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 ی بواری گشتی  و تیورههابرماز: 2 ت وه وه له ده بیرکردنه
 

زیز ردار عه سه  
ناس و  ره ناسراوترین کۆمه ککه له هه یورگن هابرماز، یه

ککه له دوا  مانکاتدا یه له هه. مانیا همرۆی ووتی ئ کانی ئه سوفه یله فه
ندین ناوی  یه که چه م قوتابخانه ئه. ی فرانکفۆرت کانی قوتابخانه بیریاره

ندانی  ر، مارکزه و چه دۆرنۆ، هۆرکھایمه ک ئه گرت وه  له خۆی ئه وره گه
. ناسراوه) کریتیکاڵ تیوری(گرانه  خنه ی ره تر، زیاتر به تیۆره

تی   و له بوارکی تایبه که ریه نگه هه یه ره م قوتابخانه هسوفانی ئ یله  فه
یان  وه  پکهو گشتیکی الواز یه شوه ی به وه م ئه خۆیدا کاریکردبت به

ی مارکسیزمیان  وه وی گواستنه مویان هه ر هه یه که هه وه ست ئه به ئه
                               .چراڵ مارکسیزم ، کهلتور  بۆ بواری کهوهدا

                            
وه  م چونکه ئه ی فرانکفۆرت بکه  ر قوتابخانه سه م نیه که زیاتر قسه له وه زووی ئه مدا ئاره م نووسینه من له
ت   به تایبه هابرمازهم  ر بکه سه ی له م قسه که زئه ی زیاتر من حه وه ئه. واو نابت ت ته  ت و دوو بابه به بابه
ر  ری له سه میشه کاریگه ک هه ک و وه الیه  لهی بواری گشتی ناسراوه ی که به تیوره که  به ناوبانگهتیوره

و به زمانکی  ر هابرماز ئاسان نیه، چونکه ئه کردن له سه قسه. ت وه ر ده ی ئمه له سه وه پانتایی بیرکردنه
ر زمانی  ته سه رگراونه ی که وه قانه و ده ئهوه بۆ  رته گه و ده زایی منیش بۆئه نووست و شاره ه  چروپر د

                  .و ی ئه رباره ت له زانکۆ ده ند کۆرسکی تایبه ئینگلیزی و چه
تیمان  وه که یارمه ینه ی پویست روونکه ندێ پشینه ب هه ی بواری گشتی ده ر تیوره ی بچینه سه وه پش ئه

ک ناوک به  ت هابرماز وه به تایبه. ی  که  تیوره هابرماز وی رباره ه تر د یشتنکی تۆکمانه دات بۆ تگه ئه
 هیچ م  کهالنی ناسراوه یان به نه یشتنک هنده ک تگه م وه بواری رۆشنبیری کوردی ناسراوه به

نی کا ته کردن یان خواستنی درک یان دوو در له بابه وان داب بۆ قسه ش تائستا هه وانه ئه. ناسراوه نه
ی   زۆربهک تایه ک په  وهرده م ده ئه. ر بناسنن و به خونه ی ئه که کی تیورهرۆ و ناوه یانتوانیوه پوخته و نه ئه
ڵ  ندی وایه له گه یوه ک په ڵ بیردا وه ندی ئمه له گه یوه  په. وه ته سوفان و بیریارانی تری گرتوه یله فه

ینه  که خۆمان ئهین،  که تانه، کۆپی ئه قه کاریدنن، زۆرجار سه کاندا، به لۆژیه کنه مه ته رهه ک و به شتومه
ری  ندی رۆشنبیران و فیکری رۆژئاوا و کاریگه یوه په. رباره نازانین مانکاتدا هیچی ده چی له هه نی، که خاوه
ردن له ک  بۆ قسه.گرت ئه ی زۆر هه گای ئمه، بوارکه قسه ، کۆمهتی و ئابووری یه وتی کۆمه ر ره له سه
ر بیری رۆژئاواو ئینتلجینسیای  سه  کردن له رمه بۆ قسه گه کانی له داهاتودا ده تیه هامه  و نه م بواره ر ئه سه

مان  ست هه ده فریقا به نی ئه  چونکه گه.فریقی و کورد ی بیریاری ئه راوردکردنی کۆمه ت به به رۆژهه
                                                                 . نانن وه ده کانی کوردوستانه کشه هاوشوه

                                   
 

به بروای . دات م ئه ه ر به مۆدرنه له قه یه که هابرماز، هشتا خۆی سه وه کان ئه کیک له پشینه گرنگه یه
وه،  توان خۆی نوبکاته   و ددایه وه میشه له نوبوونه  ههو مانایه  بووه، به واو نه کی ته یه  و مۆدرنه پرۆژ ئه

نوان  وه له  کی زۆری نایه یه قاه مه  دهم تروانینه بوو که ر ئه هه. ق رتی عه روه ت به هۆی سه به تایبه



 

www.dengekan.com 
5/28/2007 

ه ری مۆدرن م مانای چیه هشتا داکۆکیکه به.  میشل فۆکۆداسوفی دژه مۆدرنه یله  فهو] هابرماز[و ئه
ق،  هتوانای بپایانی ع دا، برواکردن به تانه م سیفه  نو ئه یه، له تی هه تکی تایبه ند سیفه مۆدرنه چه. بیت
مه  ر ئه گه ئه. وه نیه قه تی عه سه ی ده وه ره سه  تک له سه ی هیچ ده  دهک ئیمانوئل کانت ه  جۆرک و به
تی  یه که مرۆڤایه وه تکی تر ئه  وا سیفه  و رنسانس ئه انی مۆدرنهک کیه ره ره سه ته هه کک بت له سیفه یه
                    . بت م ده راهه وه فه قه  ش له رگای زانست و عه مه و باشی ئه ره دایه به شه م له گه رده هه

                                                                
وه  به   م هابرماز له ر، به ر ماکس ڤیبه کردن له سه وه قسه مانباته کانی ئه نه تاریکه ت و الیهنده زانس رچه هه

ک  کو وه ن به وه و لیان تبگه کان بکۆنه ستن له دیاریده وه ناوه وه نھا به ئاگایه که زانین و زانست ته
زووی کۆنترۆلکردنی سروشت و مرۆڤیشی  وه زانست ئاره نه که ر ئه سه ختی له ر جه دۆرنۆ و هۆرکھایمه ئه
ق و  میشه به ئاگابن و خۆیان له بواری عه کات که هه کان ئه ربۆیه هابرماز داوا له تاکه هه. یه هه
چونکه . ن نک بتوانن ئارگویمنت بکه  موو الیه ر هه سه  بن که له ی ئاماده وه ن بۆئه ک که وه پ چه  یشتنه تگه

نھا رگایه بۆ چاالک بوون و  وه ته ری زمانه قیدا له بواری عه نت یان ملمالن لهالی هابرماز ئارگویم
                                                         . شداریکردن له بواری گشتی دا به

ربۆیه   هه. هوکان، یان کانتیه ن نیوکانت،سوفانی یله ر به پۆلی فه توانین بیین هابرماز سه بۆیه به ئاسانی ده
و مانایه دت  مه به ئه. ڵ به میشه گورایه م هه ب به  ئارگومنتت هه وشه بکه ی موناقه کاتک کانت ده

ت  سه ت یان ده هنه، شۆرشکردن و شۆرشگران کارکی خراپه، حکومه کارمه رگیز توندوتیژی به هه
وه  لره. قنیه وه چونکه کارکی ناعه ستته و تیژی بوهموو کارکی توند  یه که دژ به هه میشه مافی هه هه

قالنی بت، رۆشنبیربت،  ب عه سکی چاالک بت یان هاوتی بت ده  ی بتوان که وه تاکی هابرمازیانه بۆئه
                             .کانا تیه یه شداربت له بواره کۆمه به ئاگابت، به

له نو .  رناتیڤی نیه لته هیچ جۆرک ئه مه و به نھا سیسته ین الی هابرماز دیموکراسی تهتوانین ب وه ده لره
کان  تیه یه  کۆمه وته رامیاری توانن بابه بوونی بواری گشتی و ئازاددا ده کان له کاتی هه  دیموکراسیدا تاکه

ک  الیه  کان له  هوا تاک ستی خیتاب ئهشته ئا ک گه یه ر کشه کاتک هه. وه بۆ ئاستی خیتاب، دیسکۆرس  بگوزنه
مه  ئه. النس نه ئاستکی  رک یان به گه ردووال ده نجامدا  هه ونه گفتوگۆ و له ئه که ک ده الیه ت له سه و ده
ی یاسایی  کشه. یه ی یاسایی بوونی هه کشهت  سه ت یان ده وه دات چونکه به بروای هابرماز ده رووئه

ن  کی خاوه زگایه ی ببته ده وه تی بۆئه میشه پویستی به هاووتیانیه ت هه وه یه ده وه  ئهستی  به  بوون مه
بۆیه . ره روه ک سه نھا خه کانی تر ته مه ی سیسته وانه چونکه له دیموکراسیدا به پچه. ت و یاسایی رعیه شه
بته  رزوو ده گینا هه رگرت ئه وه وه نیهتی بوونی له هاووتیا رعیه میشه ناچاره یان پویسته شه ت هه وه ده
ت  وه ت هجگار گرنگه بۆیه ده وه رعی بوونه بۆ ده م شه وه ئه الی هابرمازه به. رعی تکی ناشه وه ده
                                     .  گفتوگۆ وته یاندا بکه  گه وه بۆ هاووتیانی و له رته میشه ناچاره بگه هه

                                             
م کاتاگۆریا ژیانی دونیاییه، که  که وه که دوو کاتۆگۆری دیاریکات یه های له هابرمازکرده مه وه رئه هه
مکه  م چه ئه.  خشی دات مانای پببه وئه دات و هه نجامی ئه یه که تاکک ئه و چاالکیه رۆژانه ست لی ئه به مه

مکی بوون له دونیادا  ت چه چت به تایبه ر و هۆسرل ئه کانی تری هایدگه مکه چونکه له چههنده نوێ نیه 
ستی لی  به م، که مه ت سیسته م هابرماز پی ده کاتاگۆری دووه. ر له کتبی بوون و کات الی هایدگه

 ۆۆرد به ئینگلیزی و م ژیانی دونیای ، الیف وه سیسته به الی هابرمازه. ته وه  و ده الت و پاره سه ده
                                                        . مانی، کۆۆنیکردوه  به ئهیبنسڤلتل



 

www.dengekan.com 
5/28/2007 

ت و  وه ک به بیرۆکراسی بوونی ده دات، وه وه رووئه که ند روویه م داگیرکردن یان کۆۆنیکردنه له چه ئه
کانی هاووتی بوونی خۆیان  کان له مافه مکا که مرۆڤه هرد ت له سه  به تایبهبازار،ئاۆزبوونی، میدیا، 

پیتالیزما  می که کی ناکۆتایه له سیسته یه کرینیش پرۆسه. ر بنی کریار یان کۆنسیومه بن و ده ردارئه ستبه ده
. ین رزکه مکک قه وه چه ر له هربرت مارکۆزه گه میشه ئمه له کاری کرینی ناپویستداین ئه چونکه هه

میشه  ههدرین که گوایه  میشه له رگایی رکالمه فریوئه یه ئمه هه وه ست له کرینی ناپویست ئه به مه
ستی  به مه. بت مان نه و شتانه ر ئه گه بت ئه یه، که له کاتکا ژیانمان باشتر ئه پویستمان به زۆرشت هه

هایکرده که  مه وه  ئه. گینا شکست دنت ت ئهوام ب  رد میشه به بت هه یه که بازار ده وه مه ئه پیتالیزم له که
ندک  هه .وه مکاته کانی تر که رکه مووشت زیاتر کاتی تاک بگرت و بواری ئه ک له هه بواری بازار و شتومه

.  ن م بیرورایه نگری ئه مه پالنکی دارژراوه دژ به ئازادی هاووتیان، چۆمسکی زیاتر الیه بروایان وایه ئه
                                                                 

                                                                                   
م بواره بریتیه  ئه. تیه ی بواری تایبه وانه بواری گشتی به پچه. مکی بواری گشتی ر چه ربینه سه گه ئستا ئه
وه،  بنه وانی تردا کۆئه ڵ ئه وه له گه کانی خۆیانه ته ی شونه تایبه وه ره ده کان له ێ که تاکه انهو جگای له ئه
کانیان  شه وت، کشه هاوبه که رگوئه وانی تریان به ی ئه ناسن، شت و کشه کترئه ون، یه که کئه ریه به
کات که  ها ئه مانه وه ن، ئه که یدائه کتری په یه  بهوه، بروا نه که رئه سه وه بیر له گۆران و چاره ن، پکه که شئه به

کات له  ستت وایان لئه به یان ئه وه ش پکه ندی هاوبه وه رژه ک به نده وه م ناوه ئه. ند پکبت له نوانیاندا ناوه
یه یان  وه له کارگه بۆنموونه کارکردنی کرکاران پکه. ن وه کاربکه شا پکه  پناوی ئامانجکی هاوبه

مه  ئه. کتر به ئاگابن کانی یه ریه سه رده م و ده وه و  له خه کنزیک ببنه کات که له یه هایان لئه ک وه کۆمپانیایه
کرد پاشان  وه کاریانده کان له بوارکا پکه ریتانیا کرکاره سازی له به پیشههاییکرد کاتک له شۆرشی  وه

ها له  کانه وه الی مارکس ئازاره. ی مارکسه وانه م تروانینه به پچه ئه. پارتی کرکارانیان هنایه گۆرێ
کردارن  رچه و پهستکردن به ئازار و شۆرش زیاتر کاری کردار  هه. رن کبگرن و راپه کات که یه کرکاران ئه

                                .قی ئارگویمنتی عه و  پالن و رکخستن و  وه  که دوورن له بواری بیرکردنه
                                   

کو بوارکی  و جگایانه نیه به  و ئه  و قاوخانه و شونی کار و چاخانه نھا ئه مرۆ بواری گشتی ته ئه
یه که له بواری نوسین و  و پانتاییانه مه ئه ست له  به مه. وه شونی ناشونه ته کایه گرنگ که هاتوه ره هه

کرن،  ڵ ده خرن، رایه رچاوده کان به دا کشه م بوارانه له. رنته مووی گرنگتر ئینته رۆژنامه و له هه
کردنی  شه قنی بوون، گه ون، عهبته هۆی به ئاگابو ش ده مه وه، ئه گوزرنه کان ده بیروراجیاوازه

وه به  ترسیه وته ژر مه وخۆ که م بواره راسته دا  ئه  م دوایانه له .ی دیموکراسی شه ئارگویمنت، پاشان گه
وه  ی لیبراه له شونکی تردا زمانی زبرمان له روانگه. دکردنی به پانتایی زمانی زبر ت به ناوزه تایبه

                                                                 . وه ینه که بوی ئهم زوانه  وه به ته خوندوه
گای رۆژئاوا  دیاره هابرماز کۆمه. تی کوردی وه ه   دگاو  کۆمهوه فربین بۆ توانین له هابرمازه چی ئه
وه و   کانی بیرکردنه  وه ئازادیهنیوه  ک که ئازادی بواری گشتی ته گایه تی، کۆمه کانیه وه تی لکۆینه بابه
کی تر زیاتر له  موو جگایه وانی تر له هه لگا و حیزب و ئه ربرین و خۆپشاندان و رکخستنی کۆمه راده

 له ی ئمه وه بت بۆ بیرکردنه سودده و بیری هابرماز بهمانه هابرماز  رباری ئه الم سه به. ران رقه  دونیادا به
                                                                    . ت وه  ده  لهها روه گاو هه کۆمه
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خه، چونکه تا ئستا زۆر نویه له بیری رامیاری  کی زۆر به بایه یه م خاه تا راده  ئه.ک رتی خه روه سه
ری بۆ  روه تی فیودادا سه وه له ده. گرت رده ری له خواوه وه روه ت سه وه گای ئاینیدا ده  له کۆمه.دا ئمه

ی  رچاوه  بوونی هاووتی به سه.ری بۆ هاووتیانه روه نھا له دیموکراسیدا سه م ته به. کانه پاشا و میره
ی زۆر  ت له دۆخکی نارسیسیانه ت له رۆژهه وه ده. کان  له خاه گرنگهککه ت، یه وه تی ده رعیه  شه

وه   نارسیسیم به مانای ئه.ی خۆشمان  بچکۆله تۆکه وه م ده وه تا ئاستکی زۆریش ئه  به داخه.ژی قوودا ئه
خۆی خۆش  س تری جگه له رگیز ناتوانی که دات، هه ئه ندی خۆیا هه میشه به شان و باڵ و شکۆمه هه

ندیکردنی  یوه ربرین و په  و راده وه کانی گشتی و بیرکردنه یه بواره م نارسیسزمه ئه. بووت
رزوو  ب، هه ده  زوو تورهتی، کانیه  ناریسیسته سه ی که وه نگدانه ، که رهتی نارسیست وه ده. وه ته سککردوه ته

