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ی  شەكوردستان گە شێك لەبە ` لەدیموکراتی ` یان ` كۆنفیدراڵیزمی` كۆمۆنە ی جۆراوجۆر لەشێوه، زانیندهی وه ك ئەوه 

 1.كردووه
شدا  وهڵ ئەگەلە دا. كەناوچە لە ڵكی كوردهبارودۆخی خە ربڕیده سیاسیدا  –تی اڵیەكۆمە فۆرمی لە ەبردنڕێوهخۆبەژیانی  مئە

 –ی كوردی وه بزوتنە ئێستاشدا می پكك و لەكەتی یەسایەكە - الندایەبدوڵاڵ ئۆجەژمونی فیكری عەژێر هەك لەیەتا راده
 .كچین(هووری بو)م رهقوڵی پێی كاریگە بە ك كەتییە سایەكە
 لە تیۆری )سۆسیاڵ ئیكۆڵۆجی(هری ها داهێنەروه ، هەئازادیخوازێكی سۆشیالیست و تیۆریزانێكی سیاسی بوو كچینووب 

 . مردهی سەكانناركیستەی ماركسێكان و ئەی شۆرشگێڕانەردوو پرۆژههە یو نائومێدییە بە كیەوه اڵمدانەك وهوه ١٩٦٠ساڵی
 وه ەتێكاناڵیەكۆمە خۆشییەنە لە تێكان كە اڵیەكۆمە یرانەی قەمینە ر زهسەلە تێكانی سۆسیال ئیكۆڵۆجی پێداگرتنەڕهبنە كارهلە
(Pathology) كردنی ژیانی  كۆتایدا كۆڵۆنالیزه و لە مییە رههە ندییەون و ڕیزبەوكبو یەتی ئەتایبەبە گرن،ده رچاوهسە

 .وهوه تەنە-توڵەداری و دهرمایەسە ی ن سیستمی باوك ساالریالیەاسی لەسی
یرانی ئیكۆڵۆجی ندی نێوان قە یوهپە ت بەبارهكچین سەوو( ب anthropologicی )انییەکوه مرۆڤ ناس پێدانی توێژینە شەبۆ گە

بۆ  یەدیهاتنی هەری بەگەئە ئامانجێكی سیاسی كەك كرا وهز نی خۆجێی` پێشنیانجومەئە - ، `كۆمۆنەپلەداریمی و سیستە
    2.وه ە كانی ئیكۆڵۆجینسیپەوخۆو پرهی دیموكراتی ڕاستەڕێگە  ت لەزییەركەمای المەر بنەسەلە ەڵگرێكخستنی كۆمە

ی `  سیاسێكە مۆدڵە ستا بۆكچین بە ووكانی ببۆچونە ، پشتی بە١٩٩٩ساڵی  ی لەكەت پاش زیندانیكردنەتایبەالن، بەئۆجە
ی ك ئاوێنە وه كانیانەمۆدێلە پێشنیاركردنی نەالن، ڵ ئۆجەگەلە ەكچینووب اڵوكردنیتێكەنە  مە`. ئە ی دیموكراتیکكۆنفیدراڵیزم

  هندچەوه، ی ڕزگاری كوردوه ر بزوتنەسەلە یەری هەكچین كاریگەوووا بی كە وهلە ڕۆی نییەزیاده مەئە كتر. وهیە
نگ م ڕهێت كەناكر  تی جیۆستراتیجیك( كەتایبەكی ) بەرهده وه ،لتور و مێژو(، ناوخۆی ) كەیەی هە كی بێوێنە رییەكاریگە

  لە وا نزیكەیاند كەكورتی دونیابینی خۆی ڕاگەبە ٢٠٠٤ساڵی  الن لەشدا ئۆجەوهڵ ئەگە. لەتیۆری ێكینالیە بۆ وه ەتبكرێ

 
  تی دیموكراتی`هێنین ` كۆنفیدراڵیەكار دهبە ربڕینە م دهئە وانی ئازاد` و ` ئۆتۆنۆمی دیموكراتی`ئێمە `شاره وهناسرێتە ناوی تریش ده بە یەم پرۆسە ئە 1

یان و ڕاپۆرتانەین بۆ ئە  TATORTرزارباری قە ی كورد. ئێمە ی ڕزگاریخوازانەوهی بزوتنە بردنی دیموكراتیانە ڕێوهبۆ خۆبە تێرمێكی گشتگیره  كە

ر و  ندهكان، ئازادی جەخۆجێیە وهباكوری كوردستان: بزوتنە  ، ئۆتۆنۆمی دیموكراتی لەكوردستان  TATORT؛ خۆیەربە سە م پرۆژهت بە بارهسە

 Janet Biehl (Porsgrunn, NO: New Compass Press, 2013 .)ئیكۆڵۆجی، ترانس. 
 the Earth: The Promise of John P. Clark, Renewing: نبكە رچاوانەسە مئە  یریسە بووكچین كانیكاره  یرباره ده زیاتر  بۆزانیاری 2

Social Ecology: A Celebration of the Work of Murray Bookchin (New York: Green Print, 1990); Brian Morris, “The 
Political Legacy of Murray Bookchin,” Anarchist Studies 17, no. 1 (Spring 2009) : 95–105; Janet Biehl, Ecology or 

Catastrophe: The Life of Murray Bookchin (Oxford: Oxford University Press, 2015 .) 



ش دانی  وانەرباری ئەسە وانێكان.شاره ت بەبارهنی تیۆری و پراكتیك سەالیەبە ندارهیوه پە ی كەوهئە تتایبە ، بەوهكچین ه ووب
ر  سەلە ، پێداگریرقاڵ بووه ی سەزۆرتر پێوه كە بووه  رهونووسەكچین ئەوو، بوه ین هترس نای ئیمانوێڵ واڵەپە وا لەدانا كەوه بە
ڕێت بۆ  گەسێك دهكە`  كوه  ڵكوو كاركردن بووه، بەبووهكادیمی بوون نەئە كانی ڕاهێنانی بەوا كاركردنەكە وهكرده وه ئە

  3ڵدا.̀ گەی، كوردیشی لەیرانەم قەڕاست لەاڵتی ناوهربازكردنی ڕۆژهەلی بۆ دهمەكی عەیەڕێگە
  ڕوات بەری فیكری، قوڵتر دهشی تیۆری و پێوهبۆ هاوبە  وه تیس بكرێتەقە قوڵتره وهالن لەكچین و ئۆجەو وندی نێوان بیوه پە

 كردنی ` كۆنفیدراڵیزمی دیموكراسی`. و پراكتیزهرهی كورد بەی ڕزگاریخوازانەوهبزوتنەكردنی ئاراستە
یۆنگۆردن و كوو ها پسپۆرانی كورد وهروهو هە ر ك و گرێبەناویاندا ژیژه لە كانی جیهانناسراوه سێكیوالره زۆرێك لە

 4ی كورد. ی ئازادیخوازانەوه ر بزوتنەسەلە كچین كردووهوورێكانی بكاریگەیان بەئاماژه ئانكایا 
  كچین لەووب كە كراوهنە وه و بارهكی ڕێكوپێك لەیە وهتا ئێستا لێكۆڵینە چی هە، كەڕۆشنە ندییە یوهو پەباری ئەر رحاڵ، سەهە بە

 ڕهم باوهئە ی كەو ناوچانەی كورد و ئەڕزگاریخوازانەی وهتنەور بزوسەها لەروههە ،انیشانبد النئۆجەفیكری 
ال  وه كانی تێكۆشانی كوردیجیۆسیاسێكان و پێویستییە  و ئاڵوگۆڕه كەناوخۆییە خاتری بارودۆخە ، یان بەنكاریتێداكردوو

 . نراوه 
  ت بەبارهكچین سەووتیۆرێكانی ب ن پشتی بەالچۆن ئۆجە ی كەوهت بەبارهسە ەیە كی تیۆرییانیەوه لێكۆڵینە  م وتارهئە

  وه لە رووی تیۆر و پراكتیكە ی كەو رێگریو كێشانەها ئەروه، هەستاوهتی دیموكراتیدا بە شكڵی كۆنفیدراڵیە كان لەكۆمۆنە 
 5. وه بێتە ده زمونەم ئەڕوی ئەڕووبە

  وه ه كچینووفكری ب ندی بە یوهكە پە وه كاتەڕۆشن ده تی و مێژوویییەیەاڵكۆمە و چوار چێوهئە م نووسینەمی ئەكەشی یەبە
تیك و جیۆپۆڵە بە ردوو تیایدا ئاماژههە ڕۆین كەدا دهە سەرەکییانەقو دهئە ڵگەدا لەلێره ی پێدا. شەالن گەئۆجە ویە هە

