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هێشتا شۆڕشی ئەیلول بەردەوامە

پرۆفسیۆر هۆڵ گاردنەر – بۆ گواڵن

سیـــــاســـــی

((لەو ڕووەوە كە ئامانجەكانی شۆڕش���ی فەرەنسا بریتی بوون لە(ئازادی ،یەكسانی ،برایەتی) ،ئەوا هێشتا
شۆڕشی فەرەنسی بەردەوامە ،ئەم ئامانجانە بەرجەستەی چەندین چەمكی فەلسەفی دەكەن كە هێشتا بە تەواوەتی
بەدەس���ت نەهاتوون .هەروەها لە س���اڵی �1789ەوە كە دەسپێكی شۆڕشی فەرەنسایە هەتا ئێستا ،تەفسیری ئەو
چەمكانە(ئازادی و یەكس���انی و برایەتی) لە گۆڕاندان ،لەگەڵ ئەوەی شۆڕش���ی فەرەنسا ئایدیای دادپەروەری و
سەروەریی یاس���ای لەگەڵ خۆیدا هێنا ،هەروەها لەگەڵ ئەوەی زۆرێك لە ئامانجەكانی شۆڕشی فەرەنسا بەدی
هاتوون ،بەاڵم هێش���تا ڕێگایەكی دوورودرێژ لەپێش���ە بۆ ئەوەی ئەو ئایدیایانە بۆ تێكڕای ئەندامانی كۆمەڵگەی
فەڕەنسی بەدەست بهێنرێن)).
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دروشمی هەموو شۆڕشێك رەنگدانەوەی
ئەو فەلسەفەیەیە كە شۆڕشەكەی لەسەر
دادەمەزرێت و ئەو فەلسەفەیەش دەربڕی
ئیرادەو خواستی ئەو نەتەوە و گەلەیە كە
لەساتەوەختێكدا ئیرادەیەكی یەكگرتوو بۆ
ب������ە پراكتیزەكردنی ئەو دروش������مە بەرهەم
دەهێنێت ،كەواتە كاتێك شۆڕش������ەكان بە
دروشمەكانییەوە هەڵدەسەنگێن ناوەڕۆكی
گەورەیی شۆڕش������ەكەی لێدەخوێنرێتەوە و
ئامانجەكانی لێدەخوێنینەوە ،دروش������می
هەموو شۆڕش������ەكانیش رەنگدانەوەی ئەو

سیـــــاســـــی

دروشمی كوردستان یان نەمان
كۆمەڵێك مەغزای گرنگی
لەناوەڕۆكی خۆیدا هەڵگرتووە
و ئاماژەیە بۆ ئەوەی شۆڕشی
ئەیلول ،سەرەتای دەسپێكی
مێژوویەكی نوێیە لە مێژووی
هاوچەرخی گەلی كوردستان
و نەتەوەی كورد لە هەر
چوار پارچەی كوردستاندا

بۆیە شۆڕشەكەیان لەبری بەرزكردنەوەی
دروش������می برایەت������ی ،دادپەروەرییان بەرز
كردۆتەوە ،ئەگەر سەیری شۆڕشی چین
بكەین دەبینین دروش������می ئەم شۆڕش������ە
هیچ كام لە وشەكانی شۆڕشی فەرەنسی
تێ������دا دووب������ارە نەبۆت������ەوە ،بەڵكو لەبری
ئەوە دروش������می (پرانس������یپەكانی نەتەوە،
دیموكرات������ی ،سۆشیالیس������تی نەتەوەیە)
ئەمەش لەبەر ئەوەیە كە نیش������تمان بخاتە
جێگ������ەی دەوڵ������ەت ب������ۆ مامەڵەكردنی
لەگەڵ مەغۆل و تەتەر و مەنشورییەكان

لۆژیك و فەلس������ەفەیە بوون كە لەپش������ت
شۆڕش������ەكەوە هەبووە ،لەمبارەوە عەباس
مەحمود عەقاد نووسەری گەورەی میسر
و عەرەب لە كتێبی (فلس������فة الثورة في
المیزان) ئاماژە بەوە دەكات(،هەر كەسێك
سەیری دروشمی شۆڕشی فەرەنسا بكات
ك������ە بریتییە لە (ئازادی و یەكس������انی و
برایەتی) ،واهەس������ت دەكات لەبەر ئەوەی
ئەم س������ێ وش������ەیە لە زمانی فەرەنسیدا
ه������او ئاواز و هاو قافیەن بۆیە هەڵبژێراون
لەب������ەر ئەوەی پێك������ەوە رێكدەكەون ،بۆیە
پێكەوە ریزكراون ،ب������ەاڵم لەباری واقیعدا
بێجگە لەم سێ وش������ەیە هیچ وشەیەكی
دیكە نییە بتوانێت تەعبیر لە شۆڕش������ی ئیرادەی خێری سەركردایەتی
فەرەنس������ا بكات ،بەهەمان ش������ێوە ئەگەر شۆڕشی ئەیلول بنەمایەك بوو
سەیری شۆڕش������ی توركیا بكەین دەبینین
بۆ مانا دانەوە بە ئازادی و
لەم سێ وش������ەیەدا ،وشەی برایەتی كراوە رێزگرتن لە بەهاكانی ئازادی،
بە دادپ������ەروەری ،لەبەر ئ������ەوەی توركیا
خەڵكی كوردستانی هاندا بۆ
پێش������تر بەرێگەی بڕوابوونی بەئیسالم و ئەوەی چیدیكە ژێردەستەیی
لەڕوانگەی ئەوەی ئیمانداران برای یەكن،
قبوڵ نەكەن و فێری كردن
وش������ەی برایەتی لەدروش������می شۆڕشدا ئازادی ئەو پێویستیە رەهایەیە
بەپێویس������ت نەزانیوەو پێی وابووە ئیسالم كە ناتوانین دەستبەرداری بین
برایەتی نێ������وان ئیماندارانی زامن كردووە،

ژمارە ((846
2011/9/12

شۆڕشی ئەیلول بەپێچەوانەی
شۆڕشی فەرەنساوە ،دوای ئەوەی
لەساڵی  1970رێككەوتننامەی
ئاداری مێژوویی لەگەڵ حكومەتی
عێراق ئیمزا كرد ،لێبوردنی
گشتی دەركرد و دەستی بۆ
ئاشتبوونەوەی گشتی لەگەڵ ئەو
الیەنە سیاسییانە درێژكرد كە
پێشتر كێشەی لەگەڵیاندا هەبوو
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و تبتی������ەكان لەس������ەر س������نوور ،هەروەها
مەبەستی لەدیموكراتیەتیش زۆرینە بووە
كە گەلی چین لەو نیش������تمانەدا زۆرینە
پێكدەهێنێت ،لەمەش������دا ص������ن یات صن
رێبەری شۆڕش������ی چی������ن دیموكراتیەتی
وەك چەمك������ی زۆرینە ب������ۆ فراونكردنی
واڵتەكەی بەكار هێن������اوە ،نەك ئەو جۆرە
دیموكراتیەی كە ل������ە ئەوروپا و ئەمریكا
پی������ادە دەكرێت ،هەروەها سۆشیالیس������تی
نەتەوەیی������ش كە یەكێك لە دروش������مەكانی
شۆڕش������ی چین ب������ووە بۆ هەڵوێس������تی
شۆڕشەكە بەرامبەر مامەڵەكردن لەگەڵ
داهاتی بێگانە لەواڵتدا ،بەهەمان ش������ێوە
ئەگەر س������ەیری دروشمی شۆڕشی میسر
بكەین بەسەركردایەتی جەمال عەبدولناسر
لەس������اڵی  ،1952دەبینین دروشمی میسر
بریتی ب������ووە لە (یەكێتی ،نی������زام ،كار)
ئەم������ەش لەب������ەر ئەوەبووە لەناو میس������ر
نەتەوەیەكی بن دەس������ت نەبووە ش������ۆڕش
بكات ،چینیك نەبووە لە دژی چینیكی
دیكە شۆڕش بكات ،بەڵكو لەو سەردەمە
میس������ر كە خۆی بە پێشەنگی دەوڵەتانی
عەرەب دەزانی پێویس������تی ب������ە یەكێتی

بوو لەنێوان واڵتان������ی عەرەبی و هەروەها
پپێویس������تی بەنی������زام و كارك������ردن بوو بۆ
ئەوەی خودی میسر لەڕووی ئابوورییەوە
بەهێز بێت .ئەگەر لەم روانگەیەوە سەیری
دروشمی شۆڕشی ئەیلول بكەین كە بریتی
بووە لە (كوردس������تان یان نەمان) هەست
دەكەین ئەم دروش������مە كۆمەڵێك مەغزای
گرنگی لەناوەڕۆكی خۆیدا هەڵگرتووە و
ئاماژەیە بۆ ئەوەی كە گەلی كوردس������تان
لە دوڕیانی مان و نەماندایە ،بۆیە لێرەوە
دەكرێت بڵێین دەسپێكی شۆڕشی ئەیلول،

