕاپرسییەکی گشتی لەناو کوردا 
لەو کاتەدا نەکــراوە. کەواتە دەنگی خەڵکی 
سەردەم بنەمایە بۆ هەر بڕیارێکی سیاسیی 
گشتیی سەردەم. لەم پەیوەندییەدا دەکرێ 
ئامــاژە بە بۆچوونی نوێی حیزبی دێمۆکرات 
لەسەر شێوەی فێدراڵی لە ئێران بکرێت کە 
لە ئاراستەی دێمۆکراسی و سەربەخۆییدایە. 
بۆ نموونە لە پەڕتووکی فێدرالیزم لە واڵتانی 
فرەنەتەوەداباڵوکراوەی ناوەندی ستراتێژیکی 
حیزبی دێمۆکراتی کوردستان، کاتێ باسی 
یاسای بنەڕەتیی داهاتووی ئێران دەکرێت، 
پێشــبینیی ئەوە دەکات کــە دەبێت مافی 
دیاریکردنــی چارەنووســی نەتــەوەکان بۆ 
مانەوە و نەمانەوە لە ڕێــگای ڕێفراندۆمەوە 
ڕەچــاو بکرێت. مەرجی ئــەوە دادەنێت کە 
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نەتەوەکان خۆیان لەسەر چارەنووسی خۆیان 
بڕیار بدەن.]3[ دیارە ئەم ڕێبازە دێمۆکراتیکە 
نەک لەمپەر بەڵکو ئاســۆی ســەربەخۆییی 
کــوردەواری دەبینێت و ڕێــگای بۆ خۆش 

دەکات. 
بزووتنــەوەی  کــە  گرنگــە  کەواتــە، 
ســەربەخۆییخوازی و دێمۆکراسی نە وەک 
دژبەری یەکتر بەڵکو وەکو تەواوکەری یەکتر 
ڕەچاو بکرێــن. لە باری تیۆریک و هەروەها 
وەک بیــر، پێویســتە ســەربەخۆییخوازی 
لەنــاو خەڵکــدا بەهێز بکرێــت و تەنانەت 
باڵە ســەربەخۆییخوازەکان لەناو حیزبەکاندا 
خۆ ئامــادە بکەن بۆ قۆناخی دێمۆکراســی 
لــە ئێــران و هەوڵــدان بــۆ دابینکردنی 
بزووتنەوەی  درێــژەی  لــە  ســەربەخۆیی 
دێمۆکراســیخوازیدا، چۆنکە بێ گومان باوەڕ 
بە دێمۆکراســی باوەڕ بە بڕیاری خەڵکە کە 
ڕەنگە دەنگ بە جیابوونەوە بدەن. بێ گومان 
لە قۆناخی ئێرانی دێمۆکراتیکدا گەلی کورد 
پێویســتیی بە بزووتنەوەیەکی زۆر بەهێزی 
ســەربەخۆییخواز دەبێــت بــۆ دابینکردنی 
سەربەخۆیی. لەالیەکی تریشەوە، سەرکردە 
کوردەکان، النیکەم ئەگەر لە کۆڕ و کۆبوونەوە 
و ڕووبەڕووبوونــەوە و دیمانەکانیانــدا وەک 
نوێنەری کــورد دەردەکەون، چی تر نابێت 
بە ترس و شــەرمەوە لەگەڵ فارس و الیەنە 
سیاسییەکانیان بدوێن و خۆ بەکەم بزانن و، 
ئەویدی بە زل و، مافە ڕەواکانی گەلی کورد 
بشارنەوە و سەرکزانە لە ئاستی نەیارانی ئەو 
گەلە دەرکەون و هەروەها ڕێگە بدەن و ڕێگە 
خۆش کەن کە کەســانی تر لــە داهاتوودا 
لە جێــی گەلی کورد بڕیاری کۆتایی بدەن. 
ناکرێ لە جێی جەخت لەسەر دێمۆکراسیی 
ڕاستەقینە و ئەوەی کە کەس لە جێی کەس 
بڕیار نەدات، بچن بۆ پاســاوی "جیاییخواز 
نەبوونی گەلی کورد"! کە لەڕاستیدا دەکەونە 
بــەرەی دژ بە مافی مرۆیی و دێمۆکراتیکی 
گەلی کوردەوە. لەمێژە کاتی ئەوە گەیشتووە 

کــە تــاک، ڕووناکبیر و ســەرکردەکان بە 
ڕوونی بیروڕای خۆیان دەرببڕن و ویســتی 
گشــتیش بسپێرن بە ڕاپرســیی گشتی لە 
خەڵک. وێڕای دەربڕینی ڕای تاکەکەســیی 
خۆیــان، لــە ڕووبەڕووبوونەوەکاندا بە ناوی 
خەڵکەوە نەدوێن و بــۆ الیەنی بەرانبەریان 
ڕوون بکەنــەوە کــە وەک مــاف، مافی بێ 
ئەمال و ئەوالی گەلــی کورد و نەتەوەکانی 
ترە کە خۆیان لەســەر چارەنووسی خۆیان 
بڕیار بــدەن. تەنانەت ئەگەر خۆیان بڕوایان 
بە سەربەخۆیی نییە، ئەوەندە تێگەیشتوو و 
دێمۆکرات بن کە ڕێگە بە خۆیان نەدەن لە 

جێی گەلی کورد بە گشتی بڕیار بدەن. 

پەراوێزەکان

١. دیارە نووسەر وشەی "کوردەواری" پێ کوردیترە و زۆرتر لە جێی 
وشەی کوردســتان بەکاری دەهێنێت. لەنێو خەڵکیشدا کورد زیاتر 
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لەوێوە تەشەنەی کردبێتە نێو زمانەکانی تر لەوانە زمانی فارسی. بەاڵم 
وادیارە سەرەتا لەالیەن حکومەتەکانەوە لەو کاتەدا کە زمانی فارسی 
زمانی دیوانیان بووە نەک زمانی خەڵک، بۆ ناوچە جیاوازەکان بەکار 
هێنراوە. دواتریش ماوەتەوە و لە ســەردەمی نوێدا لە زمانی فارسیدا 
یان ئەو زمانانەی فارسی کاریگەریی لەسەریان هەبووە، بەکار هێنراوە 
وەک؛ پاکستان، ئەفغانستان، بەلووچستان، تورکمەنستان و.... هەندێ 
جارێش ئەم ناوانــە لە زمانی خەڵکی خۆیانــدا وایان پێ ناگوترێت 
وەک عەرەبســتان کــە خۆیان دەڵێن "المملكة العربية الســعودية" 
یان سێربســتان کە خۆیان دەڵێن سێربیا و.... لەم ئاراستەدا گەرچی 
کوردســتان جێ کەوتووە لەنێو خودی کوردیشدا، بەاڵم وا نییە کە 
هەر دەبێ ناوێ کە دیتران بۆمانی بەکار دەهێنن، دووپاتی بکەینەوە 
و وشە ڕەسەنە کوردییەکە لەبیر بکرێت. زمانی خەڵکی کورد لە زاری 
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