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 !!کانی کورد ارته ناو پ  جاری له  گاته ت بووته دیموکراسیه
  

  سابیر تاڤگه
  بته  دیموکراسی و دنیای مۆدرن ده کی سیاسی جاهیل بههای حیزب ، یان گروپ تی ره سه ده
ان، ک نده کان و ناوه زراوه ری دامه به رله رمان سه ت و په ر حکومه سه  به ر و ب قسه روه تکی سه سه ده
  بته ڕووی دنیادا ، بیگومان ده  به وه ر دیموکراسی و ژیانی مۆدرن و کرانه سه کردن له  قسه و کاته ئه

ر روانینکی  سه  له کردن نیه  قسه هندهر دیکتاتۆری ،  سه  له کردنه ی قسه و هنده وره کی گه درۆیه
  وه پشته  کردن و داگیرکاری له لیزهیای ناشرینی مۆنۆپو و خه یه رپرسانه نا به.  بۆ دنیا کراوه
مانترسنت و  مانکوژێ و ده  ده  که  نییه رو بکوژه  تۆقنه و زاته ر ئه  ، دیکتاتۆر هه یه ئاماده

 دیکتاتۆر  که  بۆ دیکتاتۆر، به یه  بۆ خۆی روانینکی کالسیکیانه مه کات، ئه کانیمان لپ ده ندیخانه به
ی سیستمکی  وه ر له ت به گا دیکتاتۆرییه ی کۆمه  بچوکه و دنیابینییه تر له وره  گه که دنیابینیه

و  ی ئه وانه واو پچه  تهکانی دیکتاتۆر ک ئاکاره واتایه  ، به خالق و میکانیزم و هزه حوکمکردن بت ئه
ر کوشتنی  سه کانن کار له  دیکتاتۆره وه گرتی ، ئه  دیموکراسی هه  که یه یه وره  گه خالقییه  ئه سیستمه

ری  به رله تا سه ره سه.  ن که نی ده ده گای مه کانی فشارو کۆمه رای گشتی و میدیای ئازادو گرووپه
یاندن و میدیاکان و  واوی راگه ن ، دواترته که کانی داگیرو مۆنۆپۆل ده  ئابووری و سیاسییه رچاوه سه
خشی  ت سوودبه  خزمه نه یانخه ن و ده که کان داگیرده نگییه رهه فهزگا رۆشنبیری و  ری ده به رله سه

کانی خۆیان ،  ری هزو ونه خه کارو باسکاری خۆیان و ده  زمانخاڵ و راڤه نه یانکه و ده وه خۆیانه
ڕاکی  نه  ژه یی و به فسانه وانکی ئه  پاه ن به که کانمان بۆ ده  کاریزماییه وانه  میدیاکانن پاه وه ئه

  وه تکارو رۆشنبیرکی مۆدرن ، ئه شتی و ئیماندارکی خزمه هه وژکی به پیاو ک رۆمانسی و به
ی  وه یاڵ گانه  خه شت و واقع به هه  به کان به ڕگه و شه  باخچه ن به ه ت لده نگه کانن جه رۆژنامه
و  ئهی   ونه  تۆو رازیکردنی تۆ به  نرخکی گران به سات به دده ی موقه وه کان و فرۆشتنه ته حیکایه
  .  خۆی نیگاری بۆ کشاوه ی که دنیایه
ن  الیه نی و دنیای مۆدرن له ده و مه گای کراوه ر دیموکراسی و کۆمه سه کردن له  قسه وه ئالره
کوژین   خۆماندا نه کان له تاڵ، تا دیکتاتۆره کی به یه شه  و بانگه یه وره همکی گه  وه وه ته دسه

کوژین   نهخۆماندا  له  فیوداه قه یای داگیرکاری و عه و خه ، تا ئه وه ینه  بیربکه ناتوانین مۆدرنانه
  و جیاوازیانه ین و ئه کانی مرۆڤ تبگه ونه زوو، خه و ئاره خنه تی و ره  مرۆڤایه  له حاه مه

 دوو  ت به سه ده" ت  ر پمانده ، ماکس فیبه وه که ک یه  نوان دووڕای وه وته که  ده  که وه بخونینه
تکی  سه ش گوڕینتی بۆ ده وی دیکه  بۆ روتین ، ئه ته سه میان گۆڕینی ده که بت یه ڵ ده نده  گه ڕیگه
ی  وره ی ماشنکی گه نده  گه وه رئه به ن له که کان ده کان و دیکتاتۆره  نادیموکراته ته حکومه" مکار سته

کی  ییه نده  گه ، به وره رکی ژیاری گه  رووبهکاولکردن و ورانکردنی ژیان لرڕی داگیرکردنی
بردن و  ڕوه ی به نده ک گه ی تانکردنی ژیان ، وه وره کی گه ری و سازدانی پانتاییه رتاسه سه

ی رۆشنبیری و  نده  ،گه خنه کردن بۆ میدیای ئازادو ره ی میدیایی حساب نه نده حوکمکردن گه
ی  نده ی ژیان گه نده رانی دا گه خۆشگوزه ی له نده تگوزاری و گه مهی دارایی و خز نده روناکبیری، گه

ی رۆتین و  که رچاوه  سه یانه نده م گه موو ئه نجام هه ره کان، سه ته دیموکراسی و گالربوونی حیکایه
تک کا. رئسک دیکتاتۆر تکی تا سه سه موو ده نجام هه ره و ده خالقیاتی دیکتاتۆرییه مکاری و ئه سته
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زایی  کانی ناکات حساب بۆ رپوان و خۆپیشاندان و ناڕه ت حساب بۆ رای گشتی و مرۆڤه حکومه
 فی  ته و حکومه وا ئه کان ناکات، ئه و پشنیارو مرۆڤه خنه هاوتییان ناات، کاتک حساب بۆ ره

 مرۆڤ و   به ی، جاهیلهژ دا ده وره هلکی گه جه  ، له  نییه وه ت و ژیانی مۆدرنه ر دیموکراسییه سه به
،  یه رگدۆستی و تاریککردنی ژیان هه  مه ڕی به ر ئسک باوه ، تاسه یه ی هه نگه کی جه یه وه بیرکرنه
  ی ،هنده که  حیزبهرپرس و ندکردنکی خرای خۆی و به مه وه کات بۆ ده ی کار ده  هنده تکه حکومه

  هل و تاریکی ،هنده ی جه وه کات بۆ رازاندنه ی کارده کار ناکات بۆ جوانترکردنی ژیان ، هنده
  .  رکی درۆزنه که ک ناکات، گوگرکی خراپ و قسه یه خنه پشتیوانی هیچ پشنیارو ه

ژیان و تاریککردنی دنیاو ی ناشرین کردنی  ده ک سه وه ت و جوانکردنی ژیان، نه ی دیموکراسیه ده سه
ت،   بۆ مرۆڤ دیموکراسییه و حسابکردنه خنه ی ره ده  ، سه ندازه کی ب ئه تییه داله خولقاندنی ناعه

کان یان  ستی ئیسالمییه  ده قام، راو بۆچونی هاوتییانکه  رای گشتی و رای شه ی پی وایه وه ئه
  ژاره کان ، زۆر هه ر گۆڕانکارییه رامبه  به ۆر ب ئاگایه، ز یه وه  پشته ستی تیرۆری له کان یان ده په چه
ت و  سه ڕی ده  له ت و پیوایه و حکومه ئه. ی هاوتییان کی ساده و رۆشنبیرییه عریفه  مه به
وا ئاستی  ن ، ئه که نگ ده  هاوتییان بده وه کانیانه ته زگا تایبه روتی پۆلیس و ئاسایش و ده به جه

   ببنه وه ته قیه م عه ڕی ئه  له نگه ، ره رگدۆستی دایه مه ئاستکی زۆر نزم و  یان له وه بیرکردنه
کان، دیکتاتۆرکی بازرگان ،  مانی دیکتاتۆره می نه رده م دیکتاتۆرکی ناشیرینی سه دیکتاتۆر، به

