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و رۆکاری تير  راقهع هکی دیموکراسی لت  حکومهنانیکهکانی پ کيه ره  سه رهگ ر
یان خودی  ،کانن هومىو ئيسالمي  قه رسته په نهۆ ک وه بزوتنه  ، هکان ریستهۆ تير کخراوهر

ی  وه زراندنه  دامهۆ ب مریکایه ی ئه رستانه په نهۆتی ک رژوازى و سياسهۆنيزامی ب
 ؟ راقتی داهاتووی ع حکومه
و  لکی ئه  خهۆمن و ئاسایش ب ی ئه وه رانهراق و گی سياسی ع ئاینده ت به باره سه

  ميشه کانی هه یمانه مریکاو هاوپه  ئه،تيکی دیموکراسی نانی حکومهك هو پ ووالته
ریست و ۆ تير کخراوهنها ر ته   گوایه ن که که  ده وه ميدیاکانا باسی ل ك لهليل ك ده وه
لکی   خهۆو ئاسيش بمن  ی ئه راناوه گم  رده به گرن له ر کانن ریستىیهۆ تير هکار
 !کی دیموکراسیزام نراق و دامازراندنیع

ی  وه شه پ م چونه رده به ریان لهۆگری زکان ر ریستهۆ تير کخراوه ر دیاره
کانيش  ئيسالمىیه،  دورست کردوه که راق و ناوچه ع مریکا له کانی ئه ته سياسه

  هند وه رژه ی به وهچوارچ اق لهری سياسی ع دان ئاینده وه ولی ئه هه له
 کانی  هرست په نهۆک
   مافه کی دیموکراسی کهت زراندنی حکومه الم دامه  به. وه نه کال بکه یان یهۆخ

نها  ت، تهرسمی بناس راق بهلکی   ع کانی خه  سياسيه دیموکراتىو ئازادیه
ناو بردنی  له مریکا به ئه.  نىیه وه انهک ریستهۆ تير کخراوه رناو بردنی  لهندی به یوه په
 .تربژ ر بهوتنی ژ ک کهت یان ررو کشتن ب گای شهر کان له ریستهۆ تير کخراوهر
  و بحرانه راقيش لهت و عنزر راق دامه ع لهکی دیموکراسی ت نيزامناتوانشتا ه

 . رزگار بکات تيه الیه مهۆسياسىو ئابوورىو ک
  کی دیموکراسی لهزراندنی نيزام و دامه وه  سازدانهۆمریکا ب ی ئه  چارهگادیل و ر  به
  و دژبه رستانه په نهۆکی ک یه گاچارهردیل و   به، راقع
 سياسىو  ندىیه وه رژه مریکا به ئه.  راقهلکی ع کارو خهکانی چينی کر ندیه وه رژه به

راق لکی ع کانی خه ندیه وه رژه روی به سه کان له وره مپانيا گهۆىو کۆکانی خ ئابووریه
ت ب ت دهک د پ وهمریکا ن ئه الیه  داهاتوش له له ی که ته و حکومه ئه.تن داده
راق و  ع کان له وره مپانيا گهۆمریکا و ک کانی ئه  سياسىو ئابووریه ندیه وه رژه به

ومىو دینىو   قه زهه ر  سه راق بهش کردنی ع ها دابه روه هه. زن بپاردا که ناچه
 کیگر ریۆخۆ بکان رسته په نهۆ ک زه و پشتيوانی کردنی هکان هت شيره ك عهۆر سه



 سياسىو  زمه ری ئه سه  چاره و دیموکراسىکینيزامنانی ک ه پ م رده به  له  تره
  .راقکانی داهاتوی ع تيه الیه مهۆئابوورىو ک

 
می و ال ئيس زهر ه سه ش بکات به راق دابهع  ایهم ته مریکا به ستا ئهی ئ هرۆ جو ئه
کارو چينی کر  دژ به نده  چهراقتی داهاتووی ع کومهنانی حك ه پۆکان  ب ومىیه قه
زی ه دنی  کر  پارچه ش کردن و پارچه ی دابهۆ ه  تهب  ده  که یه و ووالته لکی ئه خه
کىو ۆ دورست کردنی ناکراق وشی عتک حمه لکی زه  خهکارو چينی کرکگرتووی یه

ی ۆخ ناوه  لهوازیژرۆالتی ب سه ش ده نده وه ئه،  وه وه ته ناوی دین و نه هبتی  کایه ره دوبه
ك ۆر ومىو ئيسالمىو سه  قه  رژوازیهۆوان بی ن شهرو ک شهت و کا راق الواز دهع
الت  سه  گرتنی ده وه سته ده کان و به تيه  تایبه وندىیه رژه ر به سه کان له ته شيره عه
کتر  یه ر به رامبه به  لهك یه گا چاره هيچ رب بهك  يهترس ك مه  وه ميشه هه
 و  رستانه په نهۆ ک زهه و  ی ئه وه شتنه ه ش لهمریکا  ئهستی  به مه. وه تهله ده
ک بوو ن ر الیه هه ویستی بهک پرکات  هه  شنهۆ ر رهۆو ج راق بهکردنی عش  دابه
   لهیۆخسياسىوئابووری جی قازان ی تر به که نه دژی الیه له یدانی سياسی مه له
 .تن بهکاریان  به که راق و ناوچهع
   که سياسىکی کيهۆر ناک  ههرای ره کان سه ومىو دینيه  قه وازىیهرژۆ ب  زهالم ه  به 
رشتی  رپه سه ش به کی هاوبهت حکومهر  سه  له ستا ئیانه کتر هه ر یه رامبه به له
  بتوانن زانهو ه  ئه نيه وه ليلی ئه  ده وه ئه شتا ه ،دیارهوتون که ر راقهع مریکا له ئه

 دیموکراتىو  تىو داخوازیه الیه مهۆ ک سياسی و ئابوری و زمه  ئه جواب به
   سياسىیه زهو ه کی ئهۆر ت و ناوه  ماهيه. وه نه هراق بدلکی ع کانی خه سىیهسيا
  نيزامی  خودیکانی ييهک ره  سه  پایه و دژ به رستانه په نهۆ کش ومىو دینيانه قه

  . راقهلکی ع کانی خه  سياسيه نىو ئازادىیه ده  مه رژوازىو مافهۆ بدیموکراسی
  

ىو ن ده مافی مه ت به باره ستا سهکان  تاکو ئ وميه  دینىو قه زهمریکاو ه  ئه ئاشکرایه
ان سمی ی کی رهد نه هيچ سه کانيش  الیتيه مهۆ ک کان و ریفاهه  سياسيه ئازادىیه

 ی  وه چوارچ  له زیاتردیموکراسی ت به باره کانيان سه قسه. کيان نىیهرمۆپالتف
  یه و جياوازی هه کی گشتىیهڤيش شتۆمافی مر) ر شه هقوقی به ( ڤهۆمافی مر

  .کان نىیه ده  مه  مافه، ئازادی سياسىو،ردو ی فهدل ئازا گه له
 نيزامی دیموکراسی رىوۆوان نيزامی دکتاتتم جياوازی نس به  من  مه دیاره  

لکی   خهۆ ب یه وره کی گهوت سکه  ده ستایهئ  لهکی دیموکراسی نيزام شنهