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  ئةلَمانيا_ اليثتسيك/ ئةردةالَن غةفوور ئةمني
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لة سةر دةسيت خوصندكاران و قوتابيان  1968ئةمسالًَ ضل سالَ بةسةر بزووتنةوةي ضاكسازيدا تصدةثةأصت، كة لة سالَي 

  .سادا سةري هةلَدا و  زؤرصك لة وولَاتاين جيهاين طرتةوةو أووناكبريان و كرصكاراندا لة فةرةن

  

أيفؤرم لة ثصناو أزطاربوون لة لة . لة ووالَيت فةأةنسا داواي ثتر ئازادي تاك، دروومشي سةرةكي ئةو بزووتنةوةية بوو

  .كؤت و بةندي كؤمةالَيةيت و سياسي و ئابووري باو، دذي دي طؤليزم و كؤنزةرظاتيظي فةرةنسي بوو

  

ئةطةر كؤمةلَطا ئاسوودة و ئارام . كسازي وةالَمدانةوةيةكي جدي داخوازييةكان و ثصداويستييةكاين تاك و كؤمةلَطايةضا

. نةبصت ئةوا طرةنيت هةميشةيش بؤ ئاسوودةيي و ئارامي تاكةكان نيية لة هةر ثلة و ثايةيةكي كؤمةالَيةتيشدا بن

ة يةكيان نيية بةلَكو تةواوكةري يةكترين و ثةيوةندييةكي ئازادي تاك و ئازادي كؤمةلَطا دوو ئاأاستةي دذ ب

  .و دميوكراسي أصكيان دةخات) سصكؤالر( أاستةوانةيان هةية و ياسا و دةستورصكي مةدةين 

  

لةطةلَ أؤيشتين كات و ضةرخدا ثصداويستييةكان و داخوازييةكاين مرؤظيش لة طؤأانداية و هةلومةرجي تازة داواي 

كاركردن بة ثريؤزي واتة ضةق بةستين كؤمةلَطا لة دؤخصكدا و . بؤ ضارةسةري ئةو ثرسة سيستصمي تازة دةكات

  .دذةوةستانةوةي أيفؤرم و ضاكسازي ، دوواتريش بة جصماين كؤمةلَطا

  

دا كاتصك مامؤستايان و شارةزاياين بواري ثةروةردة و فصركردن لة شاري اليثتسيكي ئةلَمانيا  2008لة سالَي 

( صشنياركردن و ثيادةكردين ثرؤذةيةكي ثةروةردةي نوص لة سةرجةم باخضةكاين منداالَندا لة ذصر ناوي هةلَدةسنت بة ث

دابينكردين . ، ئامانج لصرةدا وةالَمدانةوةي كؤمةلَصك كصشةو ثصداويسيت و هةلومةرجي تازةية)ثالين نوص ي فريكردن

صسا و ياساي نوص كة جص ي أصسا و ياساكاين ئةم ثرؤذةية ثصكدصت لة كؤمةلَصك أ. ضارةسةر و مسؤطةركردنصيت

  .ثصشووتر دةطرصتةوة كاري ثصدةكرصت و هةولَي سةركةوتين بؤ دةدرصت

  

لة شانشيين مةغريب ي عةرةيب كة ياساي نوص ي باري كةسصيت بأياري لةسةر درا ، وةالَمي كؤمةلَصك  2004سالَي 

،  هاوسةرطريي، و مريات ، مندالَ و تةالَق درايةوة، كة ثصشتر كةموكووأي و كصشة و ناعةدالةيت ثةيوةند بة بواري خصزان

ئةم طؤأانة جصدةسيت أةجني بص ووضان و ماندوونةناسي . ئةمانة ثريؤز بوون و قابيلي ثرسيار و طؤأان نةبوون

كة بؤ ذمارةيةكي زؤري . بزووتنةوةي دميوكراسييانةي ئافرةتاين شانشيين مةغريب ي زؤر ثصوة ديار بوو

  .ي مةغريب ثريؤز بوو قابيلي طؤأان نةبوو)كؤنزةرظاتيظةكان( متةدار و هصزة موحافيزةكان سياسة

  

كاتصك ثرؤطرامي ئةنيت ظايرؤسة كؤنةكةم نةتوانصت كؤمثيوتةرةكةم و فايلةكامن لة ظايرؤسي تازة بثارصزصت، ئةوا 

بؤ ئةوةي بتوامن بةرةنطاري ظايرؤسي تازة منيش ثصويستة بة دواي ثروطرامصكي ئةنيت ظايرؤسي نوصدا بطأصم و دايبنصم، 

  .ببمةوة

  

منوونانةي سةرةوة ئةوةية كة ضاكسازي، أيفورم و تازةكردنةوة ثصويستييةكي أؤذانةي بةردةوامة لة  ومةبةستم لة
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دذايةيت كردنصكي بة ستةم و تووندو تيذانة نيية، . هةموو كاتصكدا و لة هةموو شوصنصكدا و بؤ هةموو بوارةكاين ذيان

بةلَكو ديالؤطصكي ئازادانة و دميوكراسييانةية، وةالَمدانةوةيةكي ئاشيت خوازانة و زانستانة ية بة ثرس و كصشة 

  .هةنووكةييةكان

  

ئةوةي ثصويستة  لصرةدا بووين بةرةيةكي أيفؤرخموازة كة كاربكات بة ئاأاستةي طؤأيين أووانيين تاكي كؤمةلَطا 

ملاندين طرنطي ئةو ضةمكة، تيشك خستنة سةر ناتةواوي و كةموكووأييةكان، بةرانبةر تازةكردنةوة و ضاكسازي، سة

  .ثصشنياري ثرؤذة و ميكانيزمي كار

  

  .ئةم نووسينة هيض لصكدانةوةيةكي شاراوة و ناديار هةلَناطرص تةا ئةوة نةبصت كةبة أووين دةربأاوة
  

 


