تو ژينهوە:

 ٣،٣مليارد مرۆڤ ئۆتۆکراتانه بهڕ وە دەبر ن
نووسينی ماکس هۆلشهر و .لهئا مانييهوە هه ۆ بهرزنجهيی

له زۆر و تان دا،سهرۆکی حکومهتهکان،دەسه تی خۆيان ب وەستان فراوان دەکهن .دەو هتی ياسا ﻻواز دەکهن ،فهرمان بهسهر
ميدياکاندا دەکهن .لهم ل کۆ ينهوەيهدا تورکيا بهتايبهت تورکيا دەردەکهوێ ـ به م ههروەها دراوس يهکی ئه مانيا٢٠١٨/٣/٢٢ .
هه بژاردنی ساختهکارانه،زەبروزەنگی دەو هت له دژی خه ک ،ڕاوەدوونانی ڕۆژنامهنووسان،زيانی به توندی داوە له فۆڕمی ڕژ مه
ديموکراسييهکان له جيهان دا،بهش وەيهک که پ شتر قهت شتی وا نهبووە.
ئهمهش ئهنجامگيری ئاماژەکانی گۆڕانکاری Transformationsindex – (BTI)/دەزگای بيرتهلسمان Bertelsmann /
ههردوو ساڵ جارێ دەيخاته بهردەست.
له  2004وە زياتر له ،250پسپۆڕ و شارەزا ،له ههموو جيهاەوەا سهرقا ی بارودۆخی ديموکراسی،مافی مرۆڤ ،ههلومهرجی
ئابووری و توانای دامودەزگا دەو هتييهکانن له 129و ت دا .نرخاندنی ههنووکهيی وا لهبهردەست شپيگل Spiegel/دا،به کورتی
ئهنجامه سهرەکييهکان:

 (1ئۆتۆکراتی بريتييه له ههژموون و زا بوون.
زياتر له  3,3مليارد به پ ی ئهو /Indexئاماژەيه ههنووکهيی به ش وەيهکی ئۆتۆکراتی حوکم دەکر ن .ئهمهش بهرزترين بههايه
لهوەتهی پ ش  14ساڵ ئهم نرخانه کراوە .لهو  129و تهی گهشهکردنی گۆڕانکاريدا  BTIل کۆ ينهوە کراوەکه دە  58و ت
ئۆتۆکراتين .سيان زياترە له هه سهنگاندنهکهی .2016
لهژ ر ناوی ئۆتۆکراتيدا پياو ئهوە ت دەگات ه شتا کۆمه سياسی،که به زۆری هه بژاردنه) ديموکراسييهکانيان( وەک پسو هی
ئاژووتنی سهربهستانه /ياخود بليتی چوونهژوورەوە به خۆڕايی ل کدەدەنهوە بۆ کۆنتڕۆ ی ڕەها :ههوڵ دەدەن دەسه تی دامودەزگاکان
بۆ خۆيان ڕاک شن :زەبروزەنگ کهم دەکر تهوە و ﻻواز دەکهن،ڕ گری له ئۆپۆزيسيۆن دەکرێ و دەزگای ڕاپهڕاندن و ج بهج کردن
و دادوەری بهخه کانی نزيک خۆيان و شو نکهوتووانيان پڕ دەکهنهوە.
بارودۆخ لهو تانی گهشهسهندوو ـ و تازە پ گهيشتوودا

ديموکراسی

دەو هتی ياسا

بهڕ وەبهری ههراو ک شهکان

دەو هتی ديموکراسی چۆن ڕ ک دەخر ت؟

ههژاری

سوور،ئۆتۆکراتيش

شهوز ديموکراتی )(١٠

خشتهی ) (١٠و ت ١ـ  ١٠له کۆی  ١٢٩و ت  :ديموکراسی،دەو هتی ياسا،بهڕ وەبهری ک شهکان  ،ههژاری

سهرچاوە :ژمارەی گهورە باشن،ژمارەی بچووک يان کهم خراپن به پ ی ئيند کسهکه.
بۆ ديموکراسی  :له )(١وە ئۆتۆکراتی تا ديموکراتی ) (١٠و ئهوانی ديکهش ههروەها.

ئهم تو ژينهوەيه و تانی وەک بروندی و تاجيکستان بهتايبهتی بهدۆڕاو دادەن  .ئهمانه پ شتريش ههر به ئۆتۆکرات ناوبرابوون .لهم
دوو سا هی ڕابووردوودا پ کهاته /ستراکچهريان خراپ بوون و ڕەقتربوون.
 +له و تی بروندی ناوەڕاستی ئهفريکادا ،دەو هت زۆر به توندو ڕەقی دژ به ئۆپۆزيسيۆن دەوەست تهوە.ک خۆپيشاندان بکات و
ناڕەزايی دەربڕێ،دەب دەست له ژيانی خۆی بشوا .لهوەتهی سهرۆک  Pierre Nkurunziهاتۆته سهرکار و چاود رە جيهانييهکان
و ت ئاماژەی پ دەدەن،لهوکاتهوە ب کۆسپ خهريکی قايمکردنی ج گه و پ گهکهيهتی.

 +له تاجيکستان حکوومهت ئۆپۆزيسيۆنی کوژاندۆتهوە،دەو هتی ياسا ﻻواز بووە توانای بهشداری بڕيارە سياسييهکان وەک ئهوەيه
تو ژينهوەکه دەريخستووە.
 +به م ههروەها بۆ ئيسپيا،بهحرەين ،ئهريتريا و فهبنزەويﻼ،پسپۆڕەکان بڕوانامهيهکی خراپ دەردەخهن،لهم شوينانه ستراکچهری
ئۆتۆکراتی سهختربوون.

 (2ديموکراسی له ژ ر گوشاردا
 4,2مليارد خه ک له 71و تدا دەژين لهسايهی ديموکراسی دا ،ه شتا زياترن له  3,3مليارد که له ئۆتۆکراتيدا دەژين .لهگهڵ
ئهوەشدا بارودۆخی زۆر و ت ه شتا مايهی نيگهرانييه.
 +له ههر يهک له چوار و تی ديموکراتيدا) ١٨له  (٧١دامودەزگای دامهزراوی ديموکراتی پهسهندکراو ،بههۆی ههلومهرجی
مامه هی سياسييهوە له مهيدان دا له پاشهکشهدايه.
 ٩ +له l ٧١ديموکراتييهکان له  2015وە داد و ئازادی هه بژاردنيان کهمکردۆتهوە 12 ،لهوانه يهکگرتن و ئازادی کۆبوونهوەيان
بهرتهسک کردۆتهوە.
 +گهشهکردنی نهر نی بهتايبهت له رۆژهه تی ئهفريکا و ناوەڕاستی رۆژهه تی ئهوەروپا و ئهمهريکای ناوەندی و رۆژهه تی
ناوين.
پسپۆر و نووسهرەکان بۆ ئهم بارودۆخه کۆمه هۆو هۆکاری زۆر ريز دەکهن :له ﻻيهک زۆر له حکومهتهکانی ئامادەيی
چارەسهرکردنی ک شهکانی کۆمه گهيان به هاوبهشی لهگهڵ خه ک دا له  58و تدا کهمی کردووە .جار ک هه دەبژ ردر ن ،ئيدی
دەسه تداران مافی خه کهکه بۆ فراونکردنی دەسه تی خۆيان بهکارد نن .لهﻻيهکی ترەوە گهشهکردنی ئابووری ئهر نی ڕۆ کی
سهرەکی دەل زێ ،له دروستکردنی ستراکچهری ديموکراسيدا  .له  72و تی تازەپ گهيشتوودا ههژاری و نابهرامبهری کۆمه يهتی
بهرچاو دەکهون و ئهمهش ڕ گای بهرەو ديموکراسی دژوار دەکهن.