توان گوگربت، وانی ترابنت، نا کات، ناتوان دان به بوونی ئه می ئه ست به که ر خرا هه شک، هه دی ده
ناتوان . ته ناتوان دیموکراتی بیت وه م ده ئه. ب بی پده زه رکات گوی له زمانی زبربوو ئیتر جامی غه هه

ی  ت به شوه وه ده.  گفتوگۆ وته ڵ هاووتیانیا بکه وه بۆ بواری خیتاب و له گه کان بگواستته کشه
ووتی  لره له. ر دیاریترینیان شوازی ریفراندۆمه ه گفتوگۆ، ههوت که ڵ هاووتیانیا ده گه جوراوجۆر له

گونجا، یان پویستی به   ستوردا نه ڵ ده گه ک له یه ر کشه ر هه گه ندیدا جگیره ئه ستوری ئایرله ندا له ده ئایرله
          . ۆردرتگ کرت یان ده ستور چاکده وه ده نھا له رگای ریفراندۆمه وا ته ستور کرد ، ئه گۆرانی ده

                                           
یه که زۆر به گرانی دته  وه کانی ئه ته دیارییه سه مکی تا بی ئاۆز و ناسکه، له خه دیموکراسی سیسته

ت و  وه ن ده بت له الیه ک هه میشه ئاگاییه ب هه بۆیه ده. چت ست ده دی و زۆر به ئاسانی له ده
ر  گه ئه. گا لی رازین كی کۆمه ی خه  هرعیه، ئایا هشتا زۆرین یان شه که ته وه وه که ئایا هشتا ده  ووتیانهها

         .وته گفتوگۆ ڵ هاووتیانیا بکه رت و له گه تی خۆیدا بگه رعیه ر زوو به دوای شه بت هه وا ده نا ئه
                                                                                              

گای  بواری گشتی له کۆمه. وه یه که بواربدرت بواری گشتی بته کایه وه نکی تر له بیر هابرماز ئه الیه
بوونی دیموکراسی،  وه بۆ نه رته گه گشتی ده م به و الوازیه زۆرن به هۆکاری ئه. کوردیا زۆرالوازه

نده  رچه که هه ردوو زلحیزبه کوردیه هه.  بوونی سکیوالیزم ستی ئاین، نه کردنی زانست، باده نه شه گه
. ن که دوای رۆژ زیاتر و زیاتر به شوازی چینی حوکم ئه م رۆژ له مریکاوه نزیکبن به وێ له ئه  یانه ده

ر کار نه له پارک نه له  له سهنه . قاقه ئاخنیوه ت و بواری گشتی تابینه شوازک که حیزب بواری تایبه
ی  ئستاش زۆربه. ست بت ق تیابا ده ر که عه زانکۆ بوار نیه بۆ دروستبوونی ئارگویمنتکی بونیادنه

ی شت و  رباره  و ک خراپه یان ده ی ک باشه رباره کردن له کوردوستان له بواری گشتیا یان ده  قسه
موو  و هه کی ئه رسورمان بوو کاتک خه ی سه م بۆ کوردوستان مایه هو  رانه له کاتی گه. هاکانه که ببه مه

                  . ی که کرد بۆ مۆبایله رخانده ی ته وه   و بیرکردنه کات و ووزه
موو بوارکا  گای ئمه له هه یه، بۆچی کۆمه وه تیمان بدات ئه  توان یارمه کی تر که هابرماز ده یه کشه
کان له  یزبه کوردیهر ح گه ئه .یه کان هه  ی به حیزبه اینیانهکی ئ مانکاتدا بروایه چی له هه نه کهریکی مانگرت خه
ک  بوونی خه خۆنه ربه ر سه به ه کوردوستان لهم ل یران رزگاریانکات، به که له قه رکی خه وا ئه یراندان ئه قه

گا  یشیا کۆمه گه ر زوو له بت هه یران ده  قهربۆیه که حیزب توشی هه. رن تا مرۆڤ ک زیاتر مه و تاک، خه
ر  رامبه له به. ژین دا ئه یه که ئمه له قۆناغی پش مۆدرنه وه ی ئاشکرایه ئه وه ئه. بت یران ده توشی قه
دوای خۆیدا  ی به و هیستریایه رگی دۆعا و ئه ی مه  دیاریده.بت چین و سوزمان زاده ئه ا ههکاند رووداوه
رگی درندانه زیاتر  هچی له م. دابت دا رووینه گایه و کۆمه ها له تا ئستا کاری وه ی هه وه ک ئه هنا وه
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گا  تی رامیاری همن که کۆمه یه دیھنانی خیتابکی کۆمه ر ببته وه گه مه ئه  ئه. گای ئمه کۆمهئاشنایه به 
وه  کان به شیعر و ئینشاکانیانه سته ر تسونامی هه گه م ئه تیفه به وه پۆزه یشتنی زیاتر ببات ئه و تگه ره به
وا  جبھن، ئه ی هیچ له پاش خۆیان به وه وه بئه ر زوو دابمرکنه ن و هه رک پکه به له موو کون که هه
                    .   هیچیت ترنیه رۆی باوکه رۆ و رۆه دات جگه له جۆرکی پۆستمۆدرنه ی رووئه وه ئه