سەرەتای دەسپێكی مێژوویەكی نوێیە لە
مێژووی هاوچەرخی گەلی كوردس������تان
و نەتەوەی كورد لە ه������ەر چوارپارچەی
كوردستاندا ،راس������تە شۆڕشی ئەیلول لە
پارچەیەكی كوردستانی لكێنراو بەعێراقەوە
دەس������تی پێكرد ،بەاڵم بووە س������ەرچاوەی
ئیله������ام و هاندانی تەواوی نەتەوەی كورد
ل������ە لەهەموو ناوچەكە ب������ۆ ئەوەی ببێتە
خاوەنی ئەو ئیرادەیەی ئەو دروش������مە بەرز
بكاتەوە كە ی������ان دەبێت ئازادی یان مردن
هەڵبژێریت و ژی������ان بەبێ بوونی ئازادی
هیچ مانایەكی نییە ،بەاڵم ئەگەر زۆرتر
بە قوواڵیی ئەم دروش������مە پیرۆزە رۆچین
و بپرس������ین كاتێك ژیان و ئازادی بەپێی
پرانسیپەكانی شۆڕش������ی ئەیلول هاوتای
یەكتری دەكرێن و ژیانی ملكەچی و بن
دەستی رەتدەكرێتەوە ،ئایا ئازادی مانای
چییە؟ لێرەدا گرنگە بگەڕێینەوە بۆ ئەو
ئیرادە خێرەی سەركردایەتی ئەو شۆڕشەی
كردووە كە بۆتە یاسایەك بۆ مانا دانەوە بە
ئازادی و رێزگرتن لە بەهاكانی ئازادی،
راش������كاوانەتر ئەو ئیرادە خێرەی خەڵكی
كوردس������تانی هاندا بۆ ئ������ەوەی چیدیكە
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پابەندبوون بە یاسا ئەخالقیەكان
گیانی لێبوردەیی و پێكەوە
ژیانی لەنێو تاكەكانی كوردستاندا
دروست كرد ،ئەمەش شۆڕشی
ئەیلولی لەو هەڵەیە پاراست
كە شۆڕشی ئەمریكا تێیكەوت
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ژێردەس������تەیی قبوڵ نەكەن و فێری كردن
ئازادی ئەو پێویستیە رەهایەیە كە ناتوانین
دەس������تبەرداری بین ،هەر ئەو ئیرادە خێرە
بۆتە ئەو بنەمایەی كە ملكەچی یاس������ا
ئەخالقیەكان بێت و لەبەر رۆشنایی یاسا
ئەخالقیەكاندا رەفتاری شۆڕش������گێڕانەی
پێشمەرگە و بەرنامەی شۆڕش و برایەتی
نێوان گەالن و درووخس������تنەوەی شۆڕش
لەشەڕی نێوان گەالن ،واتە شەڕی نێوان
ك������ورد و عەرەب ،یان ك������ورد نەتەوەكانی
دیكە ،كەواتە ئەمە پێمان دەڵێت مانا دانەوە
بە ئازادی لە میانەی پابەندبوون بە یاسا
ئەخالقیەكان گیانی لێبوردەیی و پێكەوە
ژیانی لەنێو تاكەكانی كوردستاندا دروست
كرد ،ئەم حاڵەتەی جەنابی بارزانی نەمر
لە شۆڕش������ی ئەیلولی مەزن پیادەی كرد،
شۆڕشی ئەیلولی لەو هەڵەیە پاراست كە
شۆڕش������ی ئەمریكا تێیك������ەوت و بەیانی
س������ەربەخۆیی ئەمریكا ب������ەو ئازادیەی
لەالیەن هەندێك ویالیەتی ئەمریكاوە بەو
جۆرە تەفس������یركرا ،كە مەبەست لەمانای
ئازادی كە بەیانی سەربەخۆیی ئەمریكا
ئەوەیە ،كە ئەمریكیەكان لە ژێر دەسەاڵتی
بەریتانی������ا رزگاریان بێ������ت ،بەاڵم دوای
رزگاربوونیان لەژێر دەسەاڵتی بەریتانیا،
ماف������ی ئازادیان ب������ە هاوواڵتیانی رەش
پێس������ت رەوا نەبینی ،هەربۆی������ە ئەبراهام
لنكۆڵن كە ئێس������تا لەمێژووی ئەمریكادا
بەمیراتی ئازادی ناو دەبرێت ،بۆ ئەوەی
ئازادی ماناكانی خۆی لەدەستنەدا ،بەبێ
رەزامەندی كۆنگرێس بڕیاری شەڕیدا و
ئامادەباش������ی خۆیشی پیش������اندا و دواتر
ئامادەی������ە لەب������ەردەم كۆنگرێس بەرگری
ل������ە بڕیارەكەی خۆی ب������كات ،هەروەها
شۆڕشی فەرەنس������اش دوای سەركەوتنی
تووش������ی هەم������ان هەڵەب������وو نەیتوان������ی
گیانی لێبوردەیی بەرهەم بهێنێت ،بەڵكو
گیان������ی تۆڵەس������ەندنەوەی بەرهەمهێنا

كە پاشان سەری كێش������ا بۆ توندوتیژی،
س������ەبارەت بەم الیەنەی شۆڕشی فەرەنسا
پرۆفیس������ۆر باربارا فۆریس������ت ئوستادی
مێژوو و زانس������تی سیاسەت لە زانكۆی
لویسینا بەمجۆرە باسی توندوتیژیەكانی
ناو شۆڕش������ی فەرەنسای بۆ گواڵن كردو
وتی(:ئەوەتان لەیاد بێت خودی شۆڕشی
فەڕەنس������ی سەریكێش������ا بۆ «سەردەمی
تی������رۆر» ،لەب������ەر ئەوەی شۆڕش������گێڕان
نی������ازی تۆڵەس������ەندنەوەیان هەب������وو ل������ە
ئەرستۆكراسی و دار و دەستی پاشایەتی.
شۆڕشگێڕانی فەرەنسا كەسانێكی بێڕەحم
و توندوتی������ژ بوون .بۆیە پێویس������تە لێرەدا
ئەوە بگوترێت كە شۆڕش������ی فەڕەنس������ی
ڕاستەوخۆ ئەو گۆڕانكاریانەی نەهێنایە
ئاراوە كە شۆڕش������گێڕان خوازیاری بوون.
شۆڕشی ئەیلول ناسنامەی
كوردستانیبوونی وەك ناسنامەی
هاوواڵتیبوون لە كوردستان
پێناسەكردەوە ،جیاوازی نەتەوەیی
و ئایینی لەكوردستاندا نەهێشت
س������ەرەتا دەبوو خودی خۆیان چاكبكەن و
توندوتیژی لەناخی خۆیاندا بنبڕ بكەن..
كەواتە بۆ ئەوەی شۆڕش سەركەتوو بێت،
دەبێت ئەو خەڵكانەی هەڵگری ئااڵی ئەو
شۆڕشەن بەڕاستی پابەندبن بە دادپەروەری
و مافەكان������ی مرۆڤ������ەوە .دادپەروەری بە
زەرورەت تۆڵەس������ەندنەوە لەخ������ۆ ناگرێت.
كاتێك ئەو خەڵكانەی دەستیان بە شۆڕش
كردو ل������ە كۆتایی������دا س������ەركەوتن ،ئەوا
پێویستە ئەوان (شۆڕش������گێڕان) پابەندبن
بە س������ەروەریی یاس������اوە .هەروەها دەبێت
ئامادەبن بۆ دامەزراندنی سیس������تمێك بۆ
ڕووبەڕبوونەوەی ئ������ەو نا دادپەروەریانەی
ئەوان ڕووخاندی������ان .دەبێت هەموو ئەمانە
لەس������ەر ئەساس������ی یاس������ا و مافەكانی
مرۆڤ بێت .لەوەش زیاتر ،ئەو كەسانەی
سوودمەند دەبن لە شۆڕشەكە دەبێت درك
بەو ڕاستیە بكەن كە ناتوانن دەستبەجێ و
ڕاستەوخۆ هەموو شتێك بەدەست بێنن كە
دەیانەوێت .دەبێت كار و كۆشش بكەن بۆ
هێنانەدی ئ������ەو گۆڕانكاریە ئیجابیانەی
دەیانەوێت)).

ل������ەم رووەو س������ەبارەت بەهەنگاوەكانی
بارزانی نەمر لە شۆڕشی مەزنی ئەیلولدا
هەس������ت دەكەین لەم شۆڕش������ەدا هەندێك
هەنگاو هەڵگیراوە كە تەنانەت لە شۆڕشە
گەورەكانی جیهاندا بوونی نەبووە:
 -1شۆڕش������ی ئەیل������ول یەكێك������ە لەو
شۆڕش������انەی جیهان بەب������ەراورد لەگەڵ
شۆڕشی فەرەنس������ا و شۆڕشی ئەمریكا
بۆ س������ەربەخۆیی ،لەوان باشتر پابەندبووە
ب������ە ماناكانی ئ������ازادی و دادپەروەریی و
مافەكانی مرۆڤەوە.
-2شۆڕش������ی ئەیل������ول بەپێچەوان������ەی
شۆڕشی فەرەنس������ا دوای ئەوەی لەساڵی
 1970رێككەوتننامەی ئاداری مێژوویی
لەگ������ەڵ حكومەتی عێ������راق ئیمزا كرد،
هاوكات لێبوردنی گشتی بۆ ئەو خەڵكانە
دەركرد بۆ ئەو كەسانەی لەدژی شۆڕش
یارمەت������ی حكومەتی������ان داوە ،هەروەها
دەستی بۆ ئاشتبوونەوەی گشتی لەگەڵ
ئەو الیەنە سیاس������ییانە درێژكرد كە پێش
رێككەوتننانەی ئادار كێشەی سیاسییان
لەگەڵ شۆڕشەكە هەبووە.
-3شۆڕش������ی ئەیل������ول ناس������نامەی
كوردس������تانیبوونی وەك ناس������نامەی
هاواڵتیبوون لەكوردس������تان پێناسەكردەوە،
جیاوازی نەتەوەیی و ئایینی لەكوردستاندا
نەهێش������ت و رێزی لە پێڕەوان������ی ئایینە
ئەگەر ئازادی ئامانجی شۆڕشی
ئەیلول بێت و لەم قۆناخەدا
بەشێك لەو ئازادییە بەدی
هاتبێت ،ئەوا پاراستنی
ئەو ئازادییە خۆی لەخۆیدا
دەبێتە درێژە پێدەر و
بەردەوامی شۆڕشی ئەیلول

جیاوازەكان وەك یەك گرت و لە هەمانكاتدا
نەتەوەكانی كوردستانی لەمافدا یەكسانی
نەتەوەی كورد كرد و ب������ۆ یەكەمین جار
لەس������ەر ئاس������تی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
پێناس������ەی كەمینە و زۆرینەی بۆ نەتەوە
رەتكردەوە ،هەر بۆیە ل������ەو رێككەوتنەی
كە لەگ������ەڵ حكومەتی عێ������راق بەناوی
رێككەوتنی 11ی ئادار مۆركراوە مافی
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هەم������وو نەت������ەوەكان وەك مافی نەتەوەی
ك������ورد و مافی هەم������وو ئایینەكان زامن
كراوە.
 – 4شۆڕش������ی ئەیلول لەسەر بنەمای
ئ������ەو یاس������ا ئەخالقیانەی ل������ە ئیرادەی
شۆڕش������گێڕانەی شۆڕش������ی ئەیلول������ەوە
هەڵقواڵبوون و پێشمەرگە و سەركردایەتی
ش������ۆڕش پێوەی پابەند بوون ،سەروەریی
یاسا و رۆڵی یاس������ایان وەك پێداویستیەك
پێناس������ەكرد و توانیای������ن ل������ە ناوچ������ە
ئازادكراوەكانی ش������ۆڕش یاسا پیادەبكەن
و دادگای بااڵی ش������ۆڕش دابمەزرێت و
س������ەرۆكی ئەم دادگا بااڵیەش بسپێرێتە
یەكێك ل������ە هاوواڵتیان������ی نەتەوەیەك لە
كوردستان كە بەژمارە لەهەموو نەتەوەكانی
كوردستان كەمترن كە ئەویش یەكێك لەبرا
كریستیانەكانی كوردستان بووە.
بۆ ئازادی و سەروەریی یاسا
شۆڕشی ئەیلول هەر بەردەوامە
ئەگەر دروشمی كوردستان یان نەمان،
س������ەرەنجام ب������ە كوردس������تان و ژیانێكی
س������ەربەرزانە بۆ هەرتاكێكی كوردس������تان
كۆتایی پێهات ،ئەوا دەبێت ئەو راستیەمان
لەبەرچاو بێت ژیانی كامەرانی و سەربەرزی
هەر تاكێكی كوردستان واتە ژیان لەسایەی
سەروەریی یاسادا ،زۆر راشكاوانەتر ئەگەر
نەمانتوانی لە كوردستاندا سەروەریی یاسا
پیادەبكەین ،ئەوا دەبێت دان بەو راستیەدا
بنێین ك������ە نەمانتوانی������وە ئامانجەكانی
شۆڕشی ئەیلول بەدەست بهێنن و هەروەها
نەش������مانتوانیوە بە ئامانجەكانی شۆڕشی
ئەیلولیش������ەوە پابەند بین ،بەاڵم پرس������یار
لێ������رەدا ئەوەی������ە ئایا لەدوای ش������ۆڕش و
هەنگاو هەڵگرتن بۆ بونیادی دیموكراتی
و سەروەریی یاسا كارێكی ئاسانە؟ ئەگەر
وەاڵمی ئەم پرس������یارە لەمێ������ژووی بزاڤە
شۆڕشگێڕییەكانی جیهان وەربگرین ،ئەوا
بەداخ������ەوە مێژووی بزاڤە رزگاریخوازەكان
ل������ە هەنگاو هەڵگرتن ب������ۆ دیموكراتی و
س������ەروەریی یاس������ا و خۆدوورخستنەوە لە
توندوتیژی و تۆڵەس������ەندنەوە تۆمارێكی
باش������یان نیی������ە ،س������ەبارەت ب������ەم الیەنە
پرس������یارمان لە پرۆفیسۆر هۆڵ گاردنەر
سەرۆكی بەشی پێوەندییە نێودەوڵەتیەكان
لەزانك������ۆی ئەمری������كا لەپاری������س كرد،
س������ەبارەت ب������ەو ئاس������تەنگەی كە دوای

سەرۆك بارزانی لە مەراسیمی یادی یۆبێلی زێڕین لە زاخۆ
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سەركەوتنی ش������ۆڕش رووبەڕووی گەالن
دەبێتەوە ،بە گواڵن������ی راگەیاند و وتی:
(هەمیشە پرۆسەی شۆڕش پرۆسەیەكی
ئاڵ������ۆزە و ئەگ������ەری ئ������ەوەی لێدەكرێت
ئاڕاس������تەیەكی س������لبی وەربگرێت .هیچ
كەس بەڕاس������تی نازانێت كەی شۆڕشەكە
دەس������ت پێدەكات .هەروەه������ا هیچ كەس
ئەنجامە كۆتاییەكەی نازانێت ،كاتێكیش
شۆڕش دەست پێدەكات ،ئەوا داینامیەكی
ش������ۆڕش زۆر ئاڵ������ۆزە و زۆر زەحمەت������ە
كۆنتڕۆڵ بكرێت .لە بنەڕەتدا لەم ڕووەوە،
س������ێ هۆكار هەن كارلێك لەگەڵ یەكدا

دەكەن .یەكەمی������ان بریتییە لە داواكارییە
جیاوازەكانی خەڵكە ئاساییەكە و چین و
توێژە كۆمەاڵیەتیە جیاوازەكان .دووەمیان
بریتییە لەو داواكاریانەی بە ش������ێوەیەكی
شۆڕشی ئەیلول سەروەریی
یاسا و رۆڵی یاسایان وەك
پێداویستیەك پێناسەكرد و
توانی لە ناوچە ئازادكراوەكانی
شۆڕش یاسا پیادەكەن و دادگای
بااڵی شۆڕش دابمەزرێنێت

گش������تی ناكۆك بە یەكن و لەالیەن نوخبە
و پارتە سیاس������ییەكانەوە دەخرێنەڕوو كە
دەتوانن هەوڵی گەیش������تن ب������ە بەرنامە و
سیاس������ەتی هاوبەش بدەن ،بەاڵم هەمیشە
س������ەركەوتوو ناب������ن لە یەكخس������تنی ئەو
هەڵوێستانەدا .هۆكاری سێیەم ،بریتییە لە
دەوڵەت و گروپە دەرەكیەكان كە هەوڵدەدەن
دەس������تێوەردان لە پرۆس������ەی شۆڕشەكەدا
بكەن ،بەوەی هەوڵدەدەن كاریگەربن لەسەر
بزووتنەوە شۆڕشگێڕیەكانی واڵتەكە ،هەر
بۆیە لەنێوان ئ������ەم كۆمەڵە هاودژییەدا..
پاراستنی ئازادی پێویستی بە چاوكراوەیی

باربارا فۆریست بۆ گواڵن:

دەبێت ئەو خەڵكانەی
هەڵگری ئااڵی ئەو شۆڕشەن
بەڕاستی پابەندبن بە
دادپەروەری و مافەكانی
مرۆڤەوە ،خۆیان بەدوور
بگرن لە تۆڵەسەندنەوە و
پیادەكردنی توندوتیژی
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و بە ئاگابوونێكی هەمیشەیی و خەباتی
ڕۆژان������ە هەی������ە بۆ ڕێگریك������ردن لەوەی
تاكەكەس������ەكان یان پارتە سیاس������ییەكان
كۆنتڕۆڵ������ی ت������ەواو نەگرنەدەس������ت و بۆ
ڕێگری كردن ل������ەوەی گروپێكی بچووك
لەسەر ئەساسی بەرژەوەندیە شەخسیەكانیان
حكومڕانی نەكەن ،دەبێت دەسەاڵت دابەش
بكرێت ..هەروەها لەدوای س������ەركەوتنی
شۆڕشیشەوە ،بۆ س������ەركردەكانی شۆڕش
زەحمەتە دەس������ەاڵت دابەشبكەن ،چونكە
بەزۆری متمانە بە پارتە سیاس������ییەكانی
دیكە ناكەن .تەنان������ەت ڕەنگە متمانە بە

هاوپەیمانەكانی خۆشیان لە شۆڕشەكەدا
نەك������ەن .ئەو س������ەركردانەی دەس������ەاڵت
بەدەست دەهێنن بە زۆری خوازیاری ئەوە
نین دەستی لێهەڵبگرن ،لەبەشێكیدا لەبەر
ئەوەی باوەڕیان وایە دەزانن باشترین ڕێگە
چییە ك������ە دەبێت واڵتەك������ە بیگرێتەبەر،
یاخود بانگەشەی ئەوە دەكەن دەزانن ئەو
ڕێگەیە چییە .هەروەه������ا ڕەنگە داوای
تۆڵەسەندنەوە بكرێت لەالیەن ئەو كەسانەی
پێشتر ڕووبەڕووی ستەم بوونەتەوە ،بۆی
هەیە ئەمە سەربكێش������ێت بۆ فۆرمێكی
نوێ������ی س������ەركوتكاری .ئ������ەم هۆكارانە

وادەك������ەن جێبەجێكردنی حكومڕانێتیەكی
دیموكرات������ی كارێكی قورس بێت كە تێیدا
ڕێز لە مافی زۆرینە و كەمینە بگیرێت.
یەكێك لەو شۆڕشە كەمانەی سەركەوتوبوو
لە دامەزراندنی حكومەتێكی دیموكراتی،
شۆڕش������ی ئەفریقی������ای باش������وور ب������وو،
ئەگەرچ������ی بێ كەموكوڕی نەبوو ،بەاڵم
باشووری ئەفریقیا یەكێك بوو لە باشترین
مۆدێلەكان������ی شۆڕش������ێكی دیموكراتی
فرەنەت������ەوەی س������ەركەوتوو ك������ە تێی������دا
حكومەت لەس������ەر ئەساسی دابەشكردنی
دەسەاڵت و ئاش������تەوایی لەنێوان گرووپە
ئیتن������ی و زمانەوانیی������ە جی������اوازەكان و
پارتە سیاس������ییەكان(لەنێویاندا ڕكابەرانی
پێش������ووی پارتی كۆنگ������رەی نەتەوەیی
ئەفریقی������ی) دامەزرا .لە س������اڵی 1994
نیڵسۆن ماندیاڵ بووە سەرۆك ،بەاڵم كاتێك
خولی سەرۆكایەتیەكەی تەواوكرد وازی
لە دەس������ەاڵت هێنا ،بەو ش������ێوەیە ماندێال
نەبووە دیكتاتۆر بەچەشنی ئەوەی هەندێ
لە شۆڕشگێڕانی ئەفریقیا و شوێنەكانی
دیكە بوون .سەرەڕای هەنگاوهەڵگرتن بۆ
ئاشتەواییكردن لەگەڵ دەوڵەتە دراوسێكان،
هەروەه������ا ڕێگریكردن لە دروس������تبوونی
ناكۆكی لەگەڵ دراوسێكاندا ،ئەوا لیژنەی
«ڕاستی و ئاشتەوایی» ئەفریقا هاوكار
بوو لە ڕێگرت������ن لە خوێنڕێژی ناوخۆیی
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لەدوای شۆڕشە دیموكراتیەكەوە).
هەربۆیە ل������ەم چوارچێوەیەدا و وێڕای
ئەوەی زیاتر لە  200ساڵ بەسەر شۆڕشی
فەرەنس������ا تێپەڕیووە ،پرۆفیسۆر گاردنەر
بە گواڵن������ی راگەیاند ب������ۆ بەدیهێنانی
ئامانجەكانی شۆڕش������ی فەرەنسا وێڕای
بۆچوونەكانیش لەهەمبەر دروش������مەكانی
شۆڕش گۆڕدراون ،بەاڵم شۆڕشەكە هەر
بەردەوامە و ل������ەم بارەیەوە وتی(:بێگومان
هێش������تا شۆڕشی فەڕەنس������ی بەردەوامە،
ل������ەو ڕووەوە كە ئامانجەكانی بریتی بوون
لە(ئازادی ،یەكسانی و برایەتی) ،بەوەی
ئەم ئامانجانە بەرجەستەی ئایدیاگەلێكی
فەلس������ەفی دەكەن كە هێشتا بە تەواوەتی
بەدەس������ت نەهاتوون .لە هەمان كاتدا ،هەر
لە ساڵی 1789وە تا ئێستا تەفسیركردنی
خودی ئەو ئایدیانە لە گۆڕاندان).
كەوات������ە ئەگ������ەر ئ������ازادی ئامانجی
شۆڕش������ی ئەیلول بێت و ل������ەم قۆناخەدا
بەش������ێك لەو ئازادییە بەدی هاتبێت ،ئەوا
پاراس������تنی ئەو ئازادییە خۆی لەخۆیدا
دەبێتە درێژەپێدەر و بەردەوامی شۆڕش������ی
ئەیلول .سەبارەت بە چۆنییەتی پاراستنی
ئ������ازادی و گرێدان������ەوەی بەدیموكراتیەوە
پرسیارمان لە پرۆفیسۆر شانۆن ستیمسۆن
ئوستادی زانس������تی سیاسەت لەزانكۆی
بیركلی لە كالیفۆرنی������ا كرد و لەوەاڵمدا
بەمجۆرە بۆ گواڵن هاتە ئاخاوتن ( :وەك
هۆب������ز دەڵێت ئەگەر خەڵكی س������ەركوت
بكرێت تاوەكو ژیانیان بەرەو هەڵدێر ببات،
ئەوا ئەو كات������ە جیاوازی مەرگ و ژیان

هۆڵ گاردنەر بۆ گواڵن:
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بێگومان هێشتا شۆڕشی
فەڕەنسی بەردەوامە ،لەو
ڕووەوە كە ئامانجەكانی
بریتی بوون لە(ئازادی،
یەكسانی و برایەتی)

شانۆن ستیمسۆن بۆ گواڵن:

ئەگەر خەڵك گەیشتە
قەناعەت هیچ جیاوازیەك
لەنێوان ژیان و مردنیاندا
نییە ،ئەوا چەكی هەموو
جیهان بەشی وەستاندنی
شۆڕشێك ناكات
نامێنێت و ئەو كاتە خەڵك شۆڕش دەكات،
ئەمە ئەو ڕاس������تیەیە كە ئەو كەسانەی لە
دەسەاڵتدان و لەسەرەوەن دەبێت ئیعیترافی
پێبك������ەن و هەوڵب������دەن ماف������ی گەالنی
چەوساوە بدەن و دەبێت بزانن چەكی هەموو
جیهان بەشی وەستاندنی شۆڕشێك ناكات،
ئەگەر خەڵكەك������ە قەناعەتیان وابوو هیچ
جیاوازیەك لەنێوان ژیان و مردنیاندا نییە،
لێرەوە ئەگەر سەبارەت بە پاراستنی ئازادی
و گرێدانەوەی بەدیموكراتیەوە قسە بكەین،
من پێموایە ئازادی و دیموكراس������ی یەك
شت نین ،بەاڵم بە دڵنیاییەوە پێوەندیەكی
نزیك ل������ە نێوانیاندا هەی������ە ،بۆیە ئەوەی
هەوڵی بۆ دەدەین ئ������ازادی دیموكراتیە،
مافی بڕیاردانی چارەنووسە ،لەبەرامبەر
ڕزگارب������وون لە هێزێكی تێكش������كێنەری
خۆسەپێندا ،دواتر جۆری دامەزراوەكان و
بونیادی كۆمەاڵیەتی و ئابوورییە كە وا
دەكەن خود حكومڕانیكردنی دیموكراتیانە
ش������تێكی مومكین بێ������ت ،دەبێت لەگەڵ
س������یاقە ماتریاڵیەك������ەدا بگونجێنرێن كە
دەكرێتە دەستپێك .ئێوە دەقا و دەق ئاماژە
بە ئاڕاستەیەكی ڕاست و دروست دەكەن،
لەبەر ئەوەی لە س������ەدەی ه������ەژدەدا ئەو
پرسیارە كرا ئایا نەتەوەیەكی مەزن خۆی
حكومڕانی خۆی ب������كات ،یاخود دەبێت
لەس������ەرەوەڕا و بە شێوازێكی خۆسەپێنانە
حكومڕان������ی بكرێت .وەاڵمەكە ئەوەبوو با
دابەش بكرێن بۆ یەكەی بچووك و دواتر
هەماهەنگی لەگەڵ یەك������دا بكەن ،ئەو