ر  سەلەكچین ووی بكەخنەر ڕهسە چینەت دهتایبە دا بەلێره  ن. كەده ی دیموكراتی كوردزمتی كۆنفیدراڵیی ستراتیژییەچوارچێوه
 لە وهنەبخەبێت خۆیان دوور دهكە وهكاتەی لێ ئاگادار دهی كوردی ڕزگاریخوازانەوه بزوتنە می كەرهندی هەڕیزبە

ر،  ندهكسانی جەبنای یەر مەسەلە، كەبڕۆن داتیاڵیەی ئیكۆڵۆجی كۆمەئاراستە داری و بەرمایەناسیۆنالیزم، خێڵ و سە
 (.  semi-autonomous confederationخۆ) ربەسە نیمچە یزمكۆنفیدراڵی و وخۆشداری ڕاستەبە
ناسیۆنالیزم و   ت بەبارهالن سەكانی ئۆجەخنەو ڕهشرۆڤە لە کیدراڵیزمی دیموكراتیكۆنف ی و پێگەمیشدا شێوهشی دووهبە لە

  چۆن ی كەوه ئە روانینە ده یشتكی تایبەیەشێوه بە،  روو ینەخەده  کنی دیموكراتیدهی مەڵگەكۆمە مكیچە  شتن لەتێگە 
،  وی ئینسانیكی پتەیەڵگەبۆ كۆمەرستۆ شتنی ئەتێگە بە ستووه پشتبە زای سیاسی فە شتن لەبۆ تێگە النی ئۆجە بیرۆكە

 وهیەەڕێگ لە كە وێنا دەکاتەوە خالقی ك بوارێكی ئەوه   یزای سیاس ی كوردی فەیکكۆنفیدراڵیزمی دیموكرات چۆن هاروه هە
خۆی  ربەبۆ درووستبونی سیستمێكی سە هۆكارێكە ، كەكرێتی دابین دهتاڵیەی كۆمەشەگەلە كی پێویستە یپشتیوانی 

 كردوو. شەگە
ی وه ی بزوتنەم گۆڕانكارییانەر ئەسەتیك لەی جیۆپۆڵەە یریو كاریگەبێت بۆ ئەمان دهوه شی كۆتایشدا، خوێندنەبەلە

  ندهر پابەچی هە، كەوه ە نبده كەوهڕوی بزوتنە ڕووبە ین كەكەیش دهستانەربەو بەئە ر سەوتووێژ لەی كورد. ڕزگاریخوازنە
لی،  مەعەمۆدێلێكی  دات ببێتەوڵدهو هە تاتیزم(دەوڵەتگەرایی)س لتورێكانی دژی كە ریتەكان و نەەیخۆیربەسە ریتەنە بە
  لە  کی دیموكراتیزممی بۆ بنیاتنانی كۆنفیدراڵیرهندی هەڕیزبە ختی دژ بەكی سێكیوالری پێشوهك دێدگایەت وهنانە تە

 ڕاست. اڵتی ناوهڕۆژهە

 
رانی كچین. نوێنە ووبی بڕێز دهكی بە كۆمەبە  ٢٠٠٥ی مایسی ٥و  ٢٠٠٤ی نیسانی ١١ الن لەو ئۆجە بووكچیننێوان  ت لەی تایبەوهگۆڕینە  نامە 3

 Biehl, Ecology orن: بكە تە م بابەیری ئە سە  وهو باره، لەوهگۆڕینە یان ڕێكخست بۆ گفتووگۆكردن و نامەندێكەیوهپە ٢٠٠٤نیسانی  الن لەئۆجە
Catastrophe . 

4“Kurds Are the Most Progressive, Democratic Nation in the Middle East,” KurdishQuestion.com, October , ŽižekSlavoj  
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وێت. بۆ كتێبێكی دوورو درێژی ده وهوبارهواو لهی تهوه. لێكۆڵینهوهتی دیموكراتی كوردستان دێنینه یدانێكانی كۆنفیدراڵیهمه كاره له نمونه زیاتر
ن، بكە TATORT Kurdistanیری بێت، سههه وهدیموكراتی كۆنفیدراڵیزمه  ندی بهیوهپه كوردستان كه ری سیاسی لهی كاربارهزانیاری زیاتر ده 

 باكوری كوردستان. ئۆتۆنۆمی دیموكراتی لە 
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 تی دیموكراتی كانی كۆنفیدراڵییه ما تیۆرییه بنه 
 
ی  زمدایمێكی نوێدا: كۆنفیدراڵیار اژێر پخۆی لەربەڕاندنی ئامانجی سەی خۆی و تێپە وهشانەڵوه هە ستا بەهەپكك  ٢٠٠٢ لە

ی و ژ ، ئیكۆڵۆسیوڵیدا بۆ ` بنیاتنانی دیموكراهە ه<توڵەبێ ده ڵك بەی خەیکسیستمی دیموكرات>  م ئە 6. کدیموكراتی
 ڵگەكێتی كۆمەی سیستمی كۆما چڤاكێن كوردستان؛ یەچوار چێوه  لە موو كوردستان داهە دا` لەڵگەكۆمە ر لەندهی جەیئازاد

 KCK-.7-(Koma Civakên Kurdistananê; Union of Kurdistan Communitiesكان )ییەكوردستان
  یی كوردییەهڕێكخراو  یترێكچە؛  دیموكرات جڤاکیی ) كۆنگره KCD نالیە لە کدیموكراتیخۆسەریی   ٢٠١١موزی تە لە
ی  سیدیموكرا شداری لەری، بەماوه هێزی جە کە بانگەوازی بۆ گرێت(خۆده نی لەده ی مەڵگەموو توێژ و تاكێكی كۆمە هە كە

 بوون. تیبڕهبنەگۆڕانكارێكان  8.  دەکرد ی توركیاداچوار چێوه  لە ی ڕێكخراوبوونیی تاك و ئازادیوخۆ، ئازادڕاستە
كۆمۆنیستی كالسیك  حزابیمای ئەر بنەسەەل ١٩٨٠بۆ  وه ١٩٧٠  . پكك لەداناو شۆڕش شۆرش بوو لە م گۆڕانكارییەئە

ڕی ش شەو هۆكارهبە دەکرد،  خۆی كوردیداربەی نیشتمانێكی سەچوار چێوه یی لەوهتەباتیان بۆ ئازادی نەزرابوو، خەدامە
 – بوو خۆیربەدیهێنانی سەو وه ئیمپریالیزمهێشتنی ی نەرهستهێنانی پشتیوانی بەدهئامانج لێی بە ڵگیرساند.یا هەڵ توركگەلە

پاش  ، ١٩٩٩ساڵی   ستگیركردنی لەاڵم پاش دهتی. بەناو بردنی ئیمپریالیزم پاساویەنیشتمانی و لەی باتێك ڕزگاریخە
ی  ئاراستە بە وه ڕووی فیكره وانی تردا لەناو ئە ڕاشكاوی لەردوو، بەوباتی ڕابخە وهئامانج و شێ و ڕامان لەوه ەبیركردن

وا  پكك كرد كە ك داوای لەیەڕادهالن، بەر ئۆجەسەبوو لە  وهرهكالكەكچین یەووی بیر كاریگە كچین رۆشت. ووری بوم
كچین دا  ووی بكە ییفیكر  چوارچێوه ئاراستی  و بە وه تەت نەوڵەده ت بەبارهسە وهونە دووربكە ی لینین یەوهختكردنەوجەلە

وخۆ` و `  ی ڕاستەی`دیموكرات ئاستێكی فراوانیشدا بە لەكان`، ییەدیموكرات نەنجومەناوێكی تر` ئە، بەكانە كۆمۆنە بڕۆن كە
  وهڵكەڵبژێردراوانی خەن هەالیەو لە وهگرنەكدهیە سیستمێكی كۆنفیدراڵیدا  لە ، كە` ناسراوه هەرێمییەکان كانتۆنە 

كانی  كدارهچە ن هێزهالیەش لەم سیستمەالبنرێن، ئەوه وهڵكەن خەالیەر لەوانرێت هەتركاتێكیشدا دههە ، لەبرێندهڕێوه بە
 كرێت. پارێزگارییان لێده وهڵكەڵك و سوپای خەخە
ی جیهانی  یدار رمایەت و سەوڵە ی دهه ورهدهواوی خۆی لەخۆیی تەربەسە یتوانییوه هێشتا نە یەوه م بزوتنەی ئەوهرباری ئەەس 
تی وڵەدنی دهامەزرانجیاتی د . لەوهردا هاتوسەبە انواویكانی گۆڕانی تەی ڕێكخستن و ئامانجەاڵم شێوهبە 9ستبهێنێت،دهوه 

یی،  وه تەنەفره، ئابوریی هەرەوەزیپارێزی،  ر، ژینگەندهكسانی جە، یەئۆتۆنۆمییەکیی فیمینیست` :بۆدات دهوڵ كوردی، هە
 كێشی جیۆسیاسی كۆن. كۆتایشدا گۆڕینی كێشمە لە -ك سنووردایەی` لەیئاینزمانی و فرهفره
  سیاسی حزابی  ئە لە دوور كان ییەتاڵیەكۆمە وه ی بزووتنە ڕێكخستنانەو ڵ ئەگەگونجێت لەهد كانئامانجە لە م گۆڕانكارییانەئە

 وه زێكانەوه رههە ڵگەن كۆمەالیەلە جێبونیان كەشوێنی نیشتە لە ڵگەۆی كۆمەوخبردنی ڕاستەڕێوه ی خۆبەمایە بێتە دهکە 
ر  رگریكەك ئامرازێكی بەنها وه، تەدنیدامەزرانت، یان  وڵەاڵتی دهسەرداگرتنی دهسەستبەی دهیجیات . لەدادەمەزرێن

م  ی ئەچوارچێوه دا لەكەنوێیە دیموكراتییە  تەكانی كۆنفیدراڵییە ئازادیخوازێ سیاسییە ڵ ئامانجەگەبگونجێت لە نرێت كەداده
 10دا. نوێیە  ژیانە وهپێكە 

كار بە وهالن هن ئۆجەالیەزۆر جار لە كەیە واژهستەدیموكراتی`، ده یی سەر ) یان ` خۆ کۆنفیدراڵیزمی دیموکراتیک
 11ڕاستیش. اڵتی ناوهڕۆژهە بۆت نانە كرێت، تەیردهسە ی كورد س ك یان ڕێنیسانیەوه ك بوژانەهێنرێت( وه ده
  و بریارهڕێی ئەریزمدا زاڵبێت لەربەر بەسەتوانێت بە هێزی ڕۆشنبیری ده الن یش پێی وایەكچین، ئۆجە ووكوو بر وههە

 12.دەدرێنوهی كوردییەڵگە كۆمەكانی ییەر و لتووها كتی و بەاڵیەمای ژیانی كۆمەر بنەسەلەی كەانە کدیموكراتی
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تی و ، مرۆڤایەیەردوو ئاسۆكەڵگری هەهە، بێتستەرجەی ئاكامێكی بەوه، زیاتر لەیەنەمێژوو بۆ خۆی دووالیە 
بات  پێناویدا خە لە كات كەدرووستده ئینسانێكە  ندییە یوهتی بۆ پەاڵیەخۆیدا بارودۆخێكی كۆمە  لەخۆی  مەئە 13ت.رییەربەبە
 ندیەوهرژهبە یخۆیدا ` ئاوێزان بوون لە مەتی` ئەندی گشتی مرۆڤایەوهرژهكات ` بەی دهكچین ئاوا پێناسەووب كە –كرێت ده

̀ نده ز و جەگەی گشتی، شوناس، ڕهیندوهرژهبە ە، بكانەە ییتچینایە تەتایبە  ر  سەی زاڵبون بەمایە بێتە ده وتنەركەم دهئە --14ر.
 . بێت یان خێڵ  وه تەكدابێت نە یەر پێكهاتەهە كان لەداخراوه موو چوار چێوهو هە پلەداری كانی موو شێوه هە
  لە فراوانتریشە وه  تی جیهانیهاكانی دیموكراتیەڵ بەگەلە ی كورد گونجاوهی ڕزگاریخوازانەوه بزوتنەلە رخانەرچەم وهئە

  ی پارادایمی مافەئاراستە و بە فتاكانسااڵنی حە  یپی شۆرشگێڕ زمانی چەبە ی نیشتمانی ` یی ` ڕزگار دەستەواژە
 15.كانی مرۆڤییەردوونگە
درووست   ی كورددای ڕزگاریخوازانەوه بزووتنە لە <ڵیەپۆتانس زەمینەی >دوو   رخانەرچەم وهالن، ئەائۆج ت بەبارهسە

چوار   ور لەولتی شوناس و كەیقبوڵكردنی جیاواز بە كانمینەخۆیی كەربەی سەستهێناندهەبتی دەرفە وهكەالیە . لەكرد
توركیادا )  ی سنوری ئێستایچوارچێوه لە سیی دیموكرای پرۆسەوهی بوژانە مایە كرێت ببێتەده كی دیاریكراودا كەیەچێوه 

 16عراق و ئیران و سوریا(ش. )كان شێوه ك لەیە شێوه بە
 
ت، ڕۆشنبیری و  ی گرێدانی نێوان سیاسەمایە بێتە ده م`ه` یان ` ڕێگای سێیەنوێیە سیاسییە مانیفێستە`م ، ئەوه تره یەکیاللە
كرێت  ده - 17گشتیبە كەناوچە بۆ ڕزگاری لە كی نوێیە ها ئاسۆیە روه، هەو خۆوهتی ڕاستەدیموكراتیە  ی ئابوری بەشەگە

 كێتییە ی فدراسیۆنی یەرنامەبە ٢٠٠٠  لە زموونكراوهئە رخانەرچەم وهئە 18.وهموو شوێنێك بگرێتە ی` هەكە`پریشكە
كۆنفیدراڵیزم و مای ر بنەسەڵ هاوسێكانی لەگەدا كورد لەدیموكراتییە  تییەكەم یەڕاست، لەاڵتی ناوهكان بۆ ڕۆژهەدیمۆكراتییە 

و وه كات سنوری كۆنفیدراڵیزم فراوانتربێتەوا ده ییەرنامەبە ئاڵوگۆڕه  مئە 19. گرێتكدهیە  نەالیەمەوتنی هە ڵێك ڕێكەكۆمە
 20(. interstateتدا )ك والیەیە ك لەیەند ناوچەبردنی چەڕێوهئاستی بە زێنێت و بچێتەببە و ناوچەوه تەكانی نەچوارچێوه

كی  یەناوچە لە وهك سنووردار بكرێتەماشاكرا نەرز تەبەكۆنسێپتێكی ك ڕۆژئاڤا وه كۆنسێپتی ` شوێن ` لە وه ر لێرههە
 21جوگرافیدا. 

  لە بكرێت  زایەو فەبۆ ئە ییكی ڕیشەیەوه بێت پێداچوونەده كە وه کردو بۆ ئەوە یكاندا ئاماژه ییگی شارستانڕه الن لەئۆجە
 22.ڕزگاریدایە لە یندیوهرژهبە فراوان كەهێزێكی  ەنەككورد ده ی كەندانەسەپە و هۆكارهی ئە سۆنگە
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  و دۆخەدا ئەكەردوو بارههە لە –، یان قوربانی بووه  مێژودا، یان هاوكاری بێگانە  لە ی ڕۆڵی كورد بووه وانە پێچە مەئە
 23. وه رداشی پیالنگێڕی و ئازادییەنێوو بە  بخاتە كەوهبزووتنە  وایكردووه 

ی وه سروشت و توانایی بزووتنە  لە یە ێكی كۆنكریتانەگرتنخنە، ڕهوه ڕووی مێژووییە   الن لەارناتیڤی ئۆجلتە ئەی یگرنگ
  گی لەرگری و گۆڕان ڕهشدا دیالكتیكی بەوهڵ ئەگەاڵم لە، بەكار هێنراوهیان بە وه تەوسێنراوهی چەوه ك ئەكوردی چ وه

ڵ  گەی دیموكراتی نوێ لەپردی ``گۆڕان``  بێتە بۆ خۆی ده ی كۆنەڵگەری كۆمەم ستراكچەئە .ەلتور و شوێندایزمان، كە
رێكی مهێنەرهەك بەی كوردی وه وه ت بزوتنەكی تایبەیەشێوهبە مەردینی نوێ، ئەچاخی بە ردان لەستبەكردن بۆ دهپراكتیزه 

 24.ناوخۆ <یكانئڵیتە دەستەبژێرەکانی >ئیمپریالێكان و  هێزه هەژمونی دژ بەڕوو   خاتەباتكردن بۆ ئازادی دهوامی خەردهبە
دەرەبەگایەتی و -پێش  ندییە یوه ماو پەبنەوێڕای ت، وڵەداری و دهرمایە، وێڕای بونی سەوهالن هالی ئۆجەبە 

شتنی  و تێگەریزهك غەوام وهردهڵك بەچی خە، كەانەیراتیۆکرۆستەئیمتیازاتی ئێڵ و خ وێڕای بوونیكان، تییە گایەبە رهده
  25بۆ ئازادی ``.  ویستێک``  رگری لێكردووهتی بەكسانی و برایەخۆی بۆ ئازادی و یە

كات بۆ  م دهراهەتی فەاڵیەهێزی كۆمە كی بەمایەبنە كۆنە  تییە اڵیەكۆمە م چوارچێوه: ئەداشەحەو تە  مانكاتدا، هێزههەلە مەئە
كی  یە ڵگەپێش بنیاتنانی كۆمە  ست لەربەبە بنەده پارێزانەكۆنە  ندییەیوه و پەشێك لەشدا بەوهڵ ئەگەشتن، لەلێكتێگە كگرتن و یە

ی وهك ئەوه ز.گەر و ڕهندهرچاوگرتنی چین و جەبە  بێ لە گشتی، بەری بەشەی بەڵگە اوی ئازادی كۆمەپێن سێكیوالر لە
نێوان  پلەدارییەی ەول یەم شێوهئە 26ردبین.`̀ تی بێگە اڵیەڕووانی شۆڕشێكی كۆمە`` ناكرێت چاوه ی پێداوه لینین ئاماژه 

، بارودۆخێكی  وه تەی كوردی ماوه ڵگەمیرات بۆ كۆمەبە كێكان كەخێڵە ئیمتیازاتەڵ و ری خێ، ستراكچەكەزهگەردوو ڕههە
 ڕێنرێت.تێپە وه بێت ئەكات، دهدیموكراتی درووست ده راڵیزمیی كۆنفیدت بۆ پرۆژهتایبە 

و  ئە كە، كێشەوهالن هكچین و ئۆجەوالی ببە .نیین كاتی کی دیموكراتیزمر كۆنفیدراڵیرانبەبە لە مێژوویانە  م ڕێگرییەئە
   پلەداری وه یەم ڕوانگەرگرتبێت. لەوه كوێوه  تی لەەیرعیك بێت و شەرچییەی هەكەرچاوه، سەیە تییەاڵیە كۆمە ییەپلەدار 
 لە یەی خۆیان هەیندتمەموو تایبە هە نەما) ئە گرێتردهتی وهاڵیەكۆمەساتی سەموئەو فۆرمێكی  تییە اڵیەكی كۆمەیەزاراوه
ت  وڵەكان و دهبارودۆخێكی زۆر پێش درووست بوونی چینەكان لەتییە اڵیەكۆمە ندییە، ڕیزبە27ری(شەی بەڵگە كۆمە

و فۆرمی كانیدا و ئەناوخۆییە ڵ ڕێكخستنەگەلە ناكۆكیدایە لە كوردستان خێڵ لە پێکهاتەی كە وهڕوون بووه  وهئە 28.پێكهاتووه 
م  شدا ئەوهڵ ئەگەلە .كسانننایەو  یەكی زۆریشیان هەرییەزهنگ نەتە مانەشێك لەبەی خۆیدا، تییە اڵیەكۆمە وه خودناسینە

. بۆ و كۆڵۆنیاڵیزمرمایەسە دژ بە رێك بووه نگەوام سەردهبەدا تییە اڵیەكۆمە <ترادسیۆناڵەنەریتییە >م فۆرمی لە ڵەپۆتانشیە 
میریكای التین و ڕوسیا  زائیر، ئەی هیندستان، جەتییانە اڵیە كۆمە زییەوهرهو فۆرمی هەتێڕوانینی ماركس دا ئە ، لەنموونە 

زێكانی كرد،  وهرههە و كاره( ستایشی كۆمۆنە Federiciفیدریچی ) مان شێوههەبە 29رگری. ن هێز و بەخاوه یانكاتە ده
هێزترن و  تێكان بەاڵیەكۆمە رایەڵەڵكوو ، بەداری بااڵترین نییە رمایەی سەشە`` گە :كرد كەی ده وهی ئە ەەش بانگ چونكە

 30``. ەنشی پێبككشەتوانێت پاشە، دهوهر ئەك هەستێنێت، نەداری بوهرمایەی سەشەتوانێ گە ده
بواری   ت لەتایبە بە كاندا وه ەكۆن ڵگەكۆمە لە ییزراوهدامە كردنیپراكتیزه كە وه كاتەده وهخت لەكچین جەووب مان شێوههە بە
ی ئاراستە بە مانەموو ئەرگرتن` هەسوودوه  توانای ```،   نابێت وهمكردنەكە قابیل بەم نی كە`` الیە تیدااڵیەی كۆمەشەگە
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كرداری   ۆخێڵ، ب  خشێت بەبەان پۆتانسیڵێكی ڕۆمانسیانە م دۆخەئە مان شێوههەبە 31،ننێنگاوده هە پلەداریی وه مكردنەكە
  كوردستان ری خێڵ لەستراكچە كات كەی پێده الن ئاماژهئۆجەی وه ك ئەوه. كردنی باوكساالریپیاده و وهكردنەتۆڵە 
سانایی  بە 32لتور. و پێشچونی ڕۆشنبیری و گۆڕینی كەرهبە لە كات و ڕێگرهاڵتدار دهسەئڵیتی ده پشتیوانی لە ختانەرسەسە
كو )خێڵ و  ی وه تاڵیەكی كۆمەیەوارهكانی قەییە ها مێژووبەشێت هد. س نییەڵكی كورد بەخۆیی خەربەسە  نها باسكردن لەتە
 33. بارهن قەكی خاوهیە وهتەنە ببنە  وهكردنیانە زهدیموكراتی ی بەڕێگە( لەكانەبێ واڵت وهتە نە
ك  ر و ئازادی بوون، وهبەرێوهم، خۆ بەرهەنی بەمێكدا خاوهردهسە لە یڵبووانە كۆمە تییە اڵیەكۆمە بارهو قەئە مانشێوه هە بە
 34.وخۆوهی ڕاستەسیڕێی دیموكرا لە پێدانەشەگە بە انكرێت و پێویستییر دهمیراتی سۆشیالیزم سە شێك لەبە

بێت  درێت، دهپێده  انویبره وهن ناسیۆنالیزمەالیە لە كە پلەداریكانی كێشە کە وتووێژی ئەوە دەکەن ،كچینووالن و بئۆجە
 دا بكرێت. كەوه بزووتنە   ی لەیسیاس لە ئامانجی نكاری ای گۆڕ وه ئە  بووە هۆیدا مەبە دانناند
کە پێشتر لە فۆرمی جڤاتە سیاسییەکانی  ركردنی ئازادی نییەبەستەتوانای ده بۆرژوا ناسیۆنالیزم وه، النەی ئۆجەڕوانگە لە

  اتیزمی دۆگم ین شێوهماەهبە  35.کۆندا یەکسانییەکەیان لەسەردەمی خۆیدا بە شێوەی دەستەبژێری و پلەداری بووە
 <هیریكتیكیپلەداری >ی ڵگەڵ كۆمەگەەكات لراوردی دهالن بەائۆج كە یو سۆشیالیزمەئە ،`قینەڕاستە-سۆشیالیزمی `

 36.`پشتگوێ خرابووتێیداماف و ئازادێكان  كسانی لەیە `ری، كەسۆمە
  بە ستووه كۆتاییدا پشتبە لە كە وه تەی سیاسەگۆڕهنە داڕێژراوه چوارچێوهو بە وه تەوه وستی خۆیان بەوانەو بزوتنە ئە
ركردنی ئازادی و  بەستەر دهرانبەبە لە دامودەزگای پلەداریك وه ڵگەبیركردنی دۆخی كۆمە یان لە ، ركووتكردنسە

  پلەدارییەکان، وه النەاالی ئۆج. بەوهتەت نەوڵە ده ئایدیۆلۆجیای كات بۆم دهراهەفە مینەزهش وهئە، ڵگەرانی كۆمەخۆشگوزه
 37كرێت. پارێزگاری لێده وهاڵتەسەن دهالیەلە ندی و قازانجی گروپێك كەوه رژهبە لە نها بۆ پارێزگاریكردنەتە

ی  بۆ قۆرغكردنی كایە ێكان، كاركردنەمرههە تییە اڵیەكۆمە ندییەڕیزبە لەك رگرییەربە، هەمان شێوههە كچین یش بەووبۆ ب
اڵتدارێتیدا،  سەكاری ده بێت لەنە  كگرتوواڵتێكی یەسەده نگەڕه  چینێكی دیاریكراو.   قازانجی بە تیكردنیەو ئاراستە سیاسی

  38. ركوتەت ئامرازی داگیركاری و سەوڵەشدا دهوهڵ ئەگەلە اڵمبە
 ش نییەوهرهاڵم دهو وه دا نییەڵگە ناو كۆمەی لەقینە گێكی ڕاستەو هیچ ڕهیە` شتێكی زیاده` نا مادییە ملێیە زۆره زگام دهئە

ك وهت نەێنر سی دادهكەكاری تاكە بە شبوونە و دابە: ئەناڕۆشنە وهڵگە كۆمە می بەرهندی هەندی ڕیزبەیوهاڵم پەبە  39پێی.
كی  یەڵگەیاڵ و كۆمەی خەردهژێر پە لە یەقینە ڕاستە تییەاڵیەو ملمالنێ كۆمەئە دێت كە و مانایەبە مەتی. ئەاڵیە كۆمە

 40كرێت.نگی لێدهدات،یان بێدهخۆیدهوامی بەردهبە مییەرههە م سیستمەئە ،وهشاردرێتەا ده دهارمۆنی
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 ,Prison Writings, Volume 235; Öcalan, , War and Peace in KurdistanÖcalan, 5, no. 2 (June 1998): 82;  Quarterly

35.–34 
3867.–66, Remaking SocietyBookchin,   

 
39(San Francisco: Sierra Club Books,  The Rise of Urbanization and the Decline of CitizenshipMurray Bookchin,  

1987), 243. 
40Turkey’s Kurds: cited in A.K. Özcan,  , volume 6 (Cologne: Weşanên Serxwebun, 1995);Seçme Yazılar, Abdullah Öcalan 

A Theoretical Analysis of the PKK and Abdullah Öcalan (London: Routledge, 2005), 161. 
 

https://ypginternational.blackblogs.org/2016/07/21/briefly-on-socialism-abdullah-ocalan/


 ەکەئامانج 41ال بنرێت. ئاسانی وه وا بەر ەهناتوانرێت  ڵگەی كۆمەم بارودۆخەئە الن پێیوایەاشدا ئۆجوهڵ ئەگەلە
  پایە  وهگەڕه بتوانێت لە كە –نی دهكی مەیە ڵگەكۆمە ی بەوه ی جێگرتنەەڕێگ  كی ئۆرگانی لەیە شێوهتی بەیەوه تواندنە 

  لە .وه دابڕێژێنرێتە ڵگەی كۆمە تێكاناڵیەكۆمە ندییە یوه پە نوێ  ر لەرێت و سەناو بە لە ڵگەمیبوونی كۆمە رهتێكانی هەڕهبنە 
 گۆڕانە ستبوون بەیوه پێناوی پە  لە كۆنانە  تییەاڵیە كۆمە فۆرمەو ئەموو هەر سە بێت فشار بخرێتەده وهالن ها ی ئۆجڕوانگە

البنرێت وه  ییەرانەركوتگەسە تەو سوونەئە توانرێت ده وه یەەم ڕێگلە 42. نكوتگ دادهڕه داڵگەكۆمە لە كە وه كانە ییەدیموكرات
،  وهتە` چین، نە بە رهرانبەندی گشتی مرۆڤ` بەوه رژه` بە وه كچین هووب الیبە .وه بگرێتەو فۆرمی هاوپشتی جێگای 

ر  سەپێداگریبكات لە تی كەاڵیەندی كۆمەكی نا ڕیزبەداخوازییە لە وهبكرێنە ستەرجەبە مانەكرێت ئەده ر`ندهو جە  ئەتنیک
كسانی  یە`كانی بارودۆخی قینەڕاستە ییە جیاواز  بۆ داننان بە زوڵملێكراوانە پەو گروموو ئەكان و هەمینەژنان، كە

كی یەوه ی بزووتنە وهپێشە ری هاتنە گەئە مەجیاوازێكاندا، ئە بە داننانە ڵگەتی كۆمەڕهخواستی بنە 43. `كسانیدارنایەرانبە بەلە
رۆشبوون بۆ پە بەكان ` كورده ۆس دا هاتووه ڕ  ی ی كارنكەڕاپۆرتە لە بۆنمونە  44كات. دهم راهەتی فراوان فەاڵیە كۆمە

ی تان و پۆكە چونكە ،ڵگەكۆمە خشێتەببە ئارامیك یە تاڕادهتوانێت  ده مەئە زانی، چونكەكارێكی گرنگیان ده ئۆتۆنۆمی و بە
  مە، ئەوه كاتەالن ڕوونی دهای ئۆجوه ك ئەوه 45.وه بۆ خواره وهرهسەسپاندنی بریار لەك چە، نەیە وهرهبۆ سە وهخواره لە

   46می`.رهندی هەڕیزبەری  ستراكچە لە وه`بیركردنە لە ی كوردهوهكلیلی ڕزگاری بزووتنە 
 ی كوردی لەوه ی بزووتنەوه الن بۆ دوورخستنەامی، پێداگرێكانی ئۆجرهندی هەڕیزبە  كچین لەووی بخنەماكانی ڕهبنەر سەلە

كانی  شتە لە جگەناسیۆنالیزم ̀ كە  ڕۆشنە وهالن هالی ئۆجە بە. یشتنە سانایی شایانی تێگە ت و خێڵ، بەوڵەناسیۆنالیزم، ده
جینێكی دیاریكراو   وه و هێشتنە لە ناوچەکەكۆلۆنیالیزم >>پەرت کەو زاڵبە<<ی داگیرکاری تی یەژییستراتتی خزمەتری، 

  47.̀ كاتده اڵتداسەدهلە
كان، یان  تێكانی ناوچە اڵیەكۆمە ، ئاكارهئیتنیک ی وهتكردنەڕه بە ێتستهە بووه نە وهر ئەسەچاره وه الن هاالی ئۆجبە

  .کۆنفیدراڵیزمی دیموکراتی فرەمەودا کو لەسەر بنەمایڵنی، بەدهمە یان ینەتەوەییمای ر بنەسەت لەوڵەده  یوهجیاكردنە
 ` كەئارەزوومەندانەكی یەڵگەك ` كۆمەوه  كۆماری توركیا دانی مۆرکێکی دیموکراسییە بە كەوه تی`  بزووتنەڕه`ئامانجی بنە

 48كسانی خۆیان. مافی ئازادی و یە نەگەكان دهكەینە مموو كەتیایدا هە 
 

 دیموكراتی  زمیكۆنفیدراڵی یهکانی تیاڵیهسیاسی و كۆمه  ەندههڕه  مهودای
 

  . مۆدێلینهاتوو وه ی كالسیكەڵگەژیانی كۆمە كانی شێوه ییەر كاریگە رێكانی ` كۆنفیدراڵیزمی دیموكراتی` لەكاریگە
ك وه پێشینیار كرا وهالن هاو ئۆج بووكچینن الیەلە )گریكی(لینیهیژیانی  یتیڕهكاری بنەاوخۆو ئڕاستەی س دیموكرا

 هایەم بەبۆ ئە ستەرجەی بە نمونە ی نوێدا.رمایەتداری و سەوڵەده جیۆسیاسی  یندێشەئە ررانبەبە بار لەكی لەیەمینە زه
ی ڕێكخستنی  چوار چێوه ی پێدرا لەرهپە وه ن بووكچین هالیەلە ەچاالكان  كانی مرۆڤ` كەهره` بە لە رستۆیەكۆنسێپتی ئە 
ناوخۆداو   كان لەخۆجیە ڵەڕێكخستنی كۆمە  ستێ بەڵده تی هەڕهكی بنەیەشێوه بە ، كەتی دیموكراتیداكۆنفیدراڵیە 
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  وه الن هاو ئۆج بووكچینالی بە 49كانی تر. ناوچە لە وه كانی ترهكینەیە كی ئاسۆیی بەیەشێوه ستكردنیان بەیوه پە
كی  یەە مینمای درووستكردنی زهبنە بێتەوخۆدا، دهتی ڕاستەڵ دیموكراتیەگەیی لەكی ئاسۆیەشێوه بە ڵگەكۆمە  یوهەڕێكخستن

  لە رپرسەسێك بەر كەهە، وهناسراوهلەو چوار چێوەیەدا ڵك تیایدا خە ، كەروەو یەکدەبن  ڵگەكۆمە ك یەمینەزه –خالقی ئە
  ی وكار ئا ەكار  رستۆ لەی ئەوه ك ئەوهكرێت. ده مسۆگەر  وه ێکانە ئیدار ئەرکە ی گفتووگۆو ڕێگە لە ،ویتر ژیانی ئە

كی ندییەیوه پە زۆر دوور بوو لە  (POLIS) كی سیاسی یەڵگەك فكری كۆمەوه،  وهكی باش ڕوونیكردهیەشێوه دا بەسیاسێكانیی
تی دیموكراتیەر، دیر ماكنتایەڵسەڕای ئەبە 50دا.مۆدێرنەمی  ردهسەلە وه وهتەت نەوڵەاڵیزكردنی دهنترهسە بە ساتی لەسەموئە 

  خسی نین و لەندرابوون شەیەی تێگە وه ك ئەخالقێكان وهئە ` بریاره كە یە كەتییە اڵیەكۆمە چوارچێوه یوه نگدانەغریقی ڕهئە
  یچ ڵگەی كۆمە وهك ئەخالقی` وهر بوو بۆ `ئابوری ئە خۆشكە ها ڕێگەروههە 51`ندی گشتی دایەوهرژهی بەچوار چێوه

ری ئاكاری باشێكانی ڕووبە ت بەبارهرستۆ سەسیاسێكانی ئە بۆچونە .ی كااڵیەماكەبنە كە` ئابوری بازاڕ` ك نە پێویستە 
.  بنچینەیی و سەرەکین تی دیموكراتیكۆنفیدراڵییە  بۆ  پیادە دەکرێن و وهالن هاو ئۆج بووكچین لە وخۆ دیموكراتی، ڕاستە

`` تیكردنێكی باشی ``زۆرینەرایەبۆ ڕابەتی ستیەبەمە ڵگەكۆمە كە یەتییە اڵیەكۆمە  مینەو زهست لێی ئەبە، مەمەگرنگیدان بە
 یمرهەبە م ئاڵوگۆڕهئە 52كوو خۆیان.``ن وهبوونی خۆیان بكە ست بەرێك `هە كتەك كارهوه ڵگەندامانی كۆمە ك ئەیەشێوه بە
كی ندییە یوهپەرم و ، وتووێژێكی گەوانەكی ڕهیەوه می بیركردنەرهەڵكوو بەریبوون بە ماوهیان جە وه ونە و نها كۆبك تەنە

ك وه  ڵگە، كۆمەوه تەلی تایبەده، ڕێكخستنی جەوه ڵبژاردنەنجامی شانسی هەئە لە .سیناوه ەئ تیسیاسە بە یە ەندانتمەتایبە 
ن` یان  ژارەکا` ب   كان ردانەستێوهده ی وانەپێچەسوود لێكی بەده داتێك بۆ جەكوو ئەوهبێت، رچاو دهك ڕوون و بەیەستەجە
 . ەنكتی دهرایەنەێنوحوکمی  بە ئاماژه ` كەۆچوونەکان` ب النانیوه 
 

ی مایە بێتە ئیدارێكان، ده ڵبژاردن بۆ پۆستەو هە ر نوێنە جیاتی   لە نێردە، یی خولشێوهاڵتدارێتی بەسە، دهشوهرباری ئەسە
 یەوه تیدا ئەرایەفۆرمی نوێنە لە نێردراوگرنگی  سی.كەندی تاكەوهرژهكان بۆ بەكارهێنانی پۆستە ڵی و بەندهی گەوه مكردنەكە
داهاتوودا  لە كە یەو كلیلەئە مەكات، ئەری دهنی ئیداالیە ت بەنها خزمەو تە وه توانرێت بانگێشتبكرێنە جێ دهستبەده كە

ك `  الن وهائۆج ( كەDTK (Democratic Society Congress) - ی دیموكراتڵگەی كۆمە ) كۆنگره ت بەخزمە
  ناوخۆوه  نینجومەن ئەالیەبردن لەڕێوه كانی بەموو بریارههە 53یناسێنێت.ی دیموكرات` دهڵگەڕێكخستنی كۆمە یپرۆژه

شداری  بە بە ری گشتی ك ڕێكخەستێت وهبەكانی خۆی دهوه یش كۆبونە  DTKكان، ك و شارهڕهر ئاستی گەسەدرێت لەده
شوێن و ژیانی    لە رێكانی تر كەماوهجە ند و ڕێكخراوهناوه وانی تریش پێك دێت لەڵبژێردراو ئەرانی هەك نوێنە % وه٤٠

  گشتێكان لە ەڕێكخستن:  تی شوێن و كاتەدیالیكیە كردنكۆمۆنبە یەم شێوهبە 54ڵبژێردراون. هە گشتێكان وه كۆبونە لە خۆیان
ی هێزی ڕێگە لە )كۆنفیدراڵیزم( بۆ وه بێتە فراوانتر ده  كەتۆڕه  وهلێره رەهكان، بۆ مرۆڤە نكی گرنگكان پێویستییە كەهڕ گە

ر  سەی لەكوو تیۆر قسەنها وهتە 55ی بووكچین كەڵەالی كۆمە زموونە م ئەئە كگرتوو.ی یەكەك یەك یەوه  وه كانەرهنوێنە 
 كرێت. ده پیاده وه ی كوردهی ڕزگاریخوازانەوه ن بزووتنەالیەكی پراكتیكی لەیەشێوه اڵم ئێستا بەكرابوو، بە

 بە  ی بڕوابوونمینەر زهسەلە، بێتده وتەدا جێكەكوردستان لەڕێگای جۆراو جۆر  بە كانی كۆمۆنە ی شۆڕشگێڕانەڕوانگە
كاتێكدا  لە دا.ندێتی بیروكراتیانە تمەر تایبەرانبەبە تی لەاڵیە ی كۆمەوتووانە ركەك ئامرازێكی سەت وههاكانی دیموكراتیە بە

 خالقی زۆر دوورن. بووكچین بڕوای وایەكی ئاسایی و ئەیەشێوهئێستادا بە لە (داPOLS) شار  لە نیانە دهتوانای  ژیانێكی مە 
  كاركردن بە بۆ ،وهزیندووبكرێتە  وهئە میرهندی هە ی ڕیزبەوهشاندنەڵوه و هەڵگە ی كۆمەوهی هۆشیاركردنەڕێگە كرێت لەده

م  س ئەموو كەی هە وهدا و بڕوابوون بەم توانایە و داننان بە یەی هەیر سێك توانای خۆسەموو كەهە ی كەوه ئاقاری ئە

 
49Biehl, “Report from the Mesopotamian Social Forum,” New Compass, October 5, 2011, accessed July 13, 2019, Janet  
.compass.net/node/265-http://new 

 
50ed. Richard McKeon (New York: Modern Library,  ,The Basic Works of AristotleAristotle, “La Politica,” in  

2001), book 3. 
51(Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007 [1981]), After Virtue: A Study in Moral Theory Alasdair Macintyre,  

ix. 
 

52.After Virtue Macintyre,  
53, 27.Democratic Autonomy in North KurdistanTATORT Kurdistan,   

54Ibid., 33.  
 

55126.–95, Remaking SocietySee especially Bookchin,   
هه  

http://new-compass.net/node/265


موو شتێك ، پێش هەكی شۆڕشگێڕانەیەژهۆموو پر `هە كردووه بۆ ی ی بووكچین ئاماژهوه ك ئەوه 56.یەی هە توانایە 
زای  ی فەردی بناغەبە پێی وایە ،ڕوو خاتەدهنی ڕۆشنبیری ی خۆی بۆ الیەیالن هاوڕاائۆج 57.`كی ڕۆشنبیرییەیەپرۆژه

`` ئاكاری  ` و هۆشیاری نییە  وه دڵنیاییە بە بێ دڵ، رستۆ ` هۆشیاری مێشك بەفیكری ئە ستن بە، پشتبەبۆ نموونە .خالقییە ئە
پرۆگرامی خوێندن و   كی لەكار و زیرهگونجان، داهێنان، شرۆڤەخۆبون و ر بەڕاستی، باوه  گرنگیدان بەی خوازی`` چاكە

ر خوێندن ` بۆ سەلە وهختكردنەجە   .یەڵ بووكچین هە گەكی زۆری لەتییە نزیكایە انەمئە 58باتگێڕ``كانی پارتی خەدگارهئە
  پاڵپشتیكردار  توانرێت بەده وه نییە دهكی مەی هۆشیارییەڕێگە نها لە تەكە` ەكانییەستەوابە  ندییەیوه پە ی وهونە برنگار بە

   59بكرێت. ی دیموكراتیزمكۆنفیدراڵی
ڵكوو بە سمی و قانوونی نییە فۆرمێكی ڕه نهایان پێدا، ئۆتۆنۆمی دیموكراتی و كۆنفیدراڵی تەكایا ئاماژهكوو جۆنگردن و ئەوه 

بێت پشتیوانی ده كردبوو كە م پێویستییە واوی دركی بەتەالن بەئۆجە 60ستێت. بەكان دهڵكەكانی خەكارو تواناییە بەپشت 
سفی الن وهی ئۆجەوهك ئەگشتی. وهخۆیی دیموكراتی بەربەوتنی سەركەك بۆ سەیەك شێوهی خوێندن بكرێت وهپرۆسە