                                  
                                                         

وه که له نوان ژیانی دونیایی و  کاته  ئه وه ر ئه سه خت له یه که جه وه  ندکی تری فیکری هابرماز ئه هه ره
رکخراوه . کان تیه الیه وه کۆمهکرت ببته جگای له دایکبوونی رکخرا یه که ده ک هه مدا پانتاییه سیسته
گای ئمه  کۆمه.  گای ئمه نامۆن کانی دیموکراسی به کۆمه تیه ره که بنه کیکن له کۆه کان که یه تیه یه کۆمه
وه بۆ  ی کتب خوندنه یانه. نیوه  گی رۆژئاوای ته و یانه جۆراوجۆرانه نامۆیه که کۆمه موو ئه به هه
ی کتبکی  رباره وه ده وه بۆ لکۆینه بنه وه مانگی جارک له ماکا کۆئه ک پکه ک خه کۆمه. نموونه
ی  کان، یانه کان ، یانه خرخوازیه رزشیه جۆراوجۆاره یانه وه. وه ته موویان خوندویانه ر هه ت که هه تایبه

مریکی ناسراو که له   ئهناسی رۆبرت پۆتنام کۆمه. ی جۆراوجۆری تر ها یانه نده و چه ک ره پاک راگرتنی گه
ڵ  گه ب له که له کاتکا بۆنگ ده) نھا بۆنگ به ته(یا  که وه له کتبه به ناوبانگه ته رد وانه ئه زانکۆی هارڤه

کو  تیابن به یه نھا له بواری کۆمه  نیه تهرج م رکخراوانه مه ئه. کات ئهم دیاریدانه   باسی ئهوانی تردابت، ئه
شونکی  ر به ت یان سه یه تایبه ن کشه هولکی خا  خه ت کاتک کۆمه تایبه  سیاسیش، بهکرێ ببنه ه  د

ت  توانن  رکخراوی تایبه وا ده وه گوی لناگیرێ ئه ته سه ن ده الیه کانیان له تیه تیه تایبه ینه ردو مه ت ده تایبه
کی  یه نگه له کوردوستان ژماره دیاره ره.  کانیان دیھنان و داکۆکیکردن له کشه به خۆیان پکبنن بۆ به
وه  کانه ه بیانیه مهن کۆ الیه یان له ن و زۆربه نجام ناده بت که هیچ شتک ئه بشومار رکخراو هه

زلزانین و خۆبه   ك و خۆبه ر خه ن جگه له فیزلدان به سه که ی کاری تیائه وانه الم ئه بهپکھنراون، 
بوونیان   ه له باشترین باردا ن.ت ستنایه  جۆره هیچی تریان له دهم وچی تری لهوروپی زانین و شتی پ ئه

، کو بونیادکی کۆۆنین  بههوه  نی که یشتن و پویستی خه یان له تگه رچاوه سودی زیاتره چونکه سه
وام  رده ب به وێ ده ر دیموکراسیمان ده گه له کۆتایدا ئه .یداکردنه په ستیان پاره به ی مهکان ندامه ی ئه زۆرینه

شک له کاری و  کرت ببته به م کارکردنه ده ئه. رگیز پی شادنابین گینا هه ین، ئه بوچان کاری بۆبکه
ی  ده ربریندا له ووتی سنیگاڵ له سه  ئازادی راده یان به  کان  رگه نساویه ره کاتک فه. مان ژیانی رۆژانه

فریقی  موو ووتکی ئه مرۆ سینیگال له هه و ووته بۆیه ئه ی بوونی ئهوا بووبه هۆی دیموکراس دا ئه ژده هه
                                                                                              . قامگیرتره زیاتر سه

                                     
 

 