 (3تورکيا وەک دۆڕاو ک
خانهی يهکهم،له لهدەستدانی ديموکراتی به پ ی هه سهنگاندنی تو ژينهوەکه تورکيا داگيری دەکات .ئهمهش ئاکام کی کتوپڕ و لهناکاو
نييه .پسپۆڕەکان تورکيا دەخهنه خانهی بهرەودواوە گهڕانهوەی ديموکراسی که بهتايبهتی لهم دوو سا هی ڕابووردوودا زۆر خراپ
بووە.
نموونهی  zigدەيسهلم ن ،دوای سهرنهکهوتنی کودەتا سهربازييهکه سهرۆکی دەو هترەجهب تهيب ئهردۆغان به چڕی دژی
ئۆپۆزيسيۆن ميديا وەستاوەتهوە و له ڕ گای گۆڕينی دەستوورەوە دەسه ت کی زۆری بۆ خۆی دابين کردووە .ههزاران کارمهندی
ناخۆشهويستی دەرکردووە.
 10 Topدۆڕاوەکانی ـ ديموکراتی
ديموکراتی ـ ئاقاری گشتی گهشهسهندن،خاڵ ـ لهدەستدان،له ئيند کسی بهراورد به ٢٠١٦

دۆڕاوەکانی ـ ديموکراتی باشترين ١٠

بهپ ی تو ژينهوەکه دۆڕاوەکانی تر ،و تانی ئۆگهندا و مۆزەمبيق،که زۆر به ه زەوە بهرەو ئۆتۆکراتی گهشه دەکهن .ههروەها و تانی
تری ئهوروپايی ناوی پۆلۆنيا له ريزبهندی پ نجهم دا د ت ـ ل رە حکومهت بهرنامهی ناسيۆناليستانهی خۆی بهڕيوە دەبات .چهندين
بڕياريی دادگايی پ وەندی ن وان وارشۆ و  EU/يهک تی ئهوروپای بهرەو ڕکهبهرايهتی و دوژمنايهتی بردووە .وەک دۆڕاو،
تو ژينهوەکه ناوی چهند و ت کی تريش د ن  ،وەک يهمهن،ياخود باشووری سودان :به پ ی ل کۆ ينهوەکه له دوا ساتهکاندا دوا
شو نهواری ديمنوکراسی و سراکچهری دەو هت نهماون.
 (4نيگاتيشک
بورکينا فاسۆ و سيريﻼنکا .دوو نموونهی ئهر نين ،ئهگهر ب ت و قسه لهسهر گهشهکردنی ديموکراسی ب ت :ههردوو و ت تا ئ ستاش
وەک ئۆتۆکراتی تهماشا دەکران ،تو ژينهوەکه لهسهر بنچينهی ئهو بهرەوپ شچوونه نو يانه گۆڕانکاری دەب ن .
 +له بورکينا فاسۆ ناڕەزايی چڕ و پڕ  ،سهرۆک  Blaise Compaore2014ناچار کرد،دوای  27ساڵ حوکم وا له دەسه ت
به ن .
 +له سيريﻼنکا سهرۆک  Mahinda Rajapaska2015,دوای دە ساڵ حوکمداری له هه بژاردنهکاندا دۆڕاندی.
 +له ههردوو و تهکهدا له  2015وە حکومهتی نوێ له دەسه تدان ،که ههنگاوبهههنگاو لهگهڵ دروستکردنهوەی ديموکراسی و
دەو هتی ياسادان  .هاوکات بارودۆخهکه ه شتا ج ی پرسيارە ،ههرا و ک شه وەک ئهوەی سيريﻼندا ،ئهگهری هه گيرساندنهوەی
ههيه .ههردوو و ت ه شتا له ديموکراتييهکی چهسپاو و تۆکمهوە دوورن.
براوەکانی ـ ديموکراسی باشترين ١٠

ميتۆديک  :له  BTIهه سهنگاندنهکان لهﻻيهن  250پسپۆڕی دەو هتيهوە .له زانکۆ و  ،Think Tanksڕيزبهندکراون  .ئهوان
بڕيار دەدەن لهسهر چهندايهتی ديموکراسی ،بازاڕی ئابووری،و بهڕ وەبردنی حکومهت له  129و تی بهرەپ شچوو و نرخاندنهکانيان
دەخهنه سهر پ وەر  1زۆر ﻻوازە /لهبهردەستدا نييه ههتا  10زۆر باشه .زانياری زياتر لهسهر ﻻپهڕەی  BTIدەبينين.
سهرچاوە :سايتی د ر شپيگل ئۆنﻼين٢٠١٨/٣/٢٢ .

http:www.spiegel.de/politik/ausland/bertelsmann-studie-58-laender-werden-autokratischregiert-a-1199167.html