كاتە ئەگ������ەری خود ئیدارەكردن مومكین
دەبێت ،لەبەر ئەوەی خود حكومڕانیكردنی
دیموكراتیانە تەنیا ل������ە مافی دەنگداندا
كورت نابێت������ەوە ،بەڵك������و پێدانی مافی
بەڕێوبردنی ژیانیش لەخۆدەگرێت .ئەمەش
بە مانای ئەوە دێت ئەوەی دەنگت بۆ داوە
لەسەر ئەرزی واقیع جێبەجێ دەكرێت لەو
سیاقەی تێیدایت ،كەواتە بچووکكردنەوەی
ئایدیای خ������ود بەڕێوەبردنی دیموكراتیانە
لە ئەنجامدانی ڕاپرس������ی لەسەر ئاستی
نەتەوەكە بۆ ئەنجامدانی لەس������ەر ئاستی
ئیداری بچووكتر كە خ������ود بەڕێوەبردنی
لێبكەوێتەوە ،دەبێتە یەكێك لە ڕێگاكان بۆ
تێگەیشتن لە دیموكراسی خود بەڕێوەبردن
و خود حكومڕانیكردن ،ئەمە لەبەرامبەر
ئەو تێگەیشتنەی كە دیموكراسی بریتییە
لە دەنگ������دان و لێگەڕێ������ن هەموو كەس
دەنگ بدات)).
مافی بڕیاردانی چارەنووس
مانایەكی دیكەی ئازادییە
مافی بڕیاردان������ی چارەنووس یەكێكی
دیكەیە لە ئامانجەكانی شۆڕشی ئەیلول
و وەك سەرۆكی كوردستان ئاماژەی پێكرد
ئەوەی لە ئێستاو ئاییندەش هەنگاوی بۆ
هەڵدەگیرێ������ت بناخەكەی هەر شۆڕش������ی
ئەیلولە و لەسەر ئەو بناخەیەوە هەنگاوی
ب������ۆ هەڵدەگیرێت ،هەر شۆڕش������ی ئەیلول
كارێكی وایكرد كە تاكی كورد هەس������ت
بەئیرادەی خۆی بكات و هەس������ت بكات
ك������ە خاوەنی ئیرادەی خۆیەتی ،كەواتە بۆ
ئەمڕۆ جارێكی دیكە هەوڵدان بۆ گەیشتن

رۆناڵد وید بۆ گواڵن:

هەست نەكردن بەترس
هۆكارێكە بۆ ئەوەی
ئیرادەی هاوواڵتیان
بۆ سەركەوتنی شۆڕش
یەكبخات
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بە بڕیاری یەكالك������ەرەو بڕیاردانی مافی
چارەنووس ئامانجێكی دیكەی شۆڕشی
ئەیلولە كە پێویستە ئیرادەی ئەو شۆڕشە
بەردەوام بێت بۆ ئەوەی بتوانرێت هەنگاو بۆ
ئەو ئامانجە هەڵبگیرێت ،ئەم هەنگاوەش
كە بێگومان بە هەوڵ������دان بۆ گێڕانەوەی
ناوچ������ە دابڕێن������راوەكان و جێبەجێكردنی
دەستووری عێراق و جێبەجێكردنی ماددەی
 140سەرچاوە دەگرێت ،لەمەشدا بارزانی
نەمر و شۆڕشی ئەیلول هێڵی سوری ئەم
هەنگاوەیان دیاری كردووە و سازش������كردن
لەس������ەر ئەو ناوچانە هێڵی س������ورەو وەك
چەندی������ن ج������اری دیك������ەش س������ەرۆكی
كوردستان دووبارەی كردۆتەوە لەسەر ئەو
ناوچان������ە هەرچی دەبێت با ببێت ،ئەمەش
مانای ئەوەیە بەبێ گەڕانەوەی ئەو ناوچە
دابڕاوانە بە كەركوكی دڵی كوردستانیشەوە
هێش������تا ئامانجەكانی شۆڕش������ی ئەیلول
نەهاتوونەت������ە دی ،بۆی������ە دەبێ������ت ب������ۆ
سەركەوتنی ئامانجەكانی شۆڕش و لەپێناو
گەڕانەوەی ئەوناوچانە لەهیچ مەترسیەك
س������ڵنەكرێتەوە ،وەك پرۆفیس������ۆر رۆناڵد
وید ئوستادی فەلس������ەفە لەزانكۆی نیو
برۆنیسك لە لێدوانێكی تایبەت بەگواڵنی
راگەیاند( :ئەوكاتە ش������ۆڕش سەركەوتن
بەدەس������ت دێنێت كاتێك بیر لەوە بكرێتەوە
كە تەنان������ەت گەر هەرچی������ش رووبدات
ئەوە هێشتا لەو ش������تانە باشترە كە ئێستا
روودەدەن .سەیرترین شت لە شیكردنەوەی
ت������رس ئەوەیە كە دەڵێت كاتێك كە مرۆڤێك
زیاتر لەتوانای خۆی ئەش������كەنجەبدرێت و
مەینەتی بچێژێ������ت و بگاتە ئەو باوەڕەی
كە لەوە زیاتر ئ������ازار نەماوە پێی بگات،
دەڵێن ئەوكات ئەو مرۆڤە چیتر هەس������ت
بە ترس ناكات ،لەبەرئەوەی ترس هەمیشە
بریتییە لە بەئامانجكردنی ئەو الیەنانەی
مرۆڤ كە ئەگەری زی������ان پێگەیاندنیان
لەس������ەر هەیە ،بەاڵم بیر لە خۆت بكەرەوە
كاتێ������ك باوەڕنەكەی زیان������ی زیاتر هەبێت
لەوەی كە پێش������وەختە پێت گەیشتووە و لە
ئازار نەترسی ئەوكات ترسەكەت نامێنێت
و پێموایە پ������اش نەمانی ترس ،بەتایبەتی
لەنێو زۆربەی هەرە زۆرینەی هاوواڵتیان،
ئەوكات بەشێوەیەكی گەورەتر دەبێتە هۆی
یەكگرتن������ی بەش������داربووەكانی ئیرادەی
هەموو هاوواڵتیان).

