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  الح ستارص: انرگ وه ... *جعفر الشیخ ادریس: نوسینی...   ۆكڕ كی ب ناوهاسی ناودیموآ

  
 یڕخ و بازا  بایه مه رده م سه  ئهی نده وه  هیچ آاتك ئه یه اسی ههی مژووی دیمك ته وه له
 ی توندیان هنخ هڕ  وه می یونانه رده  سه ر له آان هه ۆژئاواییهڕ   بیریاره ؛ زۆرك له بووه نه

،   م داوه ه  قه  ناشیاویان له و به هو ته رچیان داوه و په یان آردووهفز هڕكو  به،   آردووه ئاڕاسته
 ًإذا حكمنا على الديمقراطية حكما ( (:ت ریتانی ئه رخی به سوفكی هاوچه یله ت فه نانه ته

ر  گه  ئه:خاسرة بعدد من معھا وعدد من ضدها من المفكرين لكانت هي الًديمقراطيا
   لهی ندانه  بیرمهو ی ئه  ژماره اسیدا دا بهآر دیمو  سه  بهمان انهاسیرمانكی دیموآ فه
  . )1) ) ( هند رمه ره  زه وه  دنیایه  به وه ئه  دژینی ش آه وانه  و ئهیین گه
  
آرێ زۆركی  سی ئهی بۆ دیمكرا و هاواره نده وپاگهو پ  ئه وه دا ئه ی ئمه مه رده م سه م له به
  ی آه واویانه و ناته آه و له له- تانی ئمه و ت له  تایبه به- ست آردووه كی چاوبه  خه له
  نده وه  ئهكو به، ری دواوون  سه  و لهیزانن آان ئه وروپیه  ئه زیره  مونهندو مهبیر

می  رهه مهك  وهن  آه دهرم  ی بۆ گهڕتاون و بازا ه ی پی خه وانه هئ   هزه ی به آه نده پوپاگه
   تاآه  و بهگه آانی تری آۆمه  سیاسی و ناسیاسیه موو آشه بۆ هه واننڕ ر برین تی ئه سه

م  ك بكه شداریه  ویستم به وه ر ئه  به له،   گشتی زانن به تی ده آانی مرۆڤایه ری آشه  سه چاره
   له و هیواداریشم آه م نوسینه تا به ره سه، دا  فالویه  درۆزنه م ونه ی ئه وه استكردنهڕ  له

  دائله اسی و بهآآانی دیمو  آشه ت به باره هتای آتبك س ره  سه داهاتودا ببته
  . آان ئیسالمیه

  
 و بونكی  ۆآهڕ  ناوكی ب ناوه  آه یه وه گیرت و ئه اسی ئه دیموآ  له م شتك آه آه یه
  ی آه وه آرت به سف ئه ژمكی سیاسیت بۆ وهڕر  اتك هه آ یه وه ستم ئه به ؛ مه قیقی نیه حه

  سفه و وه ست به به  مه یت آه آه ئه وه زانیت و بینشی ئه  ئه  یان ئاینیه   نموونه  بهدآتاتۆریه
ی  سفه و وه ڵ واقعی ئه گه   له  هاوپچه دا تۆمار بووهت بیرۆهۆش  له ش آه یه و ونه  ئه وه،  چیه
اسی آ دیمو اسی؛ چونكه دیمك راورد به  به  نیه یه شوه م  به آه م آاره به ،  آراوهت بۆ آه
یزانن  یش ئهآان زیره تمادارو مونه  سیاسه وره گه ری و  سه  له یه گه ی به آه ناوه  ك آه وهر  هه

  برێ به ه ناو ئ ی آه وه به) یی سته رجه به (ی واقعی م ونه به. ل وایی گه هرمان  فه  له بریتیه
  . ل وایی آردنی گه رمانه  فه  له بریتی نیه -ندك بت رچه ی هه و خراپه چاآه-اسیدیمك

  
  ندێ له ك هه وه،  وون نیهڕ واوی  ته  بهو فھومكی له ل خۆی مه می گهفھو  مه چونكه :م آه یه
   آه بگره) دالروبرت (  مامۆستا گوێ له، ن اسی بۆ خۆیان دهزیرانی دیموآ  مونه وره گه
  یه سه و آه ئه دال، اسی دیموآ ت به باره  بت سه وه ینهنی گشگیرترین لكۆ  خاوه یه وانه له
 : ی آه وه  به سف آراوه  وه-گرین رده ی ل وه یه و قسه  ئه ئمه-  یدا آه آه رگی آتبه  به  له آه
 وش دو م آتبه ر ئه  سه  له وه ) ) مانه مه رده م سه زیری سیاسی ئه  دیارترین مونه له( (
  :ت ده،  رگرتووه ی وه وره تی گه خه
 و جیا واردرن  هه- وه آانیشه  سیاسیه سوفه یله  فه به-اسیاستی بانگخوازانی دیموآڕ  به ( (
 واوی  ته ن به آه لك ئه  بونی گه گریمانی وه موو شتكه  پش هه  له ی آه وه  به وه آرنه ئه
م  م ئه به،  و مژوو دروستی آردووه  واقعكه نن آه  وا دا ئه له و گه  بونی ئه وانه ئه، )فعال(
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مریكادا گومان  آانی ئه آگرتووه  یه ته و له ك چۆن روه هه،   آاركی گومان لكراوه ته واقعیه
سمیان آرد  حهو  وه هاندبیان  آه  توندو تیژی آاره  به آاتك آه، م1861 سای  لكراو بوو له

لك بونی   گه ی آه وه ی به و گریمانه استی ئهڕ  به، و دانشتن وه  آۆبونهندی و زامه هڕ ك به نه
  بته ئه، بن  دروست ئه وه م گریمانه ر ئه  سه  له ش آه وازمانه و پویستی و له ئه،  یه هه
  . )2) ) (فسوناوی یای و ئه  توری دیموآاسی خه شك له به
  

  مه وا؛ ئه هرمان  فه شبته  ئه وان نه هرمان  فه ۆژان بۆتهڕ  ۆژك لهڕ   نهل ه گ  چونكه:م دووه
رموو  فه، ی خۆی ب قینه وای ڕاسته ه رمان ل فه  هیچ جۆرك ناآرێ گه و به گونجاوه  نهآاركی

  :  وه ر ئه  سه كانی خۆی له یاتی خه ندێ شه هه
  

  له  آه وترێ  ئه ووخۆ استهڕ دیموآراسی  برت به  ناو ئه آه  وه ئه) الیپم (یی دیمكراسی نمونه
 دروست ی پنجی پش زایندا ده  سه اسی لهتی دیمك وه م ده آه یه، آرا  ئه و هی  پهاداسین ئه
 سادا  له) ل گه ( وخۆ؛ چونكه استهڕ  دیموآاسی برت به  ناو ئهش  دیموآراسیه و جۆره ئه، بوو

  وه، وتآانی   ڕامیاریه له سه ۆی گشت مهوخ  ڕاسته بۆ تاوتۆی آردنی هبۆو چل جار آۆ ئه
 شدا وه ڵ ئه  گه م له به، چوون دهر دهوخۆ  آی ڕاسته یه  شوه  بهو ووه ر له آانیش هه یارهب
  :ژمررا ئه  نهل تی گه وایه رمانه ل و فه ه گحوآمی  به  م آاره ئه
كی بوون  می خه كی آه ژآردبوو آۆمهڕ   بناغهاسیانی یاسای دیموآ وانه  ئه چونكه. 1
واو آش  هرمان لی فه  ژر ناوی گه بچته  آه یه ی هه وه  آ مافی ئه دا آه یاریان ئهوان ب ئه
  ی آه وانه موو ئه  هه وه، آان نده و به یان آۆیله، تان ئافره چینی  وه  لرهجا،  ی نیه و مافه ئه
  مانه موو ئه هه،  وه هنودا مابت آی زۆریش له یه  ماوه نده رچه بوون هه سینی نه زی ئه گه هڕ ر له

ی  وانه  ئه وه  شه هر ل؛ ڕاوهن  واوخاوه هرمان  فهلی  ژر پۆلنی گه بوو بخرنه یان نه وه مافی ئه
  . )3 ( دانیشتوان م بوون له كی آه نھا آۆمه بوو ته شداریكردنیان هه  مافی به آه
  
ر  گه ئه ب آی یاسایی بناسرت و ئیعتباری هه یه  شوه  به آه ی دانیشتنه وه س بۆ ئه به. 2

آران   ئه نه زه س مه زار آه ش هه  سی و شه  به ی آه وانه  آۆی ئه س له زار آه ش هه شه
  ج بوو ج به ناسران و ده  یاسایی ده آان به یارهوا ب  ئهونایهب  آه وه ی آۆبونه ئاماده
مافی ل   گه بوو آه  نه سانه و آه موو ئه یاری ههدران ب  ده  آهی یارانهو ب  ئه واته،  بكرن

  . آردن تیان ده رایه خۆیانیان پ دابوون و نونه
ی   بووان ماوه موو ئاماده  هه واته آه، آرد ده ی نهڕ  آاتژمر تپه  ده  له آه وه هی آۆبون ماوه. 3
، ن ی خۆیان بكه ن و قسه شداری بكه آاندا به یاره بو نهو ب موو بگره  هه له  بوو آه یان نه وه ئه
و ڕا ی وته ش شونكه وانی دیكه آردو ئه یان ده آانیان قسه استهم او دهو  پشه ندێ له نھا هه ته

  . بوون دهوان   ئهبیرو بۆچونی
، وروپادا  ئه  له وه اسی نوێ آرایه دیموآ ژده ی هه ده  سه له جا آاتك بۆ جاركی تر

وت آار  مان ڕه  هه  و بهسینا بت مجاری ئه آه ی یه یه اسهو دیموآ ك ئه  وه توانرا آه ئه هن
م  به، یان وه  و قورسی آۆبونهتوانین هن و ی دانیشتوان ژهڕیادبونی ر ز  به  لهویش ئه، بكات

  دا م زروفه و له هل ئست وایی گه هرمان مانای فه  اسی به بوترێ دیموآ ی آه وه  باتی ئه هل
و ناگونج بهناب بكرێ  و ناآرێ ج اسی له،  جكی دیكه به  بری دیموآدا   دوای نیزام

و  ندكیان فیان آردو ئه هه، ماندا ڵ ژیان و واقعی ئسته  گه  بگونجت له ین آهڕ بگه
   آرا آه وه پشنیاری ئه  وه، وخۆ استهڕاسی سینایان ناو نا دیموآ وسای ئه ئهی  اسیهدیموآ
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، تی بت رایه  نونهآی یان دیموآراسیه، وخۆ بت استهڕآی نا اسی نوێ دیمكراسیهدیموآ
 ناوی  ری خۆیان و به نه نو نه بژرن و بیانكه  ههك ل آۆمه  گه ك بت آه اسیه دیموآ واته
ی  زمه  ئه روری و پویست بوو؟ چونكه ه آاركی ز م فه ئه. ن وایی بكه هرمان  فه  وه وه ئه
ر و  آه غه ده رو قه رمانده ی فه وره  گه ی ببته وه  به نه آ شایه: بوو ت هه سه یی و ده وره گه

   له ریه روه م سه رآات؟ ئه ده  وه ریه  سه رمان له  فهب  و بۆی نهتوان سك نه هیچ آه
  مه  ئه  آه-یاندبوو كی گه  خه یان وایان له-زانی ان ئهوای،  بووآان لیكه و مهابوردودا بۆ پاشاڕ

   آه  بووه وه ان بهڕی و پش باوه وه كی له  خه ونكهخشیون؛ چ  خوا پی به وه مافكی خۆیانه
خوا پی   وه وایانن ئه رمانه  حاآم و فهش آه سانه و آه و ئه نھا مافی خوایه  ته ته سه م ده ئه
   جكردنیان له  ج به ی و به نھا گوایه مان ته و ئهتدار سه و پاشاو ده خشیون و آردنیه به
رپا بوو  ا بهد ژده ی هه ده  سه ی له وره  گه  ریه  و ڕۆشنگه بیری شهڕو شۆ م دوای ئه به،  ره سه

ك س ند آه ر چه  سه  و لهتی مافكی خوایی بت سه  ده ما آه  نه وه یان بهڕ كی باوه ئیتر خه
وایی  هرمان  ئاین و فه نین لهڕواز بۆ دا  بانگه  خۆی له شكهڕ شۆ ت آه  تایبه به، قۆرخ آرابت

بوو بۆ  ك نه) بدیل ( هیچ جگر وه، آانی ژیاندا موو بواره  هه  له وه بینه پیاوانی ئاینیدا ئه
  بت آه  نه وه نھا ئه ته، واییدا هرمان  فه افی پیرۆزی پاشاآان لهرمانی خوا یان بۆ م فه

  ی آۆتاییه ن قسه و خاوه ر ئه ل؛ هه موو گه ستی هه  ده ب بدرته موو ئه رمان هه بوترت فه
 ندامتی تی یان ئه رایه م دیموآراسی نونه به، بت  نه  ببت و پویسته  پویسته ی آه وه له
ل خۆی بت؛  رمانی گه م و فه حوآ ی آه وه وخۆ له استهڕاسی آ دمو زۆر دورتر بوو له) نیابی(

  :ی وه ر ئه  به ویش له ئه
   ج بهحوآمكی  وه، )تشریعی (ر  یاسادانهحوآمكی:  یه  مانای ههو حوآم دو چونكه. 1

م   مانای دووه  به آات؟ ناگونجت آه رمان ئه ل فه یان گه  آام مانایه جا به، )یژتنفی (ر جگه
ی  رآرده زیران یان سه ی وهڕۆ بت یان آت وه ده ری  سهمووی ل هه  ناگونجت گه بت؛ چونكه

 مانانی   دیموآراسی آردبت به ی به  گاته سك آه م آه آه  یه وه شه لره، پۆلیس و سوپا بت
  :ت  ئه  آه ۆسۆ بووهڕنسی  هڕ سوفی فه یله جكردن فه  ج به

 هیچ   به وه ؛ ئه-اسییموآی د وشه  واته-نامان ه آه واژه سته ده  هو آه هی بین مانا ورد به ر گه ئه
ی  وانه استی پچهڕ   به چونكه، شبت  ئه نه و یه  هه قینه  دیموآاسی ڕاسته نهك  یه شوه

ورو  سه ته. ردا آراو  سه رمان به فه ش مینه وا بت و آه هرمان  فه  زۆرینه  آه یاسای سروشته
   به ربردنی آاتی خۆی له  سه  بۆ به وه آۆ بتهوامی  رده  به ل به موو گه هه   آهبینش ناآرێ

  سته به هم م ك بۆ ئه یه ند لیژنه  ناآرێ چه  آه ۆشنیشهڕ  وه، جھنانی ئیش و آاری گشتی
  . )4 (بت بردن نه وهڕ شوازی یاسای به ینیڕ گۆ نھا به بت ته هه
) التشریع (یاسادانان مانای   به ب آه  نه و حوآمانیه نھا ئه  ته وه ته ماوه هیچ نه  واته آه. 2

و  كو ئه به، نت هد دا  یاسا  آه ڵ نیه تیدا گه رایه  دیموآراسی نونه م خۆ له به، دت
ۆسۆ ڕ   له جاركی تر گۆێ وه، نت  یاسا دا ئه  آه وه ئه بژرت ی ئه  ههل  گه ی آه سه آه
  :آات ش ئه مه  به  چۆن گاته گرین آه ئه
آی زۆر  یه  شوه  به دا چووه ه  هه م به ؛ به  ئازاده ن آه ی ئینگلیز خۆی وا دا ئه وه ته نه

  آه ی هو نھا به  ته م بهمان؛  رله  پهندامانی بژاردنی ئه  آاتی هه  له  ئازاده  به؛خراپ
و هیچ شتك آانیان  ندامه ی ئه نده و به  آۆیله بنه  ئه-ك خه-بژردران؛ ئیتر ندامان هه ئه

 تی زه  و له خۆشی آه ی ئازادیی انهم  آه  ساته و هرگرتنی ل د وهوتی سو  چۆنیه وه،  وه نامنته
  له  قه هه  ی آه وه ر ئه  سه  له یه گه استی بهڕ   به-آان بژاردنه  آاتی هه واته-ینب ل ئه

  ) 5 ( بداتستی ده
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   بریتی نین لهبژردران نگیش هه  آۆڕای ده هر ب گه ت ئه نانه ته ل رانی گه  نونهچونكه. 3
آۆ  ك یه له سه ر مه  سه له موو ندامان هه  ئه عقول بت آه م مه  ئه یه وانه له، ل  گهموو هه

  ی وه  بهم به، نگیان بۆ داوون  ده  بن آه سانه و آه ی ئه  دانه زای ڕای دانه شاره   آه وه ببنه
   آه یه آی فراوان هه زاییه  ئاگایی و شاره  گرن و پویستیان به زۆرو گرێآان و دۆزه له سه مه

 ئیتر  وه ؛ ئهازیان بن  بیزانن و شاره نگیان داوه موو ده ی هه كه و خه گشتی ئهناآرێ 
  له دات ال ئه خۆی  وانه رك له نهموو نو هه!  به، ل رمانی گه فهحوآم و   نابته آه رمانه فه
  هكی ل ی خه زانت زۆرینه  ئه  آهرمانك  فهر  ههرآردنی انان و ده د  آردن لهشداری به

شداری آرد  ر به گه  ئه وه، ن ندی ناآه سه  په وری نیه  سه ایان لهڕیدا  آه بژاردنه ی هه بازنه
بژاردنی داهاتوودا   هه  له یه وانه  له وه  ئه یانبژاردووه ی هه وانه  ویستی ئه  به وانه پچه
  .  زۆرك  له آكی زۆره مه  آه مه م ئه به، ست بدات  ده  له آه یهآورس

 سف بكرن  بگونج وه نابژرین آه نگ هه ای دهڕ آۆ  واقعدا به آان له بژرروه هه. 4
  وه، بژردرن ئه نگ هه ی ده  زۆرینه كو به به،  له رمانی گه  فه   آهی وه  بهیان آه رمانه فه

   پی ڕازیه آی دیاریكراودا زۆرینه یه  بازنه ی له وه  ئه وه،  ل نیه موو گه  ههنگی  دهش زۆرینه
ر  گه  ئه ل پی ڕازی نیه ی گه  یان زۆرینه وه، بن آی تر پی ڕازی نه یه ی بازنه  زۆرینه نگه ڕه
 ناوی  بهل و  ری گه  نونه ڕێ به گه شدا ئه وه ڵ ئه  گه م له به، وخۆ ب ی ڕاسته آه بژاردنه هه
  . آات وایی ئه رمانه  فه وه له گه
 ژنانیان  چونكه،  بووه ل نه مووگه هه ی تای دیموآراسیدا زۆرینه ره  سه  له  پاشان زۆرینه له. 5

و  نده آانیش به مریكیه ئه،  ژارانیشیان ل جیا آردبۆوه  هه ن له  هه وه،  ل جیا آردبۆوه
وایی  هرمان فه مانای  ل به مكی گه  ژر چه چوبونه  نهژنان،  آانیان ل جیا آردبۆوه آۆیله

 سای   له وه، ریتانیا  به بت له  نه1918 سای   دوایبت له  ههیاننگدان  مافی ده آردن آه
درا تا  یان پ نه م مافه آانیش ئه پسته ش هڕ  وه، ریكا مه آانی ئه آگرتووه  یه ته و  له1920

مكی   خۆگرتنی چه له  ت له نانه م ته به، م1886 سای  درا لهِڕۆگ مریكی نه ستوری ئه ده
ش   ب بهر چین و توژ هه ندێ هه،  منان موو هاووتیان ب له ل بۆ هه وایی گه رمانه فه

   له  آتبكی نویدا آه   له مریكیه  ئه ره م نوسه  له گوێ بگره، شداری آردن  مافی به  له وه مانه
  وه مننه نگ دان ئه  ب مافی ده بهس  آهها  ملۆنه:   چی دهتی اسی نوسیویهر دیموآر سه
   له  دانیشتوان آه س له زار آه دان هه سه: ) جزئی (ش ش به واو یان به آی ته یه  شوه به

سزا ،  نجام داوه  تاوانكیان ئه ی آه وانه ملۆن و نیوك له، جن خت نیشته واشنتۆنی پایته
ڵ   گه م له ؛ به ر الچووه  سه یان له آه  و حوآمهری  سه له  ر گرتووه ی خۆیان وه  تۆهدراوون و

    لهند ملۆنك آه چه. ن نگ بده  ده ن آه آه یان ئه غه ده آانیان قه ته شدا ویالیه وه ئه
  آراون له  دیاری نه ی آه وانه های ئه  ملۆنه وه. ژین آانی تردا ده یهای ف رمه بورتوریكۆو هه

، آرت  حساب ده ه  هه یان به، وتت فه آانیان ئه نگ دانه ی ده  پسۆه مریكادا آه مو ئه هه
  . )6 (بن حتیم ده  و تهمنرنڕ ئهژاردنكدا ب موو هه  هه له یان

  ن آه آه یا ئهشداری ت  به وانه نھا ئه مریكادا ته  ئه آان له بژاردنه ی هه وه رئه  به  له وه. 6
كی   خه  زۆرك له ش آه وه ر ئه  به  له وه،   ناوی خۆیان تۆمار آردووهست پكردن پش ده

  نگیان داوه  ده ی آه وانه ی ئه  زۆرینه بته نھا ئه  ته  زۆرینه وه ن؛ ئه تۆمار ناآه  خۆیانناوی
و پش  وه  له وانی تر آه  ئه وه، بووه نگ دانیان هه  دهو مافی  ناویان تۆمار آراوه ی آه وانه له

م  ئه.   حسابكیان بۆ ناآرێهیچ  بن و ش ئه  ب به آردووه  یان نه آراوه ناویان تۆمار نه
  : ه بوو یه م شوه سمی به هڕاپۆرتكی ڕ پی   به2000 سای   له یه ژهڕ
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و  ره  ساڵ و به18نیان  مه  ته ی آه وانه لهس بوون   ملۆن آه  2003كی آه ی خه  آۆی ژماره له
آان  بژاردنه  بۆ هه ی ناویان تۆمار آردووه وانه ئه، ملونیان دانیشتوان بوون186  ژوو بووه

نگ دانی  ی ده ژهڕ  مه رئه  سه  له وه،  نگیان داوه  ملۆن ده111ش  وانه له،  ملۆن بوون130
  له60%،  آۆی دانیشتوان له 55 % هو ژور ره  به ساڵ و18  یان لهن مه  ته دانیشتوان آه

  . )7 ( ی ناویان تۆمار آراوه وانه له 86 %  له وه، تیانهاوو
  یایباسی لدیموآ
  یه وه ویش ئه ئه، زا نین و پی شاره كی ئاگایان لی نیه  خه  زۆرك له  آه یه دا شتك هه لره
كو  به،   نیهو ب سنوورها هڕ واوو ته كیت آراسیهۆژئاوادا دیموڕتانی  و اسی لهآیمو د آه
 و  ت توركی سیاسیه الیه؟ لیبر  چیه مه مانای ئه.  وه ته یهل لیبرا  به نده  پابه تكه یهسیمكراد

   له نه- آان پك هاتووه  تاآه دا له  بنچینه  له گه  آۆمه  آه یه وه ئه ی آه ه-یفحو-ۆكڕ ناوه
  ی آه وه ر ئه  به  له وه. -موعاتكی تر جه و ته وه  هیچ آۆبونه  له زان و نه خ  له آان و نه چینه

  یه  مافكی هه ه آۆمه-   تاآه ی آه سفه  وهو به-  آهش وه ر ئه  به  له وه،  یه گه مهمای آۆ تاك بنه
   له یكهڵ و تاقمكی د آۆمه  هیچ ت و نه  حكومه  نابت نه وه ئه، تی  گرنگترینیان ئازادیه آه
كو  به،  ڕی ست بنته ودا و ده سی ئه آه م ئازادی تاآه ر ده  به ست له ربه  به  ببتهل گه

  شه  بانگه وه ر ئه  به له،   وه م تاآه  ئهی ئازاد ست بخاته  ده  آه ش بۆی نیه گه ی آۆمه زۆرینه
 و ت سه وری دهمترین سن  آه ن به به  ناوی ئه  آهت سه  ده  جۆرك لهن بۆ آه ئه
هاو ب  ه ی ڕئازاد  وآان وازیان ل بھنرت دا تاآه  بناغه بت له  ده واته، وایی رمانه فه

  ست له ربه  به بته  و هیچ ڕگرك نهن ن بیكه آه ر شتك ئه  هه ی آه وه  لهسنوریان پ بدرێ
  وه  ئازادی تاآه خاته ست نه ك ده یه  هیچ شوه  به  آه ته وه ر ده  سه  له جا؛میاندا رده به
ستدرژیاندا بۆ  نجامی ده  ئه  له  آه خۆیان بتآان ستی پاراستنی مافی تاآه به  مه ر به گه مه
  ن به به  ناوی ئه ی آه وه ن له ده و هۆشداری ئه هزر حه  ه و شه لره، بت آتری دروست ئه ر یه سه

-ی ئازادی تاك وه ر تاآداو توانه  سه  به  زابونی زۆرینه واته،  تی زۆرینه دآتاتۆریه
ند   آتبی چه ه ب گه  به مه  بۆ ئه ویست آه مه من ئه، دا  ناو آۆمه تاك له -رچۆرك ب هه

 ی هم قس به، آان مریكیه ت ئه  تایبه  به وه ۆشئاوا بنمهڕزیری  ۆشنبیر و مونهڕدارو  تمه سیاسه
،  ه) لیبمان ( ناوی  آهویش  ئه وانه موو ئه  هه ی آردم لهدا ب نیاز  بوارهم  ناسراو لهسكی آه
ها  نده ها چه روه و هه وه و آردۆته بیان بۆو ی نوسیوه آه تبهآ آیان بۆ ی پشه انهو  ئه آه

  نگه ڕه ( (:ن دا ئه ره م نوسه سفی ئه  وه  له وه و آردۆته بۆ ب وه یه و باره نوسراوی تریشیان له
 نرموو فه) 8) ) (مدا ی بیسته ده  سه مریكی بوبت له  سیاسی ئهندی مهیرترین ب هور  گه مه ئه
  : ستمانه به  مه  ئمه ی آه وه تی له  گوتویهی  قسانهو ندێ له هه
 و ری روه ماآانی ئازادی و دادپه  بنه  ده آه بنین  یه و قسه  واز له پویستهای من ڕ  به ( (
  .  دی  نهدا د  زۆرینهوایكردنی هڕرمانر  فه  لهنھا وایی چاك ته هرمان فه

 دا بوو ڕه و باوه له ۆنواشنت رۆك سه استی ڕ به،  وه بینته خۆی ئه  آه له سه  مهی لردا بنچینه
 ئازادی و  وه له  هۆی گه  به آه بوو  نه وه  بهیڕ م باوه به، وا بت هرمان بت فه ل ئه  گه آه

ری  روه ن سه لی خاوه  گه ی وا بوو آهڕ باوه،  ج دێ وایی چاك به هرمان  فهری و روه دادپه
ی  ی جگه وه میندار بۆ ئه  ئه ری نابته روه ن سه آی خاوه ك پاشایه روه هه-میندار  ئه نابته

  .  هاوه هڕ ق و  موتهتی سه ر ده  سه به- وه گرته ئه
 ئایدۆلۆجیای   بۆته  ئسته ی آه وه بوو به ی نهڕ و باوه ئه.... تاند ه خه و خۆی نه استی ئهڕ  به
رت ی بگر وا وه  هپویست  وه ئه ویستیر بینی و  ماوه جه ك هرچی هه:    آهوهرب اسی و بهآیمود
  .  ی ناڕاسته آه وانه و پچه ته قیقه  حه وه ر ئه  هه آه
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ڵ   گهحوآمانی  ی آه وه ه بۆ ئ ك نیهت مانه  هیچ زه یزانی آه و باش ئه  ئه وه  دناییه به
. نا دانا، ر داپۆسنه، بری جه، مكار سته، فاسدو خراپ،  ملی زۆره آی حوآمانیه   بهڕێ گه نه
.  بژنگ بدرێ  و لهبح بكرت سی آه وه زوو هه شی و ئاره رآه  سه  آه ها پویسته روه لیش هه گه
   خۆیان پویسته  له ك جگه وانیش وه ئه.  وه  لی بپرسرته  خۆی پویسته  له ك جگه ویش وه ئه

رو ئاستی خۆ  سه  رزتر بن له  به  خۆیان پویسته  له ك جگه وانیش وه ئه. فربكرن
  ) 9) (گیراوی خۆیان پوه
ڕوو  گرت و  ده م بیروڕایه  له خنه  ڕه وه یه آه هڕ  بیروباوه ند به سیخوازی پابهاآدیمو  وه  لره
رو   سه نه خه  ئه ی دیكهكت سه  ده مه  به م ئوه به: ت  ش ده  دیكهوانی  لیبمان و ئه به
   نه واته جا آه، ل بت ت بۆ گه سه  ده  آه یه وه اسیش ئهمای دیموآ ؛ بنه وه له تی گه سه ده

  هو داته م ئه  لیبمان وه وه ئه. بوون اسی نهآیمود پش تۆدا واشتنتونیش  ی لیبمان و نه تۆ ئه
واو   تهی آه و ب له پافتگه تی  دیموآراسیه  به وه هننه ر ئه  سه مان له گه  به  ئوه ی آه وه به
ی  و دیموآراسیه م ئه به،  یه ل هه ری گه روه  سه ی بهڕ  باوه ق هاو موته آی ڕه یه  شوه  بهآه