رکی  وه گا حسابی جانه  کۆمه ت، دیکتاتۆرکی که عریفه دیکتاتۆرکی بچووک و گرگن و ب مه
یی ازاڕ و بازرگانی کردنکی  ڕه  به نی واته ده دیموکراسی و ژیانی مه. بچووکشی بۆ ناکات

ی  تانه  حکومه و جۆره  ئه بۆنموونه. گا ی کۆمه عنه ر هاوتییان و داهاتی مادی و مه سه  به جیانه مه هه
 ، روانین و وه یته تری جیابکهک یه مان له رله تی حیزب و میلیشیاو په سه ده  ئاسان نییه که

ک  الیه  ، له رپرسیارتی دا نییه ئاست داواکاری و داخوازی و به  له  له  که  بچووکه دنیابینیشیان هنده
ی بازاڕی   دیارده  به سته یوه کاندا په بازاڕه ک له ی نرخی شتومه وه رزبونه  گرانی و به وان پیانوایه ئه

کی زانستی و  مایه موو بنه ی هه وانه ر پچه ر هه رامبه  نازانن و جاهیلین به وه رهبا  هچ له  ،که وه ئازاده
یان   ده که ، یاسایه یه کوردستاندا هه ی بازاڕ له یه نگه و یاسا جه  ڕاستی ئه  ،له ئابووری و یاساییه

  ک به وه زانت نه تییانی دهی هاو کشه و به وه دزته ت خۆی لئه  حکومه ، که یه  هه وه  پشتییه  له گه به
کی زانستی و ئابووری و  یه رنامه  هیچ به ی که ته و حکومه ڕاستی دا ئه له. می خۆی که یهی  کشه
و   هیچ تر نییه وره کی گه یه خانه مه  ته  له بردنی وت، بجگه ڕوه بت بۆ به تی مۆدرنی نه یه کۆمه
  رپرسیارتی و گرنگیدان به  به  له وه وته که ی دوورده ته حکومهو  ئه. ژی دا ئه هلکی بونه جه له

و گرفتی  یان کشه کان و ده سئوله ی مه هاوتییان و کۆنترۆکردنی بازڕا و داهاتی شاهانه
هل  رقی جه  غه ندازه  بئه تکه ران ، حکومه ی ئاستی بژوی ژیان و گوزه وه جبوون و نزمبوونه بیشته
ا دی تیا  ناشرین و ناعادیالنه ندییه تمه و تایبه تک ئه ر حکومه بگومان هه.  بئاگایی بووهل و  شه و فه

  کانه ته ی حیکایه وه تی فرۆشتنه کان و حکومه  درۆزنه تی بازرگانه و حکومه تکی فاشله بوو حکومه
  ته حکومه. زا گرانه هتخوانکی ر  و حیکایه  بیت و گوگرکی خراپه ی نییه هاوتی و هیچی تازه به

 ڕاستی دا  ن له مه مانتاری ته رله پهزیرو  شاری بئیش و وه یان موسته نی ده کان خاوه نادیموکراتییه
 بازاڕ بکات،  ی یاری به نگه کی جه یاسایه و بۆخۆی به سه رکه  هه  که  نییه و مانایه بازاڕی ئازاد به

زگاکانی  ت و داموده رپرسیارتی حکومه لکردن و نابهیی و ئیستیغال ڕه  بازاڕی ئازاد به واته
   توانایدایه  له  که یه ته و حکومه ت ئه  حکومه ین که یادبکه ش له وه نت، هاوکات ناکرت ئه یه ناگه
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کانی   حیزبییه رپرسه ندکردن و  به مه وه رقای خۆده ک سه وه ندبکات، نه مه وه ژیانی هاوتییان ده
ر  هه  له وه ی خۆیان و بازرگانیکردن بن و خۆ دوورخستنه وه قای رازاندنهر نھا سه ته
   . ر کی کاراو کاریگه پرسیارتییه به
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