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ش هبابهت همئ    ههر  له انمهکنيشتمانموو هاوهه م بههكش دههكپ
 دا بهكی نزيكداهاتوويه وردستان و هيوادارم لهكچوارپارچهی 

ڕ و ر باوههه موومان، جياواز لهگرتوويی ههكتی و يهيهكيه
منی كگايهۆمهك، مانههه هكی كبۆچوون مو ه  كپ كراتيكو د

نين. چون مهدا تاقه هكب گای رزگاری له له سهردەمی ئ  ر
ی وهردنهكوونڕو  وشيار کردنهوەيی، وهتهی نهوهوسانهچه

ئهگهر به . هتیانيكسروشتييه گا و ناسينی مافهۆمهكی مرۆڤ
شکهوتوانه بکهين،  گهالنیوردی سهيری بارودۆخی  ته پ ئهو و

گا و  ژەکانی کۆمه تهوە که به ب هاودەنگی تو بۆمان ڕوون دەب
نن.  ك ب کی يهکپارچه پ ت به ب يهکيهتی نهيانتوانيوە و

مهدامبهداخهوە له کوردستانی ئه دوو تا س  ، تهنانهتڕۆی ئ
ک و  ی ئهوانيش،سهدە دوا شتا خه  انحيزبه بهرپرسهکانيه

نن.نهيانتو ك ب ز بۆ ڕزگاری خۆيان پ   انيوە بهرەيهکی بهه
  
  
له  ی دواڕۆژمانزگاريڕ ديموکراسی، سهربهخۆيی و هيوای به

 .ی خاکدەست داگيرکهران
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ش    گوتهپ
  

تهزۆربه له يهيهند دهچه زياتر له     ان سيستمی كئوروپاييه ی و
مووومهكح تانهمڕۆدا بۆ . لهمهكحا كراتيكتی د ی زۆر كشت مرۆڤی ئهو و

هده له ئاسايييه موكتو انی كباشه نهاليه له كهك ژين، رۆژانهبدا كراتيكی د
 له كب هيچ ترس ان بهيسياسی خۆ بيریگرن،  بروه مهو سيستهئه
ديالهو راديۆ و ته رۆژنامه بڕن و زانياری لهرگادا دهۆمهك ان كويزيۆن و م

زی بيروباوه به مرۆڤگرن. بروه بژاردنی و هه هتوانانڕی سياسه
نه هر دهسهله اری كريی و گۆڕاناريگهكقينه، استهڕتا ڕادەيهك ری نو ت و
ن. ئداده  كان پيو حيزبی سياسی خۆ سته، دهيهان ههيوهمافی ئه هوانن

نين ته هانی دهكتهسياسه ر دژ بهگهت ئهنانهب . ئو ان يمووهه هوانتيش ب
نگی ژن يا پياو بن، ره  هكيوهب جياوازی له سانن. بهكادا يهر ياسبهنرابه له

ست ،  خهيپ . ئهنيوێ بن يا دين و ئاييكی كلان چ ب ر جياوازی گهان چ ب
گای ديالۆگه له رێدده ڵوههب اندا ههيينبه ری لهكفي گه وهر ی بۆ چارهر

 ئهوان ، يهوهگرنگتر ئه كمووشتهه ملی. لهڕ و زۆرهشه به كنه وه،هنبدۆز
ت له   . يهاندا ههكارييهكگۆڕان ريان لهاريگهكان يخۆ هكژين دا دهكو
  

موكب ياساده كموو مرۆڤهه دياره    بناس و بزان  كراتيكانی سيستمی د
مو وهراسی چۆن بهكد . ده ڕ   چ

  
ی  ،وتاره همب    مو ت بهبارهپرسياری سه دانهوەیموهههو و  راسیكد

کهاتن مو كداي باس له يهو نووسراوه. ئهدرێده یچۆنيهتی پ راسی كبوونی د
موشهۆن و گهكيۆنانی  له دانی بيری د تا  وهانيهكم رۆژههكيه له كراتيكپ

ستا ده مو ا. جياوازی لهكئ وان د . وهاتهكتاتۆری روون دهكو ديراسی كن
مو کردنی نگریاليه ها بهر وههه و زراندنی ئهی دامهوهه ،راسیكد

مو هكدات، چونده سيستمه هی دهكی ويشكنيا فۆڕمراسی تهكد ، تيی نييهو
وهكبه هده -سيستمی ئيداری له كيهوو ش وتی هكو سهه هك تيييهو

شداری به ب بهده بۆيهههر ات، كدا دياری دهكڵ يهگهله مرۆڤی رۆژانه
   مووان زيندوو ڕابگيرێ.وامی ههردهبه
  

م داوە زانياريی سهبارەت به بهشهکانی ئه    نووسراوەيه به  ممن ههو
نمهوە. بۆ  وازی سيستهماتيك بهدوای يهكدا ب وەيهکی کورت و به ش ش
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شکهوتوو  تانی پ ژووييهکهشی چهند نموونهيهکم له و ڕوونکردنهوەی م
ناوەتهوە  ناوە.  وه رنت دەر ه   زۆربهی زانيارييهکانيانم له ئينت

  
نهری کور ك بۆ خو تم نووسراوەيهکی بهکه   د ئامادە بکهم.هيوادارم توانيب
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موهكشی يهبه  راسیكم: د
 

مو   راسی يانی چی؟كد
  

نه ژ ردهو به ب   :دامی "ئا" شهپۆلی شه له و وت و و
  

 رۆژه كی يهكرفهسه وههكمی "ئا" پشهشهپۆلی انی كقوتابييه بڕيار وايه   
شوو مامۆستافهوێ بچن؟ سهك، بۆ يهوهئه هكن. پرسيارههكب ی پ  هكری سا

نهم ئهردبوون. بهكبۆی دياری  مامۆستای  ان بهكری قوتابيهمساڵ نو
ن و چۆنيهتهبه انكقوتابييه هك ياندوهراگه  هكرهفهتی سهمان بۆخۆيان شو

شنيارهن. لههكدياری ب شدا پ قوتابيان چوون  له كيه: ژمارهوهنههكۆدهكان كپ
نبۆ " خۆشهباخچهی ئاژە ناو سروشت، و  چوونه كش، به"يان پ
شنيار ی نههگويش ديتنی پاكيهژماره ان يلييش مهكشو به ردوهكوتيان پ

  . يهزرا ههر مهسهار لهكگوند و چۆنيتی  بارودۆخی ژيان له بۆ
 

شنيارههه    شدا نووسن. لهده ی قوتابخانههكشهڕهختهر تهسهان لهكموو پ پ
نه شنيارهسهان لهكرهنو هان دهكر پ ن و خا  وهنههكده ڕوونانی ك باشه دو

هسهدرێ لهده تيان پرفهانيش دهكرهو دژبه نگی خۆيان ان دهكالوازه ر خا
دوانده روتهكربڕن. دوای ل شنيارهر ههسهل لهسهی ت ان، كموو پ

ۆتاييدا ك . لهوهساغ ببنه هكرهفهردنی سهكر دياری سهان ناتوانن لهكقوتابييه
نه  وتهكر سهنگی خۆيان لهان دهكقوتابييه ام لهكرهه هك ڕهو باوهر ئهسه د

شنياره ام لهكربنووسن، هه كزاغهك ناوهان دهكپ  وه، ئهنگی زياتريان ه
نگی ام دهكروابوو هههكن. هكندی بسهوانی تر پهب ئهو ده يهنگی زۆرينهده

و نا نهيخهن و دههكد دهقه هكزهاغهكنووسن و ز دهاغهكر سهخۆيان له
نهاليهله هك وههكتسه تهكۆ دهك وهانهكری قوتابييهن نو . دوای بژاردنی وهر
 "بارودۆخی ژيان له نگی خۆيان بهسيان دههك ١٤قوتابی  ٣٠ ان لهكنگهده

ر سهانی تريش بهكنگهن، دهدهزرا" دهر مهسهار لهكگوند و چۆنيتی 
شنياره يليان بۆ ان مهكی قوتابييهوابوو زۆربههك. نەبدش دا دابههكانی ديكپ

 و بڕيارهئه هك يهو مانايهبه وه. ئهيهان ههكگوندهر ژيان لهسهزانياری له
ی وانهئه ب پيرۆز رابگيرێ .ديارهده وهموو قوتابيانهن ههاليهله

شنيار نابۆوههكنگی انيان دهكەپ م بوون، به، زۆر رازی نهميان ه
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ناوهنگمان نهمساڵ دها ئهكچ دهدی ييانگوت : قهده وهرخۆيانهبهله ول هه، ه
ی داهاتوو تاقی دهده   . وهينههكبين سا
  

ت و ههمان و دهپارله له    هاروباری دهكر سهها بۆ بڕياردان لهروهو  تیو
وازی هه ت. اردهكشی "ئا"، بهشه ی قوتابيانی پۆلیهكبژاردنهش ندر ه

تههكگا دهۆمهكی و كانی خهكشهكموو پرسيار و ياخود هه ر به و
ينهكل نانه و به وهۆ راگرتن لهو  گهی بهوهه ران بۆچوونی دژبه گوێ ل

ت، وهر دهسهنگی لهده بڕياری  هك يهنگی زۆرينهده وهشزانين ئهده كدر
موۆمهك دات. لهئاخر ده  يهو مانايه. بهمهكحا دا ياسای زۆرينهكراتيكگای د

ينهكدوای ل هك كوهتهر سهنگ دان لهو ده وهۆ بۆ  نگی زۆرينه، دهر
. نگيان داوهده زۆرينه ی دژبهسانههكو ت بۆ ئهنانه، تهسندهموان پههه
 هكدان، چون مينههك ی لهسانههك له ههنبهر ئهوب ئينسافی ب  وهئه نگهره

ن دهكده ناچار   ن. هكسند بپه نگی زۆرينهر
  

ترناتيو دياره    گاچارهوهدۆزينه باشترين ئا موو هه هك هكيهی ر
نه ، بهسهنگييان لهان هاودهكرهنو وێ هكدههه ئهستهمزۆر  وهم ئهر بووب

ب ده وەو هۆيهر به. ههوهساغ ببنه كر بڕيارسهنگی لهدهكيه موو بههه هك
ر بين نين و بهبسه بڕياری زۆرينه ف وه لم ر رابهبه ی شارستانی لهكيهش

ناو  ت لهنانهديتمان ته كروهين. هههكوت بهكس و هه ڕووداوەكاندا
دا بينرا، به وهقوتابييه ٣٠  به كيهقوتابيخانه م چوار بۆچوونی جياوازی ت

موۆمهك ياسای وهئه دا مينههكر سه به بڕياری زۆرينه هك هكراتيكگای د
. بۆ ئهسهده ن گايهتا ئه مينههكی ی ژمارهوهپ ابگيرێ، ڕم هكرێ كی دهو ج
وردی  به ههموو اليهنهكانگوێ ڕاگری بير و بۆچوونی  رێبد ڵوههب ده

گاچارهوهنين و دۆزينهكان و پشكببين و بۆ دانيشتنه ات ك ،ی دروستی ر
ويسته وهلهين. جگههكرخان بته ر بهله انكرهوهتهتيی گرينگايه پ

 يهندازهو ئهجيددی تر ب به هكرهوهتهند رچههه هك هیو مانايێ. بهچاوبگير
، هكتهوەرەرچی زياتری و دۆزينی هه وهردنهكروون بدرێ بهڵ وههبی ده

  رێ.   كزياتر ب ی زۆرينهژماره
     
مو دياره    وهكد  ميشههه هكچون گا نييهۆمهكی ئيدئالی راسی ش
دايهكيهمينههك  بڕياری زۆرينه و سهلماندنی ردنكبووقه به ناچار هك ی ت
زاران ساڵ دريژايی هه انی تردا بهكمههسيست موو ناو ههم لهبن، بهده
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مورنهكتاقي وتی هكس و ههئازادی و  هك هكمهنيا سيستته راسیكوه، د
ناوه به مرۆڤی بۆ ڕ و قڕهشارستانيی و ب شه   .دياری ه
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ويستيمان به هده بۆچی پ   ؟يهت ههو
  

ويستييان به مرۆڤ    وه . بهيهڵ ههۆمهكژيانی به پ  كی دايم هيچ مرۆڤش
ويستيمان بهكی نيا بژی. زۆربهتهناتوان به ، بۆ يهترههكتی يهيارمه ات پ

 گرتوويی لهكتر و يهكتييدانی يهخۆشييدا، بۆ يارمهاتی نهك له ،نموونه
اتی خۆشی و ناخۆشی و...، يا ك انی ژيان و يا لهكمههر چهرامبهبه

بتوانين  ئهستهمهنيا زۆر ته به هك ی ژيانهسهرههكزۆر  پيويستيمان به
و: كين وههكيان بئاماده و...  ترومبيلنی، مه، خواردهو بهرگ جل، پ
  . كهرەسهی تری ژيانزۆر 

  
، تريان بهڕيوهنيا ناتوان بهته مرۆڤ به هكن ش هههكاری ديكزۆر    

ر هكچون نديسی، ههوتۆری، مك"دو كوه وێ،اری دهكزانياری و ف
بۆ  ههروەهاری و..." ارگهكئيدارات،  ینديارمهك، قوتابخانه یمامۆستاي

دا مرۆڤر سهب بهده و ئيشانهگا ئهۆمهكرچی باشتری سووڕاندی هههه
ن. كش بدابه   ر

  
وهبه    ژين: ده كڵ يهگهدا لهورهو گه بچووكگرووپی  له مرۆڤ يهو ش
زان پ كو باو كداي نن، چهكو منداڵ خ زان لهد ژين و دا دهكگوند ند خ

ز نن. ئه كان پكورهو گه بچووك انی زۆرتر شارهخ  یو مرۆڤانهد
ژوو و زمانی هاوبهنگ و نهرههفه نن. كپ وهتهنه يهشيان ههريت و م د

. يهنی باشی خۆی ههگا اليهۆمهكشدارانی به ام لهكرڵ بۆ ههۆمهكژيانی به
بۆ  و ياسا مهرجرت و ڵ شهۆمهكبهژيانی  هك شهو مانايهبه وهات، ئهكهاو
مه ام لهكرهه : كپ ئ ن خۆشهوهئه ناتوان مرۆڤد ات، كبي ی بۆخۆی پ
ی عاده ب بهوو دهكبه ش پلهیت و پ لس و گا و ياسا ههۆمهكوتوويی هكپ
.  'واوته'خۆی  یئازادي ردن لهكچاوپۆشي  ر بهگهت ئهنانها، تهكوت بهك ب

مه له كريههه ئازادی يتری ككئازادی يه هك،  'کۆتايی پ دێ' اتهكوئه ئ
ل ب ش ، پ    رێ!كپ

 
. داانكقامهناو شه له ترومبيل بهکردنه  ، هاتوچۆوهی باش بۆ ئهكيهنموونه   
وەيهیو س بههكرر ههگهئه يخۆشب  ش ، ل بخوڕێ ترومبيلبۆخۆی پ
 به ،هات و چۆ دان له انهیمرۆڤئهو  انيتر وكکهسه رچاوگرتنیبهب لهبه

ۆ تڕافيکچرای  ردن لهكب چاو ل ، داخوا چ تڕافيکانی كو تاب
؟ بۆئه كير پی سهكبارودۆخ نهوهب ب ، دهيهنه كز پی ئاوا ناحهكيهی و
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ی ئهبه مه م لهاكری ياسا بۆ ههو ئازادييانهپ وانيتر مافی ئه ردوهكی دياری ئ
ليان نه ش   ين.هكراگرين و پ

  
وهبۆ به     كگايهۆمهكر هه له ،وڕاگرتنیڵ و پتهۆمهكبردنی ژيانی بهڕ

ويستيمان به بين، ده یگشت به هك يهزا ههسستوور و و ده بدا پ ين پ ل
اگرين. ڕب پيرۆزی موومان ده، و هههكسهكموو "ياسا". ياسا بۆ هه

 ن. ديارههكگا دياری دهۆمهكی كران ئهكستوورهو ده بان ياخود داكياسا
ستوور و و ده بو دائه هك تب كسهكب دا دهورهی گهكگايهۆمهك له

ن ياسايانه وه دامهزر ی ياسا سانههكوا و ئهكيان بۆ ساز بو چوارچ
ته ده وهئه هكا، كزايان بۆ دياری بسن، هكده هاری ههكاناگرن ياخود ڕ ب

نانی دهكپ هۆی هه هت. دهو زگاریڕی وههت و  کردنی اگرتن و پار
مه ام لهكرئازادی و مافی ژيانی هه ی ياسا د به ئ نيا تهش وه. ئهەداتپ

هده ونه دژ بهوا ی سانههكوبۆ ئه يهمافی هه هك تهو زا س، وهتهياسا جوو
  . تاكدياری ب

  
هانی دهكهكرئه ی تر لهككيه    نان و ئامادهكت پو  يهو شتانهردنی ئهكه
ی هههه هك ويستيمان پ تگردهی ل وهكهك گاۆمهكو گشت  يهموومان پ  ر

، خانههكان، فڕۆكقامه، شهخۆشخانه، نهردنی قوتابخانهك: دورستكوه
نی  هی دهكرئه وانهله و....  جگهکردن ل رزش و مهوهشو ت دانانی و

زی ئه بوون لهڕتهه نانی كان و پكپيره خۆش ومرۆڤه نه ش و ئاگال ه
رگه   .ەهتدی ئيش و زانستگا و ... ف

  
نانی ئهبۆ وه دياره    هده ارانهكو ديه يی و اليه به یت پيويستو نی ما

هده یوهله ، جگههههي ئابووری وت نه كان وهكسروشتييه رچاوهسه ت لهو
وه به يشیكشگرێ، بهردهوه كهك ستهبهو مهبۆ ئه ژی و...و ره باج ی ش
يات دهيان  تههكما هگا. دهۆمهكشدارانی ر شانی بهسه و تيی و ت چۆنيهو

يات بههكزۆر و  ی بارودۆخی ژيان، بۆ ههميی ما ئهندامانی  ام لهكرپ
گا ندانی ئيداريی و مهراك، یتوومهكاری حك له ات. جگهكدياری ده کۆمه

هن دهاليهلهکه ... و خزمهتگوزارييهکان وهبه وهتهو  ،بۆ نموونه نچدهڕ
ئاسن،  گای، دادگا، رپهروەردە، شارەوانیی ماليات، پۆليس، رهئيدا

ن خزمهتگوزاريی   .و... زۆر شتی تر بڵالبردنی ز، ردنهكخاو
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مو هفۆڕمی ده تاقهراسی كئايا د  ؟تدارييهو
 

وە ينندچه    هفۆڕمی ده  ش ی زۆربه ابردوودا و لهڕ ن. لهتداری ههو
تانی دنيا ته شا يا مير.  كدا، وهدا دهكر خهسهبڕياری به كسهك نيا تاقهو

گيراو و شا و مير لهكو به کۆيله كوه مرۆڤ بوون يان مووی ههوهرهسهر
هار و باری دهكر سهنيا بڕياريان لهته و به هده هچهشنو دا. بهت دهو  تانهو

هدهگوترێ ده زمانی  شايی يا "موناڕشی" لهدی پاشايی. وشهدتی پاو
ت و به وهيونانييه  . تا" يهكمی يهكمانای "حا د

  
ڕدا شه له هك رانكدياری ده انهباش ەرهكڕشه وان لهكمين شاهكيه   

 .خۆيان نيشاندابايه ی زۆريان لههتئازاي
 

ن اليه ی باش، لهكرهكڕردنی شهكشا  ، يانی بهو بڕيارهئه وههوههه له   
يان وابوو شهكات خهكوئه هكچوو، چونردهده هوەكخه ی ئازا كرهكڕی پ

زگاريی له توانی باشتر ده  ،. دواتربکای كخه و ئازادی ئاسايشپار
زانيی و دوای  ما و بووهنه كمافی خهوەک بژاردنی شا ئيتر هه مافی خ
گری باو بوو بهده كی ئوتۆماتيهكوڕهكمانی شا نه وهی. بهكج  يهو ش

زانی پا رد. كتيان دهوومهكح دهند سهچه زياتر له هكهات كشايی پدخ
يانوابوو  شايانهدو پای  ئهزۆربه ک دەدا کهپ شا  يان وايان پيشانی خه

نديی و تمهو تايبههۆی ئهو خودا به ی ئيالهی و ئاسمانيهدياردەيهک
تيی وومهكئيشی ح ،ی ئاسايی بۆيان قايل بوهكڵ خهگهله هكی جياوازييانه

 له قسه يا خنهياسا بوو. ره و شايانهی ئهی زۆربهسپاردوون. قسهپ ئه
و  ورهزای زۆر گهس و به وهرمييهڕی ب شهوپهئه ردن بهكی شادا قسه

مگران  يان كی هيچ ئيشوهڵ ئهگهله و شايانهی ئه. زۆربهوهدرايهده وە
 ژيان، لهی زۆر باش دا دهكباۆدۆخ بوو، لهيان نهكررد و هيچ هونهكدهنه

ي ی ژيان، مانههنگ و چهموو ئيش و تهوههنا ئههپی ئاسايی لهكدا خهكحا
نهخه ی زۆريش بهكبوو مالياتده هن! دهی شا بدهز شايی يا دتی پاو

تانی وه شی لهڕمونا م ن بهر ههوڕۆش هههمئ  بريتانيایسپانيا و ئي كو
زی گه كئيتر وه شوو "شا" ه ن اليه ان لهكی سياسی نين و بڕيارهورهپ

هده نيا و شا ته نييه شاوه هيچ فڕی به هكچ ردهده وهانهكبژاردراوههه تهو
وه به   .گادا راگيراوهۆمهك له كمبۆليی سش
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وه    هی تری دهكيهش وی "ديتاتۆرييهكتداری ديو زمانی  تاتۆر" لهك. ن
ند ياخود ارمهكتاتۆر"  كۆندا "ديكاتی رۆمی ك . لههاتووه وهالتينه
هخۆری دهجيره من نگانهاتی تهك له هكت بوون و ی وهردنهكدا بۆ ه

وهكهكتيی سياسی بارودۆخی تايبه بهدەستی  ۆپاڵگ بوونهو ده دەگيراريان ل
هده تيان وومهكان بڕياری حكاتۆر"هتكی "دييههو ماوهت. ئهو
کهريهکياناركان هيچ كگرت ياسادهوهستهدهبه ڵ ما و پووچهدهنه ت
ور. دوای وهرانهكده ر ئيشی سه وهچوونهده هكی بارودۆخهوهبوونه ه

په شووی خۆيان. دوای ت زی  ان بهكتاتۆرهكی زۆر ديكيهڕبوونی ماوهپ ه
وشتن يا ك برد و بهدەت الوومهكر حسههانيان لكملی، شازۆره

زيان بهدەستهوە ار و باری سياسی، كر سهيان لهوهدورخستنه  هك گرتدەه
ر ك" به سياسييه بزووتنهوە شنهو چهدواتر ئه ود ی دانهو سهرا. لهكۆدتا" ن

مه زی  یئ داين، زۆر جار ه مو تهوومهكح دژبه نيزامیت راتيه كد
زی ده ردوهكۆدتا"يان ك، "كانی خهك بژاردراوههه هو ه ر  تيان لهو ژ
ی خۆيان گرتووهك بريتی  يان،وهردهكو ان بۆ ئهكۆدتاچييهكی يانوو. بۆنترۆ

ههاتنی دهنهدەرەقهت "الواز بوون و  بوون له تهنگ ر رامبهبه ت لهو
ويومهكانی كشهكان وكمههچهو هده ستبوون بهگا و پ ز ی نوێ و بهكتو ه
"! بهومهكانی كييهكۆكر ناسهبتوان به هك و راستيدا ئه م لهگادا زاڵ ب
نانهدهيان يا بۆ وهارهك زی سياسی خۆيان و يا بۆ ه نانی ه اری ك سه سته

سپانيا ئي له ١٩٣٦ۆدتای ك . بۆ نموونههکردووت ی تايبهكيهستهگروپ و ده
ران ١٩٥٣کۆديتای و    شيلی. له ١٩٧٣ۆدتای كيا  دژ به موسهدديق، ی ئ
 

گای  له هكن تاتۆری واش ههكدي    بژاردنی هه ت بهنانهو ته ياسايیر
نهكخه مان  ۆن يا لهكسهردەمی  : رۆمیكار وهكرسه ی د ف  هكئا ئادۆ

ر له ی  هيتل  انی جيهانكتاتۆرهكترين ديورهگه له ككيه بوو به ١٩٣٣سا
نمژی دەست ران که بۆ خو  کهميکی له هيتلر نييه.ی يا خومهينی له ئ

س هكرن. هههكت دهوومهكملی و تيڕۆڕ حزۆره ان بهكتاتۆرهكی ديزۆربه
ت، چارهوانی ههت يا بيری سياسی جياواز لهگريان ل بخنهره نووسيان ب

ستاش و له سهنانهته وهداخه. بهوشتنهكزيندان و بڕين و  مهدهت ئ شدا، ی ئ
تانی دنيا ح له كزۆر " لهانتاتۆرك"دي ن. سيستمی هكت دهوومهكو

مو ی سيسته رهبه رهی ڕابردوودا بهيهند دهچه راسی لهكد تر انيكمهج
تهده تانهی ئهزۆربه و له وهگر ، مرۆڤی مهكتاتۆری حاكی ديو و

مو نانی حكرات بۆ پكد مووومهكه   ن.هكبات دهخه كراتيكتی د
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موئايا    ن؟كر يهۆمار) ههكراسی و سيستمی جومهووری(كد
  

هی دهزۆربه    : كوه ۆمار"يان له خۆيان ناوهكانی دنيا ناوی "كتهو
مان، ك، (نهمسا) ۆماری ئوتريشك ی ئا نيا ۆۆماری پۆلكۆماری فيدڕا

 وهزمانی التينه ۆمار لهكی يی چين و .... وشهكۆماری خهكهستان) و (له
تگهده و مانايهو ئه هاتوه ن مووشمان و هه موومانهبۆ هه هك، كشت"  :ي

يدا به  هيتيولهی دهكۆمار" فۆڕمك" که يهمانايهو م بههكيه وه". ئهشدارينت
وو ك، بهتدا نييهی تايبهكو گروپ ستهتا ياخود دهكی يهكمكت حاخزمه له وا
 هك شهو مانايهبه وهات ئهك. هاوگا دايهۆمهكانی كشهموو بهت ههخزمه له
هده زهو تی و برسييه خۆشيی،نه ڕ،اتی شهك ب لهو ده ييهكری خهت پار
ت كری خهتيدهلگا يارمهۆمهكانی ژيانی كشهكموو هه ه. دهب تی و
نه هك يهو مانايهبه ریۆماك  كن، نهدهی بڕيار دهكی خهڕاستهقينهری نو

  تا. كی يهكمكتاتۆر و يا حاكشا يا دي
  

هرێ دهكشده    موكتو . زۆر لهنه كراتيكی جمهووری، د  كلر گهوبهمهب
هده هكبوون ۆمار ههك نهو  هكبوو، چون كخه ت لهی تايبهكشری بهت  نو

هنيا بۆ دهته ات بۆ نموونهكوبژاردن ئهمافی هه ان بوو. كندهمهو
مو موئه قينهاستهڕيی سراكد ژ شموو بههه هك يهيهسراكو د انی كهو تو

دا بگا بهۆمهك . تهداههيت انبژاردنيو مافی هه هنكشداری ت ت نانهب
ستاش له همڕۆی جيهاندا زۆر دهئه ئ هناوی ده هكن ت ههو تی و

م  رخۆيان ناوهسهيان لهيجمهوور  نييه وهتهيهيجمهوور يان بهكهيچ فڕبه
و ی ئهری زۆربهڕياردهيانبژاردوون. بگا ههۆمهكمی هكی كشنيا بهو ته
يانوايه هكتن ی تايبهكيا حيزب گرووپ تانهوومهكح هشنچه و  شهك پ
ويست بهكرسهناسن و بۆ چارهباشی ده گا بهۆمهكانی كييهكۆكنا  ردنيان پ

ی كتوومهكراستيدا ح له انهيجمهووري هشنچه و. ئهنييه كخه له کردن پرس
  تاتۆڕين. كدي
  

هبوونی ده ڕاستهقينهتی و چۆنييه    موكتو  وتوانين بهده كراتيكی د
وانهي ر سهمافی بڕياردانيان له كيهتا چ راده مرۆڤی كتا كتا هكوين پب هپ

دی گا دا وهۆمهك ان  لهيماف وئازادي ندهو چه يهنووسی خۆيان ههچاره
  .هاتوه
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موكنيشانه   ؟چينراسی كانی د
  

مو     تا چ ڕادەيهك مرۆڤ هكبيندرێ دا دهوهله ڕاستهقينهراسی كد
گادا ۆمهك انيان لهكی مافهمارهتی و ژ. چۆنييهيهگادا ههۆمهك ئازادييان له

هت دهنانهته هك یهون و ئهيچ تهبور يان  لو مافانهتوان ئهتيش نهو . وهگر
 گاداۆمهك ربڕينی بۆچوون لهو ده وهردنهكمافی بير ت بهبارهسهبۆ نموونه 

ن   : دەب ئهو پرسيارانه بکر
  

گا و هههه له مرۆڤ - بڕوای خۆيان  يهدا  مافيان ههكاتكر ر ج
تيان يهومهكاری ياخود كی كيهشهكهيچ  یوهب ئه نن، بهكبدر

، ته ش ب ی وهردنهكبير دژبه يانو بۆچوونهئهر گهت ئهنانهبۆ پ
هده ؟ و  تيش ب

ت حيزبی نانهن، گرووپ و تههكوه  بۆبوونهك يهيان ههوهمافی ئه -
ن كپ سياسی خۆيان  ؟ نب

  
ويستيهگرنگ و  رههه ندييهتمهتايبه له ككيه    موكپ راسی، ئازادی كانی د

ب و تكو  رۆژنامه دان به  انهكگشتييه ياندنهموو راگهزيۆن و... ههيولههت
ار ك ت بهبارهتوانن سهی دهكخه هوەياندنانو راگههۆی ئه . بهاداگۆمهك له

هو باری ده هتوانان و دهسياسه یەوت و ئهو  رنامهبه يان لهکبابهت ت چو
گه دايه . وهبنهب، ئاگادار هودۆزنهگا دهۆمهكانی كشهكبۆ  چارهو چۆن ر
وهئه وگۆڕ پده يهوهردنهكئاگادار  و ش ن بۆ كتوان ئا نگدان و ده ب
 توانان لهت ياخود سياسهوومهكستانی حدهاربهكبژاردنی داهاتووی هه

  . وهرانهنگدهشداران و دهن بهاليه
  

ه رههه له ككيه    موكگرنگه خا شداران و به اردنیبژراسی ههكانی د
هدارانی ناو دهتمهسياسه ژەکانیموو ن ههاليه له تهو ب  ،  بهوهييهكخه تو

هژن يا پياو، ده هكەدا وجياوازی له ش يا سپی، و ... قير، رهند يا فهمهو
. هه  كيهر ئيدارهبۆ هه يهيان ههوهگا مافی ئهۆمهكشدارانی به ام لهكرب

يان خۆش ب خۆيان  هك بۆ  هك ش زۆر گرنگهوهن. ئههكانديد بكپ
ترناتيو يا بۆچوونی جياوازيان ههبژاردن، هههه امی كب ئارچی زۆرتر ئا

ت . لهس و حيزب و ... ،هك هك: تاكب ، وهباشتری ده  مرۆڤ هك كو
ترناتيوده كحيزب تاقه نيا بهته بی،  ناتوانرێ نه ی بۆی تركنگ بدا و هيچ ئا

مو تراسی كناوی د   !ل بنر
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 ر دان لهسهله شتیگمافی توان ناوی ده مرۆڤ هك و مافانهواوی ئهته   
ککهوتنامهی هده ڕ وه وه،. ئهگيرتراوەڕاتدا و بی ياسايهك كيهش شان  هك ت

هچۆن ده هك راوهكشانی مافی گشتی، دياری  به ژاوهو تی ، چۆنييهت داڕ
هبژاردنی دههه هانی دهكهكر و چۆن ئهكن اليه له یوهت، و ئهو ت و

ن... و زۆر شتی تر.كش دهدابه    ر
  

هی دهوهرهژوو له    موكتو ياخود  مافی گشتی كراتيكی جمهووری د
هده ك، نهياسايه نهاليه له و ياسايانهئه ت.و ی ڕاستهقينهرانی ن نو

رابگرين  انموومان پيرۆزيب ههده ر بۆيه، ههنركدياری ده وهييهكخه
شليان نه   ين. هكو پ
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موشی دووههبه ژووی د  راسیكم :م

 

  ؟مافی مرۆڤ چييه
  

رسی مافی مرۆڤيان ندانی يونانی دهبيرمه روبهمهساڵ له ٢٠٠٠ زياتر له   
 وهبوونييه كدايرۆژی له مرۆڤ له یوهر ئهسه ردۆتهكختيان هجو   داوه

هن دهاليهو له ڵ بووهگهی لهو مافانهئه ی نه وهی ترهكسهكت يا و دراوه، پ
مافی ش ناوی "ر بۆيه، ههوهشتويمرۆڤ گه به وهسروشته له وو كبه

  .نراوه " لسروشتی
  

  :  يتين لهبر بۆ نموونه و مافانهئه   
 ی خۆی ئازادانهوهردنهكو زمان، بير نووسراوە به كر مرۆڤهه -

  ربڕێ.ده
كب هيچ  به - . كڕی خۆی بدربتوانی بير و باوه لهمپهر  ن
رێ، كنه نجههكشئه وهييهجهستهباری   له که خۆيهتیمافی  مرۆڤ -

ی نه نهدرێ، ياخود سوئيستفادهل  . تركی ل
ڵ بير و گهله هكرێ كنه كاندنی شتكدر جبوور بهات مهكهيچ -

تهو نهبۆچوونی ئه ن  . وهخو
موو هه هك و مانايه، بهسانی"يهكی زۆر گرينگيش "مافی يهكماف -

هۆی  س بههكسانن. ناب هيچكر ياسادا يهبهنرابه له مرۆڤ
و يا  وهتهست، زمان، نهنگی پڕی سياسی، دين، رهبيروباوه
ش يا وهوه وهجنسييه ت. دوای ئهپ  وانيتر بخر

سپی،  پياو، ياخود  ش،بۆ ره ت  بۆ نموونهی تايبهكهيچ ياسايه -
هنيا بۆ دهته ، چونند ناب ههمهو مو دژبه وهئه هكب  .راسييهكد

و س ناتوانی ئههكهيچ  هك و مانايهمافی مرۆڤ ناگۆڕدرێ، به -
تهوه مافه  . وهرگر

ت بۆ نانهته ، هكسهكموو ، بۆ ههيی يهميشهمافی مرۆڤ هه -
زگهده و مافهئه هكاريش. چونكپهرای خڤمرۆ در و ری قهب پار
. ههقيمه ب ش دهربۆيه، ههنرخه به كموو مرۆڤتی مرۆڤ ب

ت. كڵ بگهوتی لههكس و ئينسان هه كوه  ر
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ههيچ ده - شل ب نييه زنیئي كتو چه ا و بهكمافی مرۆڤ پ  وانهپ
زوڵ بۆ راگرتن و بهبی ههده  ردنی بدات. كه

  
كهاته    موكراسييهكهرجی يهو مه مافی مرۆڤ پ نيا مافی ته ، چونكهمی د
كهكسانی و مرۆڤی ئازاد دهيه  كی ئارام و ب قڕهگايهكۆمه وهتوانن پ

تهموو ئههه ش لهر بۆيهن. ههدروست بكه موكراتيكانه و و وڕۆی ی ئهد
كهاتهی ههوهرهسه ، مافی مرۆڤ لهداجيهان هكانی دهموو پ ی خۆی و ت ج

ك ناتوانی مافی و هيچ ياسايه ايهموو ياساكاندی ههوهرهسهو له وهكردۆته
شل بكات. بۆ يه ی كهمرۆڤ پ مريكا مافی مرۆڤ ئه له ١٧٧٦مين جار سا

ك لهبه بووه هكانی دهياسا ش دا هاتووهله ت كهو ك وه، "ههو ك موو مرۆڤ
كسان مافی يه وهن سروشتهاليه مووشيان له، ههزەویر سه تهك هاتوونهيه

كی زۆری ماويه . ديارهدنيان بۆ دياری كراوه"ژيان و ئازادی و مر واته
دا وهكرده واوی رابگيرێ و لهته گادا بهكۆمه تا مافی مرۆڤ لهويست هه

وهبه ت. تهڕ هنانهبچ ر مريكا ههئه له کويلهداریيش  ١٨٦٥كانی ت تا سا
 مابوو.  

  
تانی ئه له كزۆريه له    وهمڕۆی جيو ش نجههكشی ئههاندا ش ردنی كلو پ

هن دهاليه مافی مرۆڤ له موو وهبه وههكراتيكتانی نا د . زۆربهدهڕ ی چ
نهكماف شنههيچ چه گايانهۆمهكو ی ئهمرۆڤ  ی ئينسانييان نييه و سا

 نجههكشڕی سياسييان ئهربڕينی بيروباوههۆی دهی زۆر بهكيهژماره
ن و ههده ندهدر  شنهچه وقاودانی ئهردن و له ك.  بۆ رسواواسر

شل  هاتوهك" پنترناشناڵينيستی ئمئهناوی " ی جيهانی بهكسازمان اريانهكپ
نه هك شل سا هو دهانی ئهكارييهكئاماری پ ی مرۆڤچاوی  ربه خاتهده تانهو

  جيهان. 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



موکراسی   ١٩                                                   د
 

موسيستهمی ين وههه   هات؟ كوێ پك راسی لهكد
  

هين دهوههه    موو ش لهمهساڵ له ٢٠٠٠ كراتيكتانی د ۆن كيونانی  وپ
ريای ده له "يز"پلۆپۆنناوی  انی يونان بهكدوڕگهمچه ني هاتن. له كپ

هده ناوەڕاست نه ههمهڕەنگتانی و و ی ئهوی. زۆربهر گۆی زهسه د
هده "پۆليس"  هكم پانتا هكی جوغرافيايی كيهناوچه و له كزۆر بچوو تانهو

بوون و هيچ  سهربهخۆموويان هه و پۆليسانههاتبوون. ئهكيان ناو بوو، پ
هبوو. دهنه وههكيهيان بهكييهستراوهبه  كی وهورهگرتوی گهكی يهكتو
 له هكبارودۆخی جوغرافيايی يونان  هكبوو چونيونان گونجاو نه سر لهيم
ی وه، ئههاتووه كپ زاران دوڕگهو هه کهنداوو  نارههكی زۆری كهمارهژ

ن ن بوو. دانيشتوانی ئاتترين پۆليسی يونان ئاتورهرد. گهكين دهكناموم
ڕاناران و كست، دهبازرگانانويداران، شراف، زهئه بريتی بوون له  .وەرز

 
ش شاوهزۆر له    نی سا م له، بهردوهكمرانيان كحو و ناوچانهان لهكپ

ش زايينه٦٨٣ ی ئه ماون وشا ئيتر نه وهی پ وان "ئارشۆنت" ج
اروباری ك كی ساماوه ۆب هكند بوون ارمهك مرۆڤانه و. ئهوهتهگرتوويه

هده  دا بهج خۆيان ده كگرت و دوای سادهوهستهدهتيان بهو
يدا دياری كی خهوهۆبوونهك انيان لهكانی تر. "ئارشۆنت"هك"ئارشۆنت"ه

مو كجومهووری بووب نه نگهن رهدا ئاتاتهكورد. لهكده  ه،كرات، چونكد
ن شرافناو ئهنيا لهان تهك"ئارشۆنت"ه م:هكيه بژاردران دهدا ههو ماقوو
م بوو بهبژاردنيان ههمافی هه كموو خهرچی ههگهئه م:دووههو 

 ناچار ،رزدار بوونان قهكشرافهئه به ههژارن ی زۆر لهكشبه ەیلهبهرئهو
 ران. كيلی خۆيان دهب مه نگدان، بهده به
    

 
  ۆلۆنس

موۆمهكهاتنی  كهۆی پ    بوو  كسهكن شۆڕشی ئات له كراتيكگای د
ش زايين) ٥٥٨تا  ٦٤٠" (Solon" ۆلۆنسناوی به ی . ئهی پ ی ٥٩٤و سا

ش زايين له  شانهكو وو قازی بۆ ئهكن دا وهانی ئاتكنائارامييه پ
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ردرا. "هه ئاتن،  هاتوو لهكبارۆدۆخی پی وهردنهكۆلۆن" بۆ ئارام سبژ
ی پچه نا كند ياسای نو ر س"ياسای  به هكه ش ران. لهكۆلۆن" ناود پ
ان ئازاد كشرافهئه رزداربوون بهقه انی لهكهههژار دا مرۆڤهكمووشتهه
ن. كاندا نهكبژاردنههه يان لههكنگهەفرۆشتنی د به ناچاری وهرد بۆ ئهك ر
  رد. كش دا دابهالسه" ياخود "گروپ" كر چوار "سهی بههكهكۆلۆن خهس
 

ی ده انی بهكالسهك    هپ بوونی پووڵ و پ هه (به مرۆڤندبوونی مهو
اليهن  ان لهكنيا "ئارشۆنت"هرچی ديسانيش تهگهوی زۆرتر) دانابوو. ئهزه
هده هكم هكی يهالسهك ردران، بهدهان بوون، ههكندهمهو ر چوار م ههبژ

نهان مافی ههكگروپه مين جار هكۆلۆن بۆ يهسبوو. رانيان ههبژاردنی نو
وهايگرت. بهڕو  استپار نووسراوه ز بهاغهكر سهانی لهكياسا  يهوش
ويست بتوان لهك انی خۆی بزان و لهكيتوانی مافهەس دهكمووهه  اتی پ

کی ل وەرگرێ اكرگری بمافی خۆی به   .و که
  

 
نز   كاليزت

   
موۆمهك    هۆی  ۆلۆن بهسساڵ دوای  ١٠٠ قينهی راسهكراتيكلگای د
نزك ش زايين)٥٠٨تا  ٥٧٠( "Kleisthenes" اليزت و مافی هات. ئه كپ ی پ

وهرد. بهكسان كالنی يهموو گههه گا ۆمهكشدارانی موو بههه هكی يهو ش
يخۆشبايههكربوو ، ههشيان ههمافی هاوبه  كيهر ئيدارهوانی بۆ ههيتده س پ

اندا كوهۆبوونهك يانتوانی لهمووشيان دهش ههوانهله ا و جگهكانديد بكخۆی 
 شدار بن. به
  

ی  له    ش زايين له ی٣٣٨سا  له ورهری گهندههكسئه هك وهاتهكو پ
رشه موانيدا بۆ يونان، شاری ئاتكه  كخا ئاتن به راسيش لهكنی گرت، د

ردرا. ئه  سهدەيهکی ن زياتر لهئات ی لهكتی خهوومهكرچی حگهسپ
موكدايتوانين به لهم دهخاياند، بهنه وبهكبوونی د  هكرين چونراسی ن
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ی  ٢٠٠٠ زياتر له وهاتهكوله ويست بووسا  مرۆڤديسان  بۆ ئهوەی پ
ڕنه بۆچوونهو ئه رڕاوهسهله   .ننهوەزردامه داکانگاۆمهك له مود
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



موکراسی   ٢٢                                                   د
 

تی  له هی دهكچ فۆڕم زئينگليو   هات؟ كتيی پو
  

تهزۆربه له داڕاستناوهی کاندهسه له    ان پاشا يا مير كئورووپاييه ی و
ز و قودرهكتيان دهوومهكح ان و كرههكڕشه به و پاشايانهتی ئهرد. ه
انيان كتهوومهكاگرتنی حڕوتان و فهبۆ نه هك، چونسترابۆوهبه وهشرافانهئه

ويستييان به زی شه پ   .يزئينگل ت لهتايبه بوو بههه یداراينی ر و اليههكڕه

  
  الندئونه جۆن

  
ی  له  شای  )١٢١٦ - ١١٦٦"(Johann Ohneland"الندن ئونهجۆ ١٢١٥سا

را. كارتا" کلماندنی "ماگنا سه به ناچار وهانهكشرافهن ئهاليه له زئينگلي
دا مافی ئهله هكبوو  كيهارتا" نووسراوهک"ماگنا  ڕانيانشراف و و  وەرز
بوو شا ده هكرابوو كياسا دياری  كوه هدايو نووسراوههلردبوو. كدياری 

ک كوه شراف بۆ ئه هكدا هاتبوو يهونووسراوها. لهكنگرييان ل باليه ئهرک
هاروباری دهكسووڕاندنی هه يات كگۆڕينی ياسا، زۆر كتی وهو ردنی ما

ندی گشتی" دواتر ناوی "په هك -ب توانن مافی بڕياردانيان ههو ... ده
زدهدهسه ر دانرا.  لهسهله ن". "پارلما ندی گشتی" بوو به"په والوهبه ی س

ی  دواتريش له نهڵ ئهگهله والوهبه ١٢٦٥سا هری دهشراف، نو ان كندهمهو
رد. دوای كمانيان دهشداری پارلهبه وههكر شارهه سی ئاسايش لههكو دوو 

ی شرافنيا ئهته هكشڕاف"  ی ئهما: "وهشهدوو به پارلمان بوو به كيهماوه
دا  كيهپله هكۆمۆن" كناوی "خانووی  م بهدووهه شیشدار بوون و بهبه ت

هده ، وشڕاف""خانووی ئه هکتر بوو ەوەخوار ی ئاسايی كندان و خهمهو
يدا به   شدار بوون. ت

 
پهكند زياتر رچههه    ری و هكتاركش يهندازهو ئهبوو، بهڕ دهات ت
ۆمۆن"، كی ماشی "به ت لهتايبهبوو. بهپارلمان زياتر ده له كشداری خهبه

تاجران  ی زۆر لهكشردنی بارودۆخی ئابووری بهكشههۆی گه به هكچون
هی زۆر دهكيهدوای ماوه پارلمان  ردنيان لهكشداريستی بهند ببوون و ههمهو
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ت بارهيدا سهكمانگرتنی خه شڕاف"، لهشی "خانووی ئهی گرتبوو. بهرهپه
ان كش دا شايهو ماوهگرت. لهده اننی شايگا، دايم اليهومهكانی كشهك به
زی پارلمانيان دهوهردنهكم هكی وهه دا و پارلمانيش بۆ زياتر ی ماف و ه
زك   رد. كشرافدا دهر شا و ئهرابهبه انيان لهكرهربهانيان بهكو مافه ردنی ه
 

ی  له    پاشای  )١٦٤٩ - ١٦٠٠) (Karl I( م"هكارڵ ی يهك" ١٦٤٠سا
ويست يههده هكڕ، خارجی شههرج و مردنی خهكاتی ئينگليس بۆ دابين ك

وهند" به"ئيرله دژ به رد. كپارلمان  ردنی مالياتی لهكرێ، داوای زۆری بهڕ
ی  له هك، وهردهكد پارلمان داوای شای ره ڕی هۆی شه بووه ١٦٤٢سا

وان سه ناوخۆيی له  دا شا دۆڕاندی، لهڕهو شهربازانی شا و پارلمان. لهن
ی، كخه ڕ دژ بهشه تاوانی را. بهكديل گيرا و دادگايی  به وهن پارلمانهاليه
ی  را و لهكووم كحوشتن مهك به  يهوهردهكو ڕاند. ئهريان پهسه ١٦٤٩سا

يان وابوو كخه هك مودهی ئهاتهكو بۆ ئه  ن خوداوهاليهشا له ی پ
ردراوههه وشتنی شا كبوو. دوای  وسهمهڕەيری زۆر سهك، شتبژ
ر سهله) شانسی گشتیار و ناوی (كر سه ئينگليس هاته ومار لهكتی وومهكح

  . بووموان"مانای "شانس و بارودۆخی باش بۆ هه بهکه داندرا 
    

ی     ر  به كسهك ١٦٥٣سا لكناوی ئوليو  "Oliver Cromwell" رۆمو
وه بهاتی مردنی كو تا  وهشاندهوهپارلمانی هه) ١٦٥٨ - ١٥٩٩( ی ش
 تی پاشايی ديسان لهوومهكودا حدوای ئهرد. بهكتی وومهكحتاتۆری كدي

وه ر بهرۆش ههمو تا ئه وهردهكستيپئينگليس ده شاهی  -تاری پارلمانی ش
ردرێ دههه وهييهكن خههيال رێ و پارلمان لهكده ئيداره وانيش ئه وبژ

  ن. هكان دياری دهكياسا
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وه فۆرماسيۆن چ پ مو ی بهكنديهر  ؟يههه وهراسييهكد
 

ش وهزۆر له    فۆرماسيۆن يا نو ،پ ئايينی  بزووتنهوەيهکی ژەن کردنهوەر
دژ   )١٥٤٦ - ١٤٨٣" (Martin Luther" رن مارتين لوتهاليه له هك هوبو
وهان و پاپ بهكهكۆليثاك به بوو  ڕهو باوهر ئهسهر لهمارتين لوته چووه.  ڕ
ز به بيری نيا لهان تهكهكۆليثاكليسای ك هك هردن و دهكه ردنی كندمهو

ر . ههوهبير چۆتهگايان لهۆمهكی شهك ی واتهكرهی سهكرن و ئهداخۆيان
سازی لهيههر دهمارتين لوته وەو بۆچوونهبه .  كليسا پك ويست نۆ ن دوو ب

ساز  Huldrych" سويسی ی ريش چوينگلدلهوبه ناوی  ديکهش ینو

Zwingli) "فهرانسی ی الڤينکو يۆهان  )١٥٣١ - ١٤٨٤ "Johannes 

Calvin) "ههبوون )١٥٦٤ - ١٥٠٩.  
 

 هكبوو نگری زۆری ههئينگلستان اليه ت لهتايبه الڤين" بهک"يۆهان    
ن اليه له هكچون وريتان"انهيو "پله كشگوتن. بهيان پ دهوريتان"ي"پ
کی وهانهكهكۆليثاك ئازادی  ستيان بهر بوو و ههسهزۆريان له گوشار
ر حو رد، لهكدهنه  )١٦٢٥ - ١٥٦٦" (Jakob I" مهكۆبی يهكمرانی ياكژ
 ی لهشهو به. ئهوركای باكمريئه ەردكايان ڕ ،بوو كۆليثاكبۆخۆی  هك

تی تی پاشايهوومهكح مان دژ بهشانی پارله شان به ،وهئينگليسيش مانه
ڵ خۆيان بۆ گهسانی و ئازاديان لهكبيری يه يهکهمشی رد. بهك باتيانخه
  برد. به دياری ا كمريئه
  

ليسا و كش بوونی هۆی دووبه بووه انهازو نوێ سۆشانی ئهكو ت ڵوهه   
شدا وهر ئهسهم به. بهشی"پرۆتستان"ی ل بۆوه" و بهكۆليثاكشی"به

فۆرميسته موهاتنی ئيدهكهۆی پ ستان و بوونهوهنهان كر و  كراتيكی د
موكگای ياساۆمهكناو  زراندن و هاتنهدامه زنترين راسی. مهكانی د

 هكبوو  وهئه همدهسهر وگای ئهۆمهكرسی "چوينگلی" و "گالڤين" بۆ ده
وهر بهسانن" ههكر خودادا يهرامبهبه له مرۆڤموو "هه ئينجيلدا  ی لهيهو ش

انيشدا كر ياسارامبهبه بوو لهده مرۆڤموو هه و هۆيهر به. هههاتووه
سازييه ،مودهگای ئهۆمهكبۆ  وهر بن. ئهبهنرابه نگ بو. ی زۆر گركنو
تی ام مافی تايبهكرهه هك هكۆلكند چه گا بهۆمهكم، ودهی ئهەڕر باوسهله

 وهبوونييهكدايرۆژی له له كر مرۆڤ.  ههنرابووكش بوو دابهخۆيان هه
رۆژی  انی لهكمافه هك و مانايهرا. بهكش دهدا دابهانهكۆلكو له ككر يهسهبه
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ر"بريتی بوون له ان كهكۆلكران. كدياری ده وهبوونيهكدايله و  وەرز
هار"، "دهكستده شتريش ئاماژه هكشڕاف" و "پاشا" ند"، "ئههمو   را.كيان پپ

        
 هك ومانايهبوو. به وهردنهكان، ئازادی مافی بيركرسهده يتر لهككيه   
رێ، بهيلی خۆی ههمه به كليسايكيتوانی ەس دهك همووه ی وهب ئه بژ

. ئهكيهشهكهيچ  ش ب ی كنگاوههه، مدهسهر وگای ئهۆمهكبۆ  وهی بۆ پ
مۆرهبه ورهزۆر گه ڕن بوو.  سيیراكو د   مود
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ته  زرا؟ا چۆن دامهكمريانی ئهكگرتوهكيهو
 

شتر باسمان ل كر وههه     وهئينگليسه له انكهسيحييمه وريتان"هيرد، "پكپ
 وور بهكای باكمريڵ خۆيان بۆ ئهگهيان لهمرۆڤسانی و ئازادی كبيری يه

ی بۆخۆيان كخه هكيشتن گه تهناعهو قهوێ بهوان لهدياری برد. ئه
لهر ئهسهر لهبگرن. هه وهستهدهت بهوومهكاروباری حك ی پارلمانی و مود

تی ئه  ١٣ انيش پارلمانی خۆيان لهكاييهكمريئينگليس، ئه ات كو و
دا بهيتهواروباری دهك هك زرانددامه وهيان ت  .چووده ڕ

 
په به    و ناوی  شاوهكئينگليس  خۆيان له ۆلۆنيستانهكو ات ئهكڕبوونی ت
ن ياۆلۆنييانهكو ه ئهكان كيسيهلئينگ ر خۆيان دانا. ديارهسهايی يان لهكمريئه
موو هه بوو و بهوانيان پ خۆش نهخۆيی ئهربهزانی، سهی خۆيان دهكم به 

وه واندنيان دهكی توهه كيهش ی هانهبه دا. شای ئينگليس بهدان و ش
ييارمه هبه ده یتی دانی ما ياتی لهت و رد. كزياد  ۆلۆنييانهكو ر ئهسه، ما

ر باری ئه چوونهو نه داان مل يان نهكۆلۆنيستهك ی شای و ويستهژ
ی  له يهشهكو ر ئهسهئينگليس. له  ۆلۆنييانهكو دا ئه ١٧٧٤سا

نهكيان پكيهۆنگرهك نا و نو اليهته ١٣ر رانی ههه  ووركای باكمريانی ئهكو
ی وهتهر مافی نهسهروونی باس له دا به يهۆنگرهكو . لهوهۆبوونهك
نانی حكچۆن ئينگليس مافی پ كوه هكيوهرا و ئهكايی كمريئه تی وومهكه
ه. دهيهيان ههو مافهانيش ئهكاييهكمري، ئهيههه ی و مافهتی ئينگليس ئهو
 ان بهكاييهكمريهۆی شۆڕشی ئه بوه وهناسی و ئهنه وا نهڕه وانی بهئه

نراڵ جۆرج واشينگتۆنردايهكرسه  ١٧٣٢" (George Washington " تی ژ
ی سهرەک کۆمارين وههه دواتر بوو به هكان كئينگليسييه دژ به )١٧٩٩ -

ته دا  کۆتايي له هكی خاياند كند ساچه ڕهو شها. ئهكمريانی ئهكگرتوهكيه و
  وتن. هكران سهكلۆنيستهك
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موسهی لهكرييهاريگهكرۆشنبيريی چ   بوو؟راسی ههكر د
 

بريتی  هكان كوريتان"هيڕی "پنا بير و باوهپه ان لهكاييهكمريئه ۆلۆنيستهك   
ر  وتبوونههكئازادی و مافی هاوتايی،  بوون له وگۆڕههكتاركژ  ری ئا

ر دانرابوو. سهناوی رۆشنبيری له  هكدا  ژدهی ههدهسه انی ئوروپا لهكتازه
 هكی ژير كئينسان كوو وهكبينرا بهدهی ب ماف نهكاقت كئيتر مرۆڤ وه

دهكنووسی دياری دهبۆخۆی مافی چاره ندان و بيرمهرا. كا، چاوی ل
نههه شكرانی  رۆشنبيرهسووڕ نانی كی خۆيان بۆ داڕشتن و پكان م ه
شئازادی و ژيانی ب  مافی داوای هكار خستبوو كوه كگايهۆمهك ی بۆ هک

  .دەکرد مرۆڤ
  

 )١٧٠٤ – ١٦٣٢( "John Locke" هكن لۆجۆسۆفی ئينگليزی يلههف   
هداوای ده كپشتيوانی خه به هكمين رۆشنبير بوو هكيه  هك ردكی كتو
دا بهكموو مافههه  هكياند يدا رايگهكيهنووسراوه را. لهكدی دهانی مرۆڤی ت
هده ی لهملييهو زۆرهئه تهگهی دههكرچاوهسه مهكتدا حاو بۆ خودی  وهڕ

نه وەك وهمانهن پارلهاليه له هكملييهی و زۆرهكخه  یكری خهنو
وهبه . بهدهڕ هتی دهرپرسايهچ ب بۆ ەشو د كخه به هردنكت ت خزمهو

ب رۆڤم كیتا كمافی تا . ئهكت وت هكس و هه وهيری ئهر غهگهۆش
ت، رهكب هخۆی ده كخه نگهر ت. كی نوێ پكتو ن نگری ه اليهكن لۆجۆب

  ی بوو. هشارژيمی 
  

شاڕل ناوی  به وههكهييهرانسن فهاليه ه لهكن لۆجۆی يهو ئيدهئه   
 )١٧٧٥ – ١٦٨٩( "Charles de Montesquieu" يوكۆندات دێ مۆنتسكس

ژه درا و بهدر خۆشی پ موهكناوی ر   راسی ناسرا. كری د
 

گاكمۆنتس    دا و رهی زياتر پههكی لۆهكيو ر و  ردنكم هكی وههپ
زی حاردنهك كسرتهبه هتی دهمييهكوی ه شنياری تی دا. ئهو  له هكرد كو پ
هنا دهپه زپارلهت و و يههكمان ه زهدادوه م لهی س ت  كر پر و پار  هكب

وه ت ش ت وومهكستانی حدهاربهكوتی هكس و ی توند و تيژيی و ههبتوانر
ت. ئهكۆنتڕۆڵ بكيدا كر خهمبههه له ت  و مانايهبه وهر ياسا و مافی  هكب

هن دهاليه مرۆڤ له وهباشی به به وهتهو ت و ب ڕ ی خراپی ل كهكچ
ت. ئهرنهوه ر شۆڕشی سهی زۆری لهكريههكتاركيو كی مۆنتسيهو ئيدهگير
ته و ئاڵ و گۆڕيی ياسا له ڕانسهفه   ا  دانا.كمريانی ئهكگرتوهكيه و
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 هات؟كچۆن پ ڕانسهشۆڕشی فه
 

هات و   كپ مۆناڕشیمانی ئينگليز پارله له کهدا، وهڵ ئهگهات لهكهاو   
ته وها بهكمريانی ئهكگرتوهكيه و شتر باسمان يهو ش وتن، هكررد سهكی پ

انی كان ئاڵ و گۆڕهكييهرانسهار بوو. فهكر سهرژيمی شايی له ڕانسهفه له
تی ئينگليز و چۆنييه ر  وردی له انيان بهكۆلۆنيستهكتی شۆڕشی و ژ

ری خۆيان گرتبوو و بهچاوه يه و بارودۆخهری ئههكتارك د  له هكی نو
شداری خۆی به كخه هكرد كيان دهكتوومهكهاتبوو، داوای حكدا پناوچه

دا هه ت و مافی چارهت   .اتكنووسی دياری بب
  

ڕای قات رهسهڕانسه زۆر خراپ بوو. اتی فهكوبارودۆخی ئابووری ئه   
، بۆ نتووشی ببوو ڕانسهی فهكخه  هك يهکداريتی و نهو قڕی و برسييه

ی كشارگوی هكهبنهماسی شا و كڕ و ژيانی لوی شهمهسرەفردنی كدابين
يات له هده بوو بهده هكر بوو سهزۆريان بۆ دانی ما   .تيان بدابايهو

 
ی  له    تكرناوی ما به كسهك ١٧٨٢سا  Marquis de La " ی دێ الفاي

Fayette" )ته شداريی لهبه هك) ١٨٣٤ - ١٧٥٧  شۆڕشی و
بۆ  وهڕايهگه ،ردبووك خۆيیربها بۆ مافی سهكانی ئامريكگرتووهكيه
وی دهوهه ڕانسهفه و له. ئهڕانسهفه موی ئيدهوهردنهكدا بۆ ب راسی كی د

نانی كو پ هدهه وه ی لهكی خهكتو خۆی  هكا كمرياتی ئهكوی ئهش
دامهعه ئهزموونی   . وبوهه لی ت

  
" Ludwig XVI" ١٦لودويگ ی  ڕانسهشای فه دا کهوهدوای ئه به   
ندانی شاروهر سهويست ماليات لهيههی تر دهكبۆ جار )١٧٩٣ - ١٧٥٤(

دژ   و ههژاری شارەکهی ی برسیكی خهارهكو ات و بهكزياد ب ڕانسهفه
یی  ١٤ ڕۆژی دا، لهخۆی هان ده به ی كدا خه ١٧٨٩ مانگی جوالی سا
رشيان  ڕانسهفه انيان كراوهكندموو بهی باستيل و ههنديخانهر بهسه ردهكه

شوڕشی  واته ڕانسهبۆ شۆڕشی فه ككستپده بووه وهئه هكرد كئازاد 
 ی. شاهی كتی ويشوومهكح ی دژ بهكخه
  
ی ئاگوستیمانگی  ٢٧رۆژی  له    وهسهيجلن مهاليه له ١٧٨٩ سا
دا له هكرا ينی گشتی راگهكيهوهۆبوونهك نهاليه لهو   وههكرانی خهن نو

ن اليه بوو لهده ، کهرابوك ندانرگرتنی مافی مرۆڤ و مافی شاروهداوای وه
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ات پالنی ك. وهردهكد ی رهيهو نووسراوهشا ئه .رابايهكمۆر  شاوهپا
ی كخه دژبه وهدزييه ويست بهيههده هكرا، كرا كئاشرگری شا به
وهبه را و كووم كحئيعدام مه به مهكيرا و دوای محاديل گ، بهتربهڕ
موكتوومهكح ڕانسهفه شا تا لهكی كيهدهم سههكووژرا. الی ك  كراتيكی د
، به كپ موئيده وهو شۆڕشههۆی ئه م بهب  له ڕانسهفه راسی لهكی د

  بوو.    كداي
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مو مان چۆن پ راسی لهكد  هات ؟كئا
 

مان ح زۆری خاياند تا لهماوەيهکی     موكتوومهكئا ته كراتيكی د ر سه ب
مان  ی) لههتی مۆناڕشی(شاوومهكح هك وهاتهكور لهوبهمهار. زۆر لهك ئا
فۆڕم بۆ پوهه، ار بووهكر سهله نانی كی ر موۆمهكه  كراتيكگای د

ر ت لهتايبه. بهدراوه اتی كو  ڕانسهری شۆڕشی فههكتاركژ
ات ئاڵ و ك هك ڕهو باوهر ئهسه هاتبوونه وسپر انیکاربوونی شاكرسهله

ت و سهارييان بهكانيش گۆڕانكتهوومهكب حو ده رداهاتوهسهگۆڕی به رداب
ارل كن.  هكب يانهنو و بارودۆخهڵ ئهگهوت لههكس و شا و ميريش هه

ڕ  Karl" ارل ئاوگووستكو  )١٨٣١تا  ١٧٥٧( "Karl Freiherr" فرايه

August"  ] رگ نی به ]له١٨٢٢تا  ١٧٥٠ميری "هاردن ب  ١٨٠٧ينی سا
فۆڕم ١٨١٠تا  نا  كيان پکر نانی هۆی  بوه هكه ی كئازادييهبهدياری ه

  ی. كخه بۆ زۆر
  

يان وابوو كوانی ئهكی شا و ميرنشينهزۆربه    مان پ ی ئيده هكاتی ئا
مو ژه و ئازادييهچ و ئهناو ده له كيهدوای ماوه سیراكد ی كخه هكی هييڕ

ناوهدهبه تهبير دهله ستيان ه و مير  ی ئاسايی و شاكخه یندييوهو په وهچ
ته كوه شووی ل د چه م به، بهوهپ شهسازیندنی سهرههۆی په به وانهپ  پ

زتر دهرۆژ به ی رۆژ بهكبارودۆخی ئابووری خه  بوهده وهئه هكبوو ه
وهشداری و دههۆی به ت ك ی لهكردانی زياتری خهستت اروباری سياسی و

نانی مافی ئازادی دهوه کۆتاييدا و له زی وهردنهكمهكی و كبۆ خهسته ی ه
  ی. كنووسی خهڕ چارهمهان لهكشا و ميرنشينهپابڕياری  

  
ی خۆيانهربهسه موو ميرنشينهو ههله هكبوو وهنگتر ئهی گركستبهمه   
کیات كوئه ت نن. بارو كو پپتهو  پارچهكيه و دۆخی سياسی و ب

نانی ئازاديخوازی بوه ی  له كی شۆڕشكستپی دههۆ گوشاره  ١٨٤٨سا
مان و ئوتريش  له نیيتا يتا پهشا و مير په هكئا ئازادی زۆرتريان بۆ  به

ی  ی١٨ ڕۆژی دا. لهاندا دهكوهۆبونهك له كخه مين هكبۆ يه ١٨٤٨مای سا
نه مان لهكان و ميرنشينهكموو ناوچهری ههجار نو "پاولس"  ليسای ك انی ئا

نا بۆ دياری كی گشتييان پكيهوهۆبونهكفۆرت كفران له ان و كردنی ياساكه
مان.كمافی گشتی خه انی كين ياساوههه ١٨٤٩ی مارسی  ٢٨ ڕۆژی ی ئا
هن دهاليه مافی ئازادی له مويندرا،  بهراگه وهتهو زی د تا  كراتيكم ه
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زی شا و ميردا سهبهواوی ته يتوانيبوو بهات  نهكوئه شتا بڕياريان  هكر ه ه
. ی دهكنووسی خهر چارهسهله   دا، زاڵ ب
 

په به    موكهۆی چاالات و بهكڕبوونی ت زرۆبوونی راتخوازان و تامهكی د
ک بۆ  موخه زی  رۆژ لهگا، رۆژبهۆمهكراسی و مافی ئازادبوونی كد ه
زتر دهی بهكانی خهكان و مافهكو ياسا بۆوهم دههكشا و مير  بوون. بۆ ه

ی  مين جار لههكيه مان ١٨٧١سا مو تا ڕادەيهكو  پارچهكی يهكئا  كراتيكد
به به  – ١٨١٥(  "Otto von Bismarck " كتی ئۆتۆ فۆن بيسماررايهر

رد. كاندا دهكواوی مير نشينهر تهسهوايی بهرمانڕههف هكهات كپ )١٨٩٨
نه هك بووش ههيكماندا پارلهتهوومهكو حله اری كشداريی ی بهكرانی خهنو
  رد. كانيان دهكت و دانانی ياساوومهكح
 

ی     مانييهگهات لهكهاو ١٩١٨سا می هكڕی يهشه ان لهكڵ دۆڕاندنی ئا
مان زۆر يرقهيسهپاشايی و  سهردەمیجيهانيدا  چه ز ببوو. بهكی ئا ی وانهپ

ته مان هكانی ديكو کیی ئورووپا ئا مومهزۆری له ئهزموون راسی كڕ د
وهو به مووومهكبردنی حڕ  وتبوونههكان ك. حيزبهوبونه كراتيكتی د

ان داوای كۆمۆنيستهكتر. كيه دژ بهڕی خيابانی انی و شهكرهربهبه
ميسان شا و ويست ههيانههده كرد، ژماركتی سوسياليستييان دهوومهكح

نهقهيسه ی كتوومهكانيش داوی حكار و ناسيۆناليستهكر سه وهر ب
ی  ات لهكرد . كتاتۆڕی يان دهكدي بارودۆخی ئابووری جيهان  دا١٩٢٩سا

مان ر اری لهكدی برسهبوو و دهرۆژ خراپتر دهرۆژبه ۆردی كئا
مانانكبژاردنههه له .اندبووكش ی كيهرنامهبوونی بههۆی نه به ،دای ئا

نابۆوهيان نهنگی زۆرينهان دهكحيزبه ام لهكهيچ هوە،دروست  به كسهك، ه
ر ف هيتل  دروشمی هك )١٩٤٥ - ١٨٨٩( "Adolf Hitler" ناوی ئادۆ
و ده نی بهاليه و له وهردهكناسيۆناليستی ب ناوی "گشتاپۆ"   ن پۆليسی نه

ده وه زگاری ل ڕۆڕ و زۆره را، بهكپار ردنی كی باش عدهملی و دانی وه ت
ردرا اران و ... ، ههكی ژماری بوهردنهكم هكبارودۆخی ئابووری و  بژ

هارو باری دهكو  ر ر تی گرتهو  تاتۆڕيی لهكدي وجۆرهفی خۆی و بهكژ
مان ده ميليۆن  ٦ وشتار و سووتاندنی زياتر لهكهۆی  بوه هكرا كستپئا

  !می جيهانیڕی دووههی شهگيرسانتدا هههايهنه و له هكجووله
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مان چۆن داك ی ئا درا  زرا؟مهۆماری ف
 

ت ,می جيهانیڕی دووههدوای دۆڕاندنی شه     بريتی  هك گرتووكيه انیو
مانی رۆژئاوا پارله ، لهرانسها، ئينگليز و فهكمريئه بوون له ی كمانئا

مو نا. لهكيان پكراتيكد ی  ه موو زيرانی ههوه داوايان له ١٩٤٨سا
مان كتهيالهئه ئوريزهڕڕ دامهله هكرد كانی ئا ردنی ياسا كشتن و ت

مۆ تی رۆژهه وە کهوههۆی ئه به ن. ديارههكب وهۆبوونهك هکانكراتيكد
مان له ر  ئا بوون، نه و بۆچوونهڵ ئهگهويدا لهری رژيمی شووڕههكتاركژ

وهبه يشت و نجام گهئه شی رۆژئاوا بههب نيا لهته وانهۆبوونهكو نی ئهچووڕ
مان واتههۆی دوو به بوه ييهكرهو دووبهئه مانی رۆژئاوا و  ش بوونی ئا ئا

ی رۆژهه مان رۆژهه له ١٩٤٨ت. سا ت حيزبی سوسياليستی ئا
)SEDی  هكهات ك) پ ی رد. كتی وومهكح ١٩٨٩تا سا ياسای نو

مو مانی رۆژئاوا له له كراتيكد ار كستی بهده ١٩٤٩مای  ٢٣رۆژی  ئا
مان بهعزهدری ئهمين سههكرد و يهك  رناوهۆنراد ئادهكناوی  می ئا
"Konrad Adenauer) "ردرا هه وههكن خهاليه له  )١٩٦٧ - ١٨٧٦ بژ
ته هك وی دواتر شووره كمانگ وهوالشهی شاری بۆن  بوو. لههكختهپ

مانی رۆژهه نا و رۆژهكتی پئا ته وهوتی برلين بهه  ی.هكختهپ
 

موهووی نهبه    نانی سياسی رهاری و ههكراسی و گۆڕانكبوونی د س ه
تانی رۆژهه له مانی  له هك یوهوی و ئهت شوورهتايبه ت بهو ئا

ترناتيوكار بوو و خهكر سه حيزب له كنيا يهت تهرۆژهه ی كيی هيچ ئا
ی ٣ ڕۆژی بوو ، لهبژاردن  نهدا بۆ ههو حيزبهر ئهبهنرابه تريان له

ی كئۆ مانی رۆژئاوا و رۆژههههر ١٩٩٠تۆبری سا  وهت بوونهدوو ئا
هده كيه مانی گهو به وتههك ورهت و ئا ر س موكری ياساژ   راسی. كانی د
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هم: چۆن دهشی س ههبه موكتو وهبه كراتيكی د   چدهڕ

  

مو   وخۆ يانی چی؟راسی راستهكد
  

ڕ بازا وام لهردهگا بهۆمهكشدارانی موو بهن" ههشاری "ئات له اتكو ئه   
انی مافی مرۆڤ ئاڵ و گۆڕی كتی ياسار چۆنيهسهرد و لهكده يانوهۆبوونهك

  پاند.سهتدا دهوومهكر حسهانيان بهكرد و ياساكانيان دهكبۆچوونه
  

وهر بهمڕۆش ههئه     رێ. بۆ نموونهكوت دههكس و هه ،اتكوی ئهيهو ش
وان گرووپه له ههر ان و ... كقوتابخانه ان و لهكجۆرواجۆره بچووکه ن

نهری خۆيان ههيه.   گرووپهی نو
  

مو وهبه يهوهو شوخۆ بهراسی راستهكد : دهڕ   چ
  

له اندا كهدانبڕيارکۆبوونهوەکان و  وخۆ لهشداران راستهموو بههه -
گايهکی دياريکراو   شدارن.بهج

کی -   بڕن.ردهده نگی خۆيان ده دا ڕاستهوخۆانكوهۆبوونهك له خه
  

ڕنی ئهۆمهك له دياره     زياتر له هكانی كورهگه شاره مڕۆ و لهگای مود
دا دهشيمهمليۆن حهچهند  وه ی بهكشداری سياسی خهژی، بهتيان ت ی ش

ڕنی كنيكت ت بهنانه. تهنهگونجاوەات كوئه رێ كامپيوتريش ناكی مود
گايه له موو مرۆڤهوههئه وه و به وهنههكۆك كج شداری وخۆ بهی راستهش

ام كرمڕۆدا ههگای ئهۆمهك له مرۆڤ، هكن چونهكديالۆگی سياسيان ب
گای سياسی خۆيان هه ديالۆگی  ان جياوازن و لهكو بۆچوونه يهر

! كپ كامكئا هئهستهموخۆدا زۆر راسته   ب
  

ان، كجۆرواجۆره بۆ بواره كر ياسايهمڕۆدا بۆ دانانی ههدنيای ئه له   
ر سهر بڕيار لهگهئه موونهوێ. بۆ نخۆی ده ت بهزانياری و زانايانی تايبه

ب  تۆمی بدرێ، بهی ئهكنديا دانانی ناوه خانههكفرۆ ت بهبارهسه كياسايه
 يهو مانايهبه وهرێ ياسای بۆ دابندرێ. ئهكنا و دياردانهر ئهسهزانياری له

وه هك موش وه وخۆی رابردوو بهراسی راستهكی د ناتوان  كيههيچ ش
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، چون ان بهكری دانانی ياسادهموه ناتوان  كسهكموو هه هكدروستی ب
. مهر نهسهزانياريی له هكبڕيار بدا  كر بوارسهله ی گرنگتريش كيهلهسهب
هيچ  هكيوهنی ئابووريی و ئهاليه كيهر پرۆژهب بۆ دانانی ههده هك يهوهئه

شبينيی ی بۆ سروشت نهكزيان داهاتوی و زۆر پرسياری تر، ب و پ
تهكل تهكداهاتووی شی بو  وهبدر ويستيی  ش لهوهئه هك وهر خۆيدا ديسان پ

  .يهخۆی هه ت بهپسپۆری تايبه به
  

نهانی ئهكخه    رن دههه كرانمڕۆ  نو به انيان كبتوانن داخوازييه هكبژ
ڕنبڕاست  گا و ك. بۆ دياری گ  كيهچ پرۆژه هكيوهان و ئهكپالنهردنی ر

ی رنامهان بهك. حيزبهتد ك، حيزب پار دايهكی رنامهبه داهاتوودا له له
ديا حيزبی خۆيان له رچاوگرتنی بهله ی بهكينن و خهگهراده وهانهكم

نه نگی خۆيان بهانيان دهكهبهرژەوەنديي و ئه  ن. ديارهدهان دهكری حيزبهنو
ته هكی حيزبه  ياندوهی راگهكخه به هكی يهرنامهو بهر ئهگهار ئهكر سه د

 يانبژاردوهی ههسانههكو ين و ئهگهنجام نهئه راودا بهكی دياريكيهماوه له
ی كانی داهاتوودا زۆر شانسيان ناب و خهكبژاردنههه گرێ، لهانهڕرازی 

نه نگی خۆيان بهده هك مافی خۆيانه   ن. ی تر بدهكرنو
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  ؟ر شانهسهيان لهككران چ ئهكحيزبه
  

ر سهله يانريهكتارك يان نييهكنيا هيچ شانسته ان بهكسههك هكتا   
ت ت داهاتووی و بارودۆخی  رسهوخۆ لهاری ڕاستهكياخۆد گۆڕان ههب

ننگا ۆمهك ک به ڕ و بير و باوه هكی توانانهوسياسهئه وەو هۆيهربه! ههپ
گايان ل نن. به كان پكجۆرواجۆره ، گرووپ و حيزبههكنزي كر و د

وه ی هاوبيری كن و خههكبۆ بير و بڕوايان  ب هشهوتر بانگتوانن پتهده يهش
نگی زياتر بۆ اندا دهكبژاردنههه و له وهنههكۆكوری خۆيان ده زۆرتر له
نن و لهدهخۆيان وه   . وهپارلمان بگرنه ورسی زياتر لهكدا کۆتايي ست ب

 
نهيهندازهو ئهتر ب بهورهگه هكحيزبه ندهرچههه    ماندا پارله ری لهش نو

. بۆ هاتنهزياتر ده هدهاری كرسه ب ی ان زۆرينهكحيزبه له ككب يهت دهو
نی. ئهدهان وهكنگهده يان زۆرينهدەنگی ان كحيزبه ام لهكر هيچ گهست ب
ناوهنه ان) بۆ كنگهی ده(زۆرينه وههكند حيزب پب دوو يا چه، دهه
وهبه هاری دهكبردنی ڕ   ون. هك كت رو
  

ننههكی نگده هكی و حيزبانهئه     له هكناوی "ئۆپۆزيسيۆن"  ، بهوهم د
رهی "وشه ت ، له وه"ی التينيهئۆپۆن هر دهرابهبه د حيزب  هاتوو لهكتی پو

انی كناڕاسته ان و بۆچوونهكهستن و ههوهدا راده انی زۆرينهكيا حيزبه
هده ا كه بت ههوومهكح هكن هكڕوانيی دهوان چاوه. ئهوهنههكق دهت زهو

هانی دهكهوێ هههكتيان بۆ ههرفهو ده و ، بهوهنههكی روون بكت بۆ خهو
شداريان تدا بهوومهكح انی داهاتوودا خۆيان لهكبژاردنههه ی لههيوايه

. ئههه موكباشه نهاليه له كيه وهب ب  بی شۆڕش، به به هك راسييهكانی د
ژی و بهشه نڕ وه ڕ و خو ت وومهكاری حكی شارستانی گۆڕانكيهش
  رێ. كده
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موۆمهك بژاردن لهتی ههچۆنييه   دا ؟كراتيكگای د
  

موی تهكيهگهۆمهك له    گا مافی ۆمهكشدارانی موو بهدا ههكراتيكواو د
مو. ههيهبژاردنيان هههه ی نديانهتمهو تايبهب ئهده كراتيكبژاردنی د
ت :هه   ب
  

ت،بژاردن دههه - شدارانی موو بههه هك و مانايهبه ب گشتيی ب
ت بژاردنيان ههمافی هه وهراوهكی دياريكنمهته گا لهۆمهك ب

هقير يا دهش يا سپی ، فهپياو يا ژن ، ره یوهجياواز له  ند بن.مهو
 ان لهكنگهده هك و مانايهبهسان بن، كموو يههان هكنگهب دهەد -

نگی ر دهو بهمه. زۆر لهنرخيان بۆ دابنرێ كبژاردن دا يه
هده  انی تر. لهكنگی خههات تا دهحيساب ده ان زياتر بهكندهمهو

وان نی  ن  پاشایاربوونی كرسهاتی لهك ١٩١٨تا  ١٨٤٨سا
رابوون. كش دا دابهالسهكر س سهان بهكرهنگدهدهان، كپرۆسه

هس دههكرهه ياتی زياتر به ندتر بايهمهو هده و ما  ت بدايهو
 بوو!هه یزۆرتر نرخیاندا كبژاردنههه شی لههكنگهده

ب بتوان ده كر مرۆڤهه هكچون بن، ب شاراوهان دهكنگدانهده -
دوارۆژ  ترسی له یوهب ئه ربڕێ، بهده نگی خۆیده ئازادانه

 نگی خۆی بهر دهگهب ئهی ههوهاردانهك نگههڕ هكب هه
ناوی  یوهب ئه ران بهنگدهده ام لهكردا! ههت نهی تايبهكحيزب

تيی پڕ بنووسن، فۆڕمی تايبه هكنگدانهزی دهاغهكر سهخۆيان له
ناو  نهخهده هكتههكن و پاخهی ئاسايی دهكتهكاناو پو له وهنههكده

 وهراوهكسی دياريهكند ن چهاليه له هك وهانهكنگهسندووقی ده
تهده كيه ت واتههكپا كنيا يهته هكرێ كونتڕۆڵ دهك ناو  نگ بخر

سانی هكن اليه ان لهكواو بوون سندووقه. دوای تهوههكسندووقه
ن راوی ب اليهكبوونی شاهيدانی دياريئاماده راو بهكدياري

تهده ندر ن و ان رادهكنگهامپيووتر دهكتی يارمه و به وهخو گير
ديا گشتييه ی لههكامهكئا  يندرێ. گهی رادهكخه به وهانهكم

موۆمهك له    ی كنمهته له كر مرۆڤدا ههكراتيكگای د
يخۆشب ده هكی سياسی كر پۆستبۆ هه وهراوهكدياري توان پ

  ا. كانديد بكخۆی 
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هده له موو ت؟ كمان پدا چۆن پارلهكراتيكتی د   د
  

نه    ی كيهبۆ ماوه وهرانهنگدهن دهاليه گا لهۆمهكرانی پارلمان ياخود نو
ن. هۆی دانانی ماوهدهساڵ)  هه ٥تا  ٤راو(كدياري ردر بۆ پارلمان  بژ

نه ی لهكر خهگهئه هك يهوهئه يان وهازی بوون، مافی ئهڕنا كرحيزب يا نو
نه بهه رن.ی تر ههكرحيزب يا نو   بژ
   

وهئيشی پارلمان دانان يا گۆڕين و ده    وه. بهانهكردانی ياساست ت  يهو ش
نه له هك باش يا  نهر اليهسهی بۆچوونی خۆيان لهكرانی خهپارلمان نو

بڕيار   وهردنهكو روون وهردنهكن و دوای شی دهده هكتهانی بابهكخراپه
 كر حيزبن. ههدهان دهكی ياساوهردنهكدهڕر دانان، گۆڕين يا سهله

نه ر دانان يا سهتوان لهش دهيهندازهئهو ب بهپارلماندا هه ری زياتر لهنو
ت. ری هههكتاركان كی ياساوهردنهكدره   ب
  

هده له    موو وهكراتيكتی د م هكن، يهتی ههوومهكفۆڕمی ح دا دوو ش
ن اليهله هك رانسها يا فهكئامري له كوه زيديال""پره )ی(کۆمارجومهووری

ردرێ و ئهدهۆمار ههكرناوی سهبه كسهك وهييهكخه اری كهاو و بهبژ
هاروباری دهكر سهانی بڕيار لهكزيرهوه م ن. فۆڕمی دووههدهت دهو

نتار""پارله )ی(کۆمارجومهووری دا حله هك ه م ن اليه ت لهوومهكو
ت. ئهكدياری ده وهمانهپارله  يهماندا ههپارله ی لهزۆرينه هكی و حيزبهردر

و خۆيدا  توان لهده رێ. بڕياردان لهۆمار ههكرسه كوه كسهكن ر سهبژ
هاروباری دهك شتر باسمان ل كر وهت ههو نهاليه رد لهكپ رانی ن نو

تماندا پارله ی لهكخه   .دەدر
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



موکراسی   ٣٩                                                   د
 

  ؟يهان ههككرچ ئه 'ئۆپۆزيسيۆن'انی كحيزبه
  

ناوهكنگهی دهزۆرينه وههكی پو حيزب يا حيزبانهئه    شان  وهتهانيان ه
هو باری ده اركت وومهكشانی حبه وهت بهو  هكرئه له ككن. يهبهده ڕ

تههكان دهكگرنگه ناوهنهنگی زۆريان ده هك و حيزبانهستۆی ئهئه و ، وهتهه
هر دهبهنرابه له هكسيۆن"، "ئۆپۆزي واته ان و كهستن و ههوهادهڕت و

ی ك ئهرکیاستيدا  ڕ و له وهنههكق دهانی زهكناڕاسته بۆچوونه ونتڕۆ
ی خنانههڕو ياخود ئه و پرسيارانهئه . بۆ نموونهر شانهسهتيان لهوومهكح

هده سيۆن" له"ئۆپۆزي هب دها، دهكتی دهو يدا كر خهرانبهبه لهت و
. كری پرسيارهمدهوه تهخۆيدا ده خۆی له وهئه هكانيان ب ردنی كئاگادار ب

 ت.وومهكانی ناو حكووداوهڕ ی لهكوخۆی خهراسته
  

تانهله    مووومهكح هكی و و هار نين، دهكر سهله كراتيكتی د ت و
كب هيچ  توان بهده ی دا كر خهسهان بهكهاسانی ياسا و زۆر به لهمپهر

ت چونبسه ن  ان و بۆچوونهكههه هك نييه ك"ئۆپۆزيسيۆن"هيچ  هكپ
تانهت لهتايبه. بهوهاتهكق انيان زهكناڕاسته حيزب  كنيا يهته هكی و و

ی كتوانرێ ده مئهستهارن، زۆر كر سهله هارو باری ناو دهكونتڕۆ ت و
اريان دا ك له كاندا هيچ فڕوفكبژاردنهاتی ههك ئايا له یوهئه يانرێ كب

  !نييه
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



موکراسی   ٤٠                                                   د
 

  ندرێ؟ۆن ياسا دادهلچ
  

ی ئيمرۆدا بهۆمهك له     ، جا لهنجامئه ناگاته كاركب ياسا هيچ  گای نو
ياته ڵ و تا مافی ئاژه وهانهكنشينهمافی خانه تا مافی منداڵ و له بگره وهما

و ئه ،كڵ يهگهله مرۆڤوتی هكس و اری و ههكراستيدا بۆ هاسان ... . له
، ياسای خۆيبيری بۆی ده مرۆڤ هك تهوەرانهی   . يههه انچ

  
زگاری لهردن يا دانانی ياسا بۆ پاكدی رهپرۆسه بۆ نموونه ڵ مافی ئاژه ر

وهبه وەدەچ وهی خوارهو ش   :بهڕ
  

 . تركدياری ده هكشهك -
شنياره - گهكپ نهان دهكچارهان ياخود ر  . وهدۆزر
شنيارهسهله -  رێ. كده ان قسهكر پ
 درێ. ر دهسهمی لههكمان بڕياری يهپارله له -
ر ده تهچده هكبڕياره - زانان و پسپۆڕانی تايبهژ  ت بهستی ل

 . هكشهك
 درێ. ر دهسهمی لهمان بڕياری دووههپارله له -
ردنی كندسهردن يا پهكدره ی واتهکۆتايمان بڕياری پارله ر لههه -

  درێ.ده هكياسا
 
 

موكتوومهكح له    ، به هك كر بوارهه ت بهبارهدا جا سهكراتيكی د و ب
وه وه وهرهی سهيهش نهاليه ان لهكو، ياساشن بهی هاوچهكيهيا ش ران ن نو

  . تدرر دهسهو زانايان و پسپۆران، بڕياريان له
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دراڵ چييهك   ؟ۆماری ف
  

نه له     تانی دنيا، بۆ و تی فه زۆر و موو هه ان لهكبڕياره ڕانسه و
ته له واته وهندهناوه دا  لهكبوار  چن. بهردهده (پاريس) رانسهختی فهپ
چه مان، سويس، ئوتريشپ تانی ئا تی يالهئه چهند له هكا، كمرييا ئه، وانه، و
ی ر زۆربهسهخۆيان بڕيار له تانهيالهو ئهام لهكرهاتوون ههكخۆ پربهسه
مان له ن. بۆ نموونهدهانی خۆيان دهكشهكار و ك و  ٩ ، ئوتريش له ١٦ ئا

تهكتهيالهئه ام لهكرهاتوون. هه كت پيالهئه ٢٦ سويس له خت  و ان پ
ڕای رهسه تانهيالهو ئهموو ئه. ههيهخۆيان هه ت بهمان و ياسای تايبهپارله

و  ش"و پارهڕته"ئه و" روهتی دهباری  "سياسه خۆن،  لهربهسه یوهئه
  .يهنديان ههناوه كشن و يههاوبه ەوەزۆر شتی تر

 
وهبۆ به     ی و ...اروباری ئيداری و كبردنی ڕ هده، انكتهيالهئه ما تی و
ياتی گشتی يان بۆ ته له كشبه  ندیناوه که دەب ئهوان بهو  دەکاترخان ما

وهبه خۆيان بودجهيه، کاروباری ناوخۆيی   ن. بهر ڕ
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مو نگری لهيهان و الكترسييهم: مهشی چوارهبه   راسیكد

  

مه لهام كری ههكرئه موكبۆ پ ئ   ؟راسی چييهكهاتنی د

  
ی قوتابيخانه    ی نو  ی نوێ بهك. ماموستا قوتابيهردوهكستی پده سا

ه نيت. عهان دهكمندا ستی سوودانيهی رهكوڕكلی ناس  كڵ دايگهله هك ش پ
مان كايان ڕڕی ناوخۆی سوودان ترسی شه و بابی له  وێو له ردوه بو ئا

هو دهسياسی ئه ریبهناپه بوونهته مان به لی زۆری بۆ گرانهعه .تهو  ئا
ت، چون تی خۆی بزان ره كموو شتهه هكو ت تايبه . بهی ترهكجۆر ل

چوون بۆ   ئيشتيای خۆی بايه ر بهگه. ئهجار زۆرهكبدا يهتهكمه ی لهشهك
گانهلی تهرد. عهكده كرر تهبی ههتهكمه . يههكالسهكی ناو نيا قوتابيی ب
مانيهی ئهورهی گهشهك ت، كی وشهزۆربه هك. چونو زمانی ئا ی ناب ان حا

لی ی عهوهب ئه به هكچين. مامۆستا ت بهبارهان سهكتهناتوان بزان بابه
رايی رۆژبه رچاو بگرێ بهبهله پهان دهكرۆژ وانهخ يان ت . ده ڕل و ل ب

ت لهلی ش لهعه  ات. لهكب قسه وهوبارهله هكڵ مامۆستاگهخۆی ڕانابين
 هكلی عه ت بهبارهسه انهكقوتابييه نهدانی رنجهسناخۆشتر  كمووشتهه

دهكدات. زۆر جار قوتابييهزۆر ئازاری ده ی پ ناتوان  هكنن چونهكان پ
ت.  ان بهكوشه مانی يا كپرسيارهباشی ب ی ده ههه يا به وهنهناده وە ن. پ

ی خۆش نييههك ت، دهپه له س پ ت! ل ش بۆنيان ن مرۆڤی رهنای دانيش د
تی ئافريقايی ناوی مرۆڤی ب قيمه اوی بهكاشڕ ان بهكی قوتابييهزۆربه

  ن. بهده
  

نانه هشنچه وئه    مان و زۆربهۆمهك له و تانی تر سهگای ئا ت بارهی و
موهكس و ی ئاوادا ههكبارودۆخ  م نين! لههك انكبيانييه به  كراتيكوتی د

ته ر پرسيار. په د موومهكردنی كندسهژ  نييه بههايهکیهيچ  كراتيكگای د
وه به مرۆڤر گهئه يدا بهكی ئاش . ادبۆ نهی وههو  بشدار نهتيڤ ت

مو هی دهكرنيا ئهی تهسراكد  مرۆڤی كتا كب تاوو دهك، بهت نييهو
دا ببه وهبه ی گرنگی رۆژانهككرئه كن و وههكشداری ت  رن. ی بهڕ
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مو    موكگايهۆمهك رات لهكمرۆڤی د بير و  بانگهوازیدا بۆ كراتيكی د
 س بههك هكتا كات. وهكيان بۆ بيكچاال يهی ههوهتی ئهرفهانی، دهكبڕوا
وه ان و كحيزبه نگری لهاليه ارد، يا بهكيا پال ی نووسين، رۆژنامهش

. يا تنكبدر انی خۆیكانياندا، بير و بۆچوونهكپرۆژه ردن لهكشداريبه
شداری به ی داكخۆی خهربهانی سهكجۆرواجۆره ناو گرووپه له یوهئه
تۆمی"، يا  ندی ئهردنی ناوهك"ساز ی دژ بهوانه، ئهنموونه(بۆ ن هكب

ری سووتاندنی  ی په ردنی ئۆتوبان لهك"دروست " يا دژبهزبڵ"ئام نا ما
يان كگرووپ هكی ديكستبهمه و يا به )ڵ"نمافی ئاژه رگری لهی" يا "بهكخه

ۆخی  له ردنكرگريو به مرۆڤی ی ژيانی رۆژانهوهردنهكبۆ هاسان پيس و پ
ناوهكگا پۆمهك دا چاال، و لهيانه  ن. ی خۆيان نيشان بدهكو
 
  

هانی دهكوهردهك ت بهبارهسه موورۆژێهه هكن زۆر مرۆڤ هه    ت يا و
نی خۆيان دهگوپلهی ان كخود پالنی حيزبه رێ و سه نهبهشاری خو

ه شداهيچی بۆ کردەوە چی لههكن ، بهده كخۆدا ش تی لهی دژايهكتحا
اريی كداهاتووی  يش ترس لهكندی و ههمبهرووی ته ندێ لهن. جا هههكنا
تهده وامی ردههاتن و راگرتنی بهكپم بوونيان. بهتيڤ نهكهۆی ئا ب

مو ويستی بهسراكد ی وهب پسانه یشداريو به مرۆڤی كکات ههموو ی پ
  .يهگا ههۆمهكانی كشهموو بهی ههرۆژانه
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مو له هگهراسيدا چۆن لهكد ت؟كده ڵ ئۆپۆزيسيۆن  مام   ر
  
موکردقامگيراگرتن و سهڕبۆ  مرۆڤشداری به     ی لهسراكنی د
ويستهۆمهك تاکه دا كگايهۆمهكموو هه له هكچون ،گادا گرنگ و زۆر پ
مو دژ به هكن س، گرووپ يا خود حيزب هههك ئازادی  وان لهين. ئهسراكد

مو  له وهداخهگرن. بهردهوه كهكانيان كپالنه يشتن بهی بۆ گهسراكو د
موۆمهك مو مرۆڤه شنهو چهدا ئهكراتيكگای د ش مافی خۆيان راتانهكناد

و هك يههه ن. هكی بكانی خۆيان چاالكڕندای باوهو پرۆپاگه وهردنهكبۆ ب
مان دوای ئه له بۆ نموونه نه زموونهئهموو و ههئا ڕی جيهانی ی شهتا

ستاش به كيه تی وومهكی حوهڕانهی بۆ گهكچاال مرۆڤ له كشو دوو، ئ
ری ده مان  انكبيانييهموو ب ههوان دهبڕوای ئه ن. بههكفاشيستيی هيتل ئا

ن چونبه ی  هكج ب مانييهكگۆيا ج   !وهانيان گرتۆتهكاری ئا
 

شاندان و چاالجگه له     ، و مرۆڤانهی سياسی ئهكئازادبوونی مافی خۆپ
 ی بهو حيزبانهردنی ئهك ياساغت نانهرگری و تهياسا بۆ بهدەکرێ 

مو دژ بهاوی كاشڕ ننهنگاو ههی ههسراكد ك ب،وهد و ت ئهتايبه. بهپ
هاری دهك ی لهسانههك وه تی دان و بهو  شنهو چهڵ ئهگهوخۆ لهاستهڕی ش
مو خراوهكڕ ست چوونی ده ب ترسی له، دهنهكی بكچاال راتييانهكنا د
. يان هههكارهك   ب
  

اری ك له خنههڕئۆپۆزيسيۆن دان و  له هكی ستانهو حيزب و دهم ئهبه   
هده نانهت دهو اری كی باشتر يا خود بۆ هاسانكاری ياسايهكرسه گرن بۆ ه

شبردنی رهو به ئازادی  توانن لهی، دهكمافی خه نگری لهگا و اليهۆمهكو پ
وههه واو دا بهته هده ژ بهد كيهموو ش  کهمترينی وهب ئه ستن بهاوهڕت و
. اريی خۆيان ههكداهاتووی ژيان يا  ترسييان لهمه   ب
  

موكگايهۆمهك گشتی له به    ی گرووپ يا حيزبانه ،كو تادا ئهكراتيكی د
مو یڕاستهائ هب ننهنگاو ههراسيدا ههكد بۆ  يهواويان هه، ئازادی تهوهد

. داهاتوو هه يان لهكی هيچ ترسوهب ئه ی سياسی بهكارك شنهر چههه   ب
  

؟سياسی هه تامهزرۆيی  مرۆڤب بۆچی ده   ب
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يانوايه مرۆڤ له كندهه    ر و زۆر هك، ماندووی پيسهكانكت دووسياسه پ
و ت الدات و ئهسياسه خۆ له مرۆڤب ده و هۆيانهر به. ههههكپهكت

رێ و ئهسياسه به هكرئه وهتوانان بسپ   ات!كرقاڵ بسه وانی پ
  

ديا گشتييه فيزيۆن و رۆژنامهلهڕای بوونی تهرهسه    س هكان، زۆر كو م
گانهسياسه هكن هه ناگهنو  يهت اليان زۆر ب همان و دهپارله له ت  دا چتو
يان وايهگوزهده مه توانان لهسياسه هكچون هك رێ! پ ت باشتر سياسه ئ
وهزانن، دهده ! وان بر هی ئهاروباری سياسی ههك ردان لهب مافی خۆت
يانوايهكسانهك مه خۆ ، يش پ دا هه ، لهست نايهده مان لهكاركهيچ  ئ ر حا

يانخۆش ب دهو شتهتوانان ئهسياسه و مرۆڤی  ههژارار بۆ كن و هكيی پ
  ن!هكنا وهخواره

  
تهك س خۆی لههكرهه    ان كبژاردنههه شداری لهو به وهاری سياسی بشار

بۆ بارودۆخی  تامهزرۆيیگشتی  ات و بهكگادا نهۆمهكانی كارييهكو گۆڕان
ته گا خۆش دهی نيشان نههكسياسی و وان ئه هكسانی تر هكا بۆ كدات، ر

نن. انی خۆيان وهكونهخه   دی ب
  

 ام لهكر. ههيههه گاوهۆمهكشدارانی موو بههه ندی بهيوهت پهسياسه   
مه وهه ب بهی باشتر دهكبۆ ژيان ئ ،  هك كيههر ش بۆمان بگونج
. دهگرينگه دا هه و بوارهييمان لهكچاال شداری به هك ش بزانينوهب ئهب

مهر داهاتووی ژيانمانهسهت بڕيار دان لهسياسه له ت ب خۆمان عادهده . ئ
تهك له شداری رۆژانهبه ين بهبده  م لههكمان و الی هكاروباری سياسی و

ديا  وگۆڕهكشهكئاگاداری  وهانهكگشتييهم نيا ته هكان بين، چونكان و ئا
نهبه اريی دروست كنيا گۆڕانته اندا ناتوان بهكبژاردنههه له شداری سا
ن و وه كپ ت، بهكری ويستهمدهب شداری ئاگاداری و به یەوب ئهانمان ب

. مان نههكگاۆمهكر بارودۆخی سهو زانياريمان له   ب
  
  

 تهواو