م   سنور بۆ ئه  آه برالیهاسی لییموآم د آه ی بۆ ئه شه م و بانگه آه ر ئه  سه ی له من قسه
  . ستنت یوه  سنوری خۆیدا ئه ت و لهن  دا ئه ته سه ده
ۆن ڕ  ئهر دورتقدك دوای واشنتۆن هاتوون زۆر ند عه  چه  به ی آه الیانهو لیب ندێ له هه
 دوپاتی  وانه ئه،   یشتوووه  دیموآاسی لیبرالی ت گه و له هۆشتووڕ و بۆی  ئه ی آه وه له
تی و تكگرانك  ر دژایه ر هه گه  ئه وه،  ته وان لیبرالیه  الی ئه ساس و بنچینه  ئه  آه وه نه آه ئه
. و  ئه بهك  م بدرت نه  دووه بت قوربانی به  ئه وه ویدا ئهڕ اسیدا دیموآلیبالی و  نوان له
  وه، آات اسی ئهآیمو د  هز له آی به رگریه ی به وه  دوای ئههایكالی  بیریاری لیب ته وه ئه

   آه وه آاته  دهن وو ڕینی دیموآاسلیبوایبتی ل روره  پویستی و زه  آهش وه دوای ئه
  : ت رآردبوو ده  ناوبانگكی فراوانی ده نجا ساڵ آه آتبكیدا پش په

تر  زیا ی ئمه وه  نه است بت آهڕ   یه هوان  لهرسترت؛  بتك و بپه مه اسی بكهوێ دیموآ نامه
 یشمتر  آه وه، اسیر دیموآ  سه آات له  ئه و قسه وه آاته  بیر ئه  پویسته ی آه وه له

  له. ...تی بكات ری خزمه  سه  له پوسیته  ی آه هایانه م به ر ئه  سه  لهب ی هه وه بیرآردنه
زامن بونی  بۆ  ییه وه ئامركی آرده.   هۆآاركهو سیله یدا وهۆآر  ناوه  لهاسیاستیدا دیموآڕ

   نهو  تاوانه ب  ب نه م پیه جا به. سی آه ئاسایشی ناوخۆیی و ئازادی تاآه
  ئازادی  له ندازه ئه و  ئه زۆرجار  آهچ  نهیادمان   له ك پویسته روه هه،  خشیشه تبه مانه زه
 ب  ده سته رجه  و به ج دت  بهقدا و موتهها هڕ كیرمان  ژر فه ۆحی لهڕۆشنبیری و ڕ

  . )10) ) (بت  ئه سته رجه  بهآاندا هاسییموآندێ د  هه  له ی آه وه  له زیاتره
  :آرن  ئه ده اسی ناو زهیموآ د  به ی آه ژمانهڕو   لهوستمان هه
   آه نین اسیهیموآو د اسی ئهوآ دیم  بهبرن  ناو ئه  آهی  سیاسیانه ژمهڕو  ئه  واته  آه
  ند له رچه كو هه به، وا ب رمانه ل تیانا حاآم و فه گهڵ بت و  هت تیایاندا بۆ گ سه ده

  لهژمكی سیاسی جیاوازن ڕ  ه آۆمه ب ش هه ندی و گرنگی هاوبه تمه نوانیشیاندا تایبه
  تهستورو یاسای و  ده آه ین  بكه وه  بهاسییموآی د  ئیتر پناسه یه ه  هه واته آه، ك یه
  آانی تری جگه ۆژئاواییهڕ  ته وه دهیان   نسه هڕ  فهرا یان ن ئینگلتهآان یا آگرتووه یه
 ًَول ن و هه  آۆشش بكه  بت آه تانه وه و ده  مافی ئه ر له گه  ئه  وه هم ر ئه  سه  له وه،  هوانیش له
ها  آان و به زراوه فاسیلی دامه و ته  درژه  له  موناسبو وگونجاوه  آهی وه تا ئه ن بده

  شدا آه وه ڵ ئه  گه له، ن  بكهانوی هی یبژرن و په وایی خۆیان هه هرمان  فهبۆ آان یهسیاس
ها  ماو به و بنه  ئه  آه  مافی خۆمان نیه ش له ئایا ئمه، برن اسی ناو ئهآیمو د موویان به هه
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و  ڵ ناسنامه  گه  لهو  پمان گونجاوو دروسته ین آه ویان بكه هی بژرین و په  هه آه سیاسیانه
 ر گه ئه، آانماندا سته به  جھنانی مه  به  له  باشترهآی یه سله وه و گونج واقعی خۆمان ئه

ستور و ڕژمی  ڵ ده  گه مانبژارد بگونج له ند بوو هه سه بمان په  ش آه وه  ئههاتوو
آكی  سله و مه گهڕ  مه  ئهكو به!   به؛ی ب وانه گونج و پچه دیموآاسی یان نه