 باشییەئاماده كەكارهشێك لەبە 61كان`، قورسە كەر بۆ قبوڵكردنی ئە ەكارییانمادهاڵك و ئمانجی خوێندن ` ڕاهێنانی خەاكات، ئده
 ڵ داعشبێت یان سوپای توركیا.گەی جیۆسیاسی، چ لەكێشەبۆ كێشمە
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 كەوه ی بزووتنەیگرافیای سیاس وج ی دیموکراتی، تێكۆشان بۆ كۆنفیدراڵیزمی سیاسی و ڕووبونە كانی ڕووبەییەگرنگ كێك لە یە

ناسێنێت،  كان زیاتر دهئاسۆی كانتۆنە  كەوهی بزووتنە وه كگرتوویی و فراوانبونە یە .وه هاوسێكانیە  تی بەكانیە ییەندیوه و پە
وێت و كورد نین و نایانە ی تر كەنە جڤاتاو دیموكراتی بۆ ئە سەرییچۆن خۆ  كە وهپێشە دێنێتە و پرسیارهش ئەمەئە
 62كۆماری `نوێ`. ییتدار وڵە ی دهنوێیە م فۆرمەسیكیوالریزم، ئازادی ژنان و ئە بۆ رۆشییان نییەپە

  شەنگالرێمی هە ی لەوه ك ئە، وهوه كانەییەرباز سە وتنە ركەئاكامی سە تی لەرایەبەڕێوه ی نوێی بەی ناوچە وهكرانە، بۆنمونە 
لتوری كە وهشەلێره دیموكراتی، زمیكۆنفیدراڵی شێكی فراوانتر لەبە خسێنێت ببنەڕهیان بۆ دههوتی ئەرفەده مەدا، ئە ڕووی

كانی  تییە اڵیەكۆمە ز و گروپەگەركوتكردنی ڕهو سە وه دنەوسانر چەرانبەبە بێت لەكرێت و ڕێگر دهی پێدهكشەپاشە پلەداری
ندێكانی یوه پە وهپێشوتره ر لەر شوێنێكی تر، هەك هەڕاست، وه اڵتی ناوه هەڕۆژه  شدا، جۆگرافیای سیاسی لەوهڵ ئەگە. لەتر 
ت، الدێ و خێزانی باوك  وڵەبۆ ده كێشاوه لیش پەندییەیوه م پەو ئەزراوهیی دامەوهتەئاینی و نە پلەدارییای مر بنەسەلە

تی  قڵیەوتنی عەركەكرێت دهده  ،ی دیموكراتیزمی كۆنفیدراڵیی وه ر بزووتنەكان بۆ سەورهگە ترسە كێك لە. یەساالری
تكردنی  اڵتدارێتی حكومەسەده ی لە وهك ئە، وهڕێتبگە لتوری ناسیۆنالیستیوتی كەستكەانی دهستهێندهبەبۆ  دوالیزمی بێت كە

شكردنێكی  دابە بە ر شوناسی كوردییەسەسی ناسیۆنالیزمی كوردی لەكی تر، فۆكەمانایە بە 63.بینرێیتده كانی عێراقداكورده
  ربازی و ئیداری بەی سەوهنگدانە داهاتوودا ڕه لە مەت ئەكرێده  ردێكاندا، كەكوردێكان و ناكو نێوان ناوچە لە سیاسییانە

  گرێت لەده وهخۆیە می بەرهندی هەاڵتی ڕیزبەسەر و سیمای دهسە لەپە كی بەیە شێوه بە م جیاوازییانەببینێت. ئە وه خۆیە
 تی دیموكراتیدا.ی كۆنفیدراڵییە خالقییەئە زا فراوانەو فەشكردن بەجیاتی باوه 

ی  س ی دیموكراڵگەپاندنی كۆمەوڵدان بۆ سەهە ، الیەکەوە ست. لەبنبە  گەیشتوونەتەجیۆسیاسی ئایدیۆلۆجێكان  كێشیكێشمە
ندی  ی ڕیزبەوه شاندنەڵوه تی و هەموڵكدارێتی تایبە كان بەی كۆمۆنە وهجێگرتنە ڵیشیداگەربازیدا و لەی سەڵگەر كۆمەسەبە
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  وڵدان بۆ رێزگرتن لەهە  وهكی ترهالیە ها لەروههە -وه كانەدراسیۆنی كوردهف اڵوكردنیان بەزۆر تێكە ت بەنانەتە می،رههە
  ،تی دیموكراتیكۆنفیدراڵیە ی زیاتر بۆ خۆی ناوچە ڵ گرتنە گەئۆتۆنۆمی، لە تێكان و دانی بڕێكی زۆر لەاڵیەكۆمە لتوره كە
 یمایە ێتەبب كرێتی دوواییان ده مەئە بێت.ندانەزوومە ئاره واوی تەبەكاندا نێوان كانتۆنە  لەست بوون یوه بێت ویستی پەده

  ێك كەر فاكتە .كاتبڕی ناوخۆی ی شەەی توشی كێش كەبوونە كپارچەو یە کۆنفیدراڵیزمی دیموکراتیی بۆ پرۆژه كێشە
و  لە یەالی داعشدا هە یلیان بەمە كە كانەبوونی تیرۆریستە كەزموونەر ئەسەبێت لەی زۆر خراپی هەیر كرێت كاریگەده

زۆر  ، نا ئارامی، بەواتەكە 64رداگیراوه. سەستیان بەده وهكانەكورده كدارهن چەالیەلە دام دوواییانە لە یو الدێیانە شارۆچكە
`  ڵگە` خۆجێیی كۆمە ندبوون لەزوومە. ئارهكۆنفیدراڵیدا پێکهاتەی تردا، لەورهكی گەپانتاییە  لە وهێزانەاڵوكردنی ئەتێكە 

 كاندا.نێوان كاری تیۆر و پراكتیكی كۆمۆنە لە كان، پردێكی گرنگەكوردێ بۆ كۆمۆنە یەكی زۆری هەگرنگییە 
ی مادی و ڕۆشنبیری ژهنگەكی خۆجێیدا توشی تەیەڵگەكۆمە كان لەییەدیموكرات كۆمۆنە كات كەده وه كچین تێبینی ئەوبو
كاندا نێوان كۆمۆنە  لە كی تۆكمە مادیندییەیوه پە وه تەكۆنفیدراڵییە  ڕێی ر بێتوو لەگەگر ئەڵنەكی حاشا هەك ڕاستییەوه وه بنە ده

كۆنترۆڵكردنی  لە ناویشیدا كان گۆڕینی موڵكدارێتی بۆ كۆمۆنە  متر لەكە وه ه  كچینوالی بوبە 65كرێت. درووست نە
تیكردنی تایبەوزیكردن، یان بەرهردن، هەنیشتمانیكك بۆ بەپشتیوانییە  بێتەخۆیدا ده  لە كە-تی ئابوریوخۆی سیاسەراستە

نێت یەگەده وه ئە مەئە 66ی بازاڕی ئازاد. یتی یان ئابور وڵەده ابوریهێزكردنی ئی بەمایە بێتە ده یەم شێوهبە كە موڵكدارێتییە 
ژێر   نەبخە ییەکانیانئابور  نەالیە كۆنترۆڵیان كردووه وه ڕووی هێزه لە ی كەنوێیانە  رێمەو هەبێت ئە كان دهییەكوردهێزه كە

  ،نكراو م دوواییانەی ئە وهو توێژینانە پێی ئە ڕاستیدا بەلە .كانناوخۆییە  پلەدارییە بە ەی ونگاربوونە ەر بۆ بە وه ڕكێفی خۆیانە
ند  ن چەالیە لە و وتە نە یكە% ی سامانە٧٠ لە كە داڕاستاڵتی ناوهی ڕۆژهەكسانیانە و نایەكۆی ئە ر سەوتن بەركەسە

  67كی گشتی. یەشێوه دا بەرر داعش و تیرۆسەبە  وتنركەپشتی سەبڕبڕه بێتە، دهرداگیراوهسەستی بەده وهمیرنشینێكە 
كێتی  یە ، لەخۆییانەربە، سەنجامدانی كاری نادیموكراتیانەئە ئایا ، هێشتا نادیارهوكچینوب نادیاری ڵوێستیهە رباریسە

ست  ده ی پێویستە وه بە وهناهێڵێتە  وهو بارهی دا هیچ گومانێك لە م دوواییە كانی ئەنووسینە ؟ لەپێدراوه كۆنفیدراڵیدا ڕێگە 
  اڵت سەتی: ` ناكرێت دهویەنووسی كروه ان. هەكزراوه نوێیە ی دامەوهزراندنەاڵتدا بگیرێت بۆ دامەسەر دهسەبە
بێت ڵكدا نەستی خەده  لە دەسەاڵتو ژیانی سیاسی.  ڵگەسیمای كۆمە لە شێك بووهبە میشەهە ، چونكەوه شێنرێتەڵبووه هە
وكچین وڵ پێداگری بگەربگیرێن لەوه وه گرنگییە بێت بەده كنیەئاماژه م بۆچونانەئە 68.كانەستی زاڵمەدهلە وه ئە وه دڵنیاییە بە

ندی كی گرنگدا كۆی سیستمی ڕیزبەیەپرۆسە بتوانێت لە نی گرنگ كەدهكی مەیە ڵگەخوێندن بۆ بنیاتنانی كۆمە   لەسەر 
 می و كۆنفیدراڵی. رهبگۆڕێت بۆ سیستمێكی نا هە ڵگە می كۆمەرههە
كانی  چارهڕێگە  ن لەكان توانیان داهێنان بكە ییەكورد ، كۆمۆنە یان پێكرائاماژه وهرهسە ی لەانەرگرییو بەئەرباری سە

  ت بەبارهڕوو سە ینەخەك دهیەوتن. نمونە ركەدهتیۆرێكان وه نەیی الیەكارامە وهی كاری پراكتیكی خۆیەڕێگەلە خۆیاندا.
كتر  ری یەكوو ئێستا نیشانده تاوه هە دیموكراتیدا كە زمیڵ كۆنفیدراڵییگەكان لەكان و شارۆچكەنوێیە  ەجڤاتاڵوكردنی  تێكە 

ت و  زییەركەخۆیدا نیشاندانی خواستی المە  لە كە ،كان بووه جۆراوجۆره وشتەترادسیۆن و خوو ڕه قبوڵكردن و ڕێزگرتنی 
ختی  الن جەا ی ئۆجوهك ئەوه .وه كترهیە بە ناكۆكە  م جۆگرافیا سیاسییەئە لكاندنی پێوەزۆر ر بەرانبەبە ، لەبووه سەریخۆ
ستدرێژی واڵتانی ده نی دیموكراتی دژ بەده ی مەڵگەكۆمە لە رگریكردنەنها بەازی تەربكاری هێزی سە ،وهكاتەر دهسەلە

  كە` كۆنفیدراسیۆنە  وهختیكردهها جەروههەدا. كەناوچە ژمونی خۆی لەهە یوه فراوانكردنە بۆ وڵدانك هە، نەكەناوچە
 69بێت.`ەهست بوونیان یوهی سنوور خواستی پەوهرهكانی دهڵەی كۆمە وكاتانەئەیان `  ،ر گە`ئە وه بێتە فراوانتر ده

تواناکەی بۆ   `سەلماندنی`یانی كەوتنەركەپێی ده مرێت بەژیی یان دهتی دیموكراتی دهكۆنفیدراڵییە  وه الن هاالی ئۆجبە
  مەئە 70. دەژیی و دەمرێت  رداگرتنسەستبەكسانی، زوڵم، دهكوو نایە وه  یكانییەندهمە ییەنووكە هە چارەسەرکردنی کێشە 
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  نكەماشا دهتەتی وڵەده و دژه تیی خۆچێیەریتنە ی كورد،ی ئازادیخوازانەوهالن و بزووتنە ئۆجە بۆچی كە وهكاتەڕۆشنی ده
جیاتی    لەپێناوی فدراسیۆنێكی دیموكراتی فراواندا،  ڵك لەلتورێكی زیندوی بااڵ بۆ بنیات نانی پشتیوانی خەك كەوه 

كانی پێش وتویی` الدێیە بینرێت `دواكەده وه رهكالیكە ك یەی وه وهئە  71ملێیی. بردنی زۆرهڕێوهسنوورداركردن و بە
ر  رانبەبە لە یەنەدرێژ خایە رگریكردنەلتوری بەو توانایی و كەڵكوو ئە، بەخۆكان نییەربەسە  داری یان شارهرمایەسە

 .یەاڵتەسەندی كردنی دهناوه می و بەرهندی هەڕیزبە
ئاستێكی   لە كان لەڵگەبۆ ئاوێزانبونی كۆمە  یە ودای هەشتنێكی درێژ مەی كورد تێگەی ڕیزگاریخوازانەوهبزووتنە  وهم بارهلە 

ستهێنانی پشتیوانی دهستی بهبه مهبه -(ئارەزوومهندانه) مای ویستر بنەسە  هێزدا لەبە كیكێتییە ی یە چوار چێوه فراواندا و لە
كی كورتدا.  یهماوه پاندن لهزۆر سهوڵدان بۆ بهجیاتی هه  كان لهو كۆمۆنه رهپێناو ویستی پشتیوانی بۆ گۆڕان به  لهلتوری كه
توانێت  ده وهیههم ڕێگهر لههدات، كهخۆی پیشانده ی  جوان لهیتاڵیه كی كۆمهیهی كوردی شێوهوه بزووتنه وه یههم ڕێگله

  له خۆی ی كوردلییانهمهعه م كارهئه 72زرێنێت. زێكانی خۆی دابمهوهرهزگا ههدیبێنێت و دام و دهكانی خۆی وه ئامانجه
  كان لهكوو تیۆرێكی سیاسی كۆمۆنهبێت وه وامی ههردهبێت بهده فیكری بووكجین دا كه له كی گرنگهیهخۆیدا ئیزافه

   داهاتودا.
تیایدا  كە وهتێكانیە ڕهبنە نسیپەی پرهەڕێگ ستور لەدهكرێت ده 73.كان`ی كورد گرنگترینهییهر وستو`ده ڵێنه دا بهندهم نێوه له
  مە. ئە ڵكوای خەك مافێكی ڕهوه یوندێكان ڕێكبخاتپە تێكانڕهبنە می مافەنی كەالیە ند بێت لەمەهرهندامێك بە موو ئە هە

مادێكان  تێكان و پێویستەاڵیەكۆمە شدارییەمافی مرۆڤ، بە 74وی پێبدات،و پێش برهرهوێت بەیەده كە الن ها تێڕوانینی ئۆج
كی  یەك `نمونە وه مەشدا ئەوهڵ ئەگەلە .كرێتیردهسە  تی دیموكراتیی كۆنفیدراڵییە ڵگە ی كۆمەمنی كەكوو مافێێكی الیەوه 

ڕێكخستنی    پرسیك ك یەوهلە چوار چێوەی سیاسەتەکانی کۆنفیدراڵیزمدا ڵكوو ، بەناسەپێنرێت لۆكاڵێكاندا ر فۆرمەسەبااڵ` بە
   باس.ر بە خرێتەكانیدا دهییەو جیاواز  ڵگە كۆمە

  ،75( ٢٠١٥ڕۆژاڤادا ) كانیكانتۆنە  انیییەکتاڵیەكۆمە ندییە یوهپە شێك لەبە لە بووه ی هە وهنگدانە ڕه مەكرێت بووترێت ئەده
ن  خاوهئازاد وك ` واڵتێكی وه بنیات نراوه ا كەستوری سوریده كوهزی ركەتی المەكانی فیدراڵییەشێوه ك لەیە كوو شێوهوه 
ك ژێر یەلە جۆراوجۆر و ئاین و ئاینزاكان وهتە ی نەوه بۆ ئە هیچ هۆكارێك نییە  وهالن هاالی ئۆجی`. بەس ری دیموكراروهسە
ربازی و  ڕووی سە  كورد لە یئازادیخوازانە یوهبزوتنە ر گەئە 76`.ك هاواڵتیوه ژیننە تیدارایەبە ڕێوهی بەتر چە

 وهوێشە لەوی بكات، پێشڕه وهیە ژیڕووی ` جڤاتی ئیكۆڵۆ  لەتوانێت ده و كاتەدات، ئەبوتنی خۆی پیشانركەسە وه تییەاڵیە كۆمە
 هەرێمیدااڵی ی سیستمی كۆنفیدر چوار چێوه كانی تردا لەییەوانڵ شارهگەر لەرهێنەبە كی وهوانییە ك شارهتوانێت وه ده
ی وهكانی بیركردنەسنووره وه ەمانباتستورێكان دهده و كێشە دەرفەتەکان كردن لەاڵم قسە.` بەناڵ و بكەكانیان تێكە مەرهەبە

 پرسیار.  كی تر لەیەبووكچین و گۆشە
 

-------------------------------  
 دامیهن گرێبهر+ 

( Antipode and Thesis Elevenئاکادیمستێکی سەربەخۆیە. لە پاڵ باڵوکردنەوەی وتارەکانی لە گۆڤاری ) 
کارەساتە ئیکۆلۆژییەکان و گەڕاندنەوەی  کتێبەکەی بە ناوی شێواندنی وێنەی سروشت: سەر لە نوێ یەکانگیربوونەوە، 

 اپ و باڵوکرایەوە.لە الیەن زانکۆی نیۆرکەوە چ ٢٠١٩دیالیکتیکی سرووشتی لە ساڵی  
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