و ماآانی خۆی بگرێ  هاو بنه  به رو ڕز له  دادوه ژری خۆی بكاته ك موو گه  بۆ هه سروشتیه
  .  و بیپارزت خۆیتی نایه سه ڕهو   ناسنامه  بهرز بت ربه سه
   وای تیا بهبژرت آه ستورك هه ژم و دهڕ  بۆ خۆی ویستی آه وتكر  ر هه گه  ئه واته آه

، ژی  ئهای تیای مه رده  سه آات وآات بۆو ی گونجاوی خۆی ئه  ناسنامه عبیر له ته آات دی ئه
ت پ بكات س  ده  هایانه ماو به و بنه ئه قامگیر آردنی  و سه دانان  به  آه  پوستهری  سه له
ی آان آیه ره ما سه تا بنه ره ب سه  ده واته،  وه انهست بت پی یوه  په آه وتهوت  یه  ئه آه

  ستورو ڕژمكه  گرنگترینیان ده آه، قامگیر بكات و دانیان پ بن  سهت وه دروست بونی ده
  ی دیكه زراوانه و دامه  له وه دوای ئهوجا  ئه، وایی آردن رمانه بۆ چۆنتی حوآم و فه

 و گرت هه  رانه هاو پوه و به گونج ئه  ئه و آه م و زروفی گونجاوه رده  بۆ سه  آه وه بكۆته
ندێ  ی هه آه ته وه وت ده یه ئه  ب  آه یه  بۆی هه  نمونه به،  وه عبیریان ل بداته ته

 بۆ ل گهبژاردنی   هه وانه  لهند بكرن تمه  و پی تایبهبت ندی جیاوازی هه تمه تایبه
و  وی لهمو ش هه مانه  ئه وه، رو ڕائازادی بی، ری یاسا روه سه، وای خۆی هرمان فه

 وك بۆ ژیانی هڕیر ج و په نھه ك مه تی وه  پیهیڕ  باوه  آه وه دا بمننه یه چوارچوه
آانی  وه هڕ ناهج و په  مهی شوه هاو ت آهپویستیش ناآا،  ر داوه  سه و بیاری له یبژاردووه هه

شكۆی یان پا،  شوازی ژیانی خۆی ری بگرت و بیكاته  وه وه وانه یان له، ۆژئاوا بتڕژیانی 
ست ب  ربه كو بۆ خۆی سه به،  ب سانی دیكه الن و آه ناهیج و بیرو بۆچونی گه و مه رنامه به
یدا گونجاوو  آه ندی وته تمه و تایبه ست و ئیراده ڵ هه  گه و له  پی گونجاوه ی آه وه له

ۆشنی ڕی   چوارچوه موو خسته ی هه انهم مان ئهوستكی م ر ئوممه گه جا ئه،  نگه هاوسه
و   چاآه رمان به ك فه شی بۆ زیاد آرد وه ند شتكی دیكه  چه وه،  وه ته آیتاب و سوننه

  واته آه. ها روه  هه وه، رگری ل آردنی پارزگاری آردنی ئاین و به،  آردنی خراپه غه ده قه
اسی ندێ جوزئیاتدا موافقی دیموآ  هه ر له گه  ئه  آه و آاركی ئیلزامی نیه پپویست نیه

آاندا  موو بواره  هه موو شتكدا و له  هه  لهو پویست ب وه لیبرالی ڕۆژئاواییدا خۆی بینیه
ستوری   ده وه  فی و لیانه لسه آی فه مایه  بنه تهیان بیكا، دات و بت و لی النه ی ئه هاوشوه
 ڕێ ڕۆشن ب  كو پویسته به.  خۆی بن و شون خۆی بخات مان ناو له یان هه، رگرێ ژیان وه

، ری ناگرێ و وه وه آاته ت ئه گرێ و چی ڕه رئه  وه وه آانی دیكه وه ته ل و نه  گه و بزان چی له
كو  به،  وه وه ر به  هه ست نیه یوه ت نیه و په  تایبه یه وآاسیدا هه دیم  له ی چاآه وه پاشان ئه

ویشدا   له  جگه گونج له ك ئه روه ستیان بدات هه  ده ش ب و له ویش لی ب به  ئه یه وانه له
بوون باشترو چاآتر  فامیشدا هه می نه رده  سه ت له نانه  ڕووی باش ته كو زۆرك له به، ب هه
  . دا  لره  نیه ته و بابه  بواری باسكردنی ئه  ئسته  آه دیموآاسی له

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ۆژئاواڕ، ئیسالم (ۆم آانی ئه  زیندووه له سه ر مه  سه آن له یه وه  خوندنه زنجیره* 

، ن) جعفر شیخ ئیدریس (:دآتور:  نوسینی له) هتد... ت عیلمانیه، جیھانگیری، اسیدیموآ
گفتۆگی  ( ژر ناوی  لهیم  و دووهم آه ی یه شه به.  واشنتن  له مریكی آراوه رۆآی زانكۆی ئه سه

  .  وه و بۆته بدا) ئیسالم و ئیهاب، تی دیموآراسی  عیلمانیهڕ  مه ۆشنبیر لهڕدوو 
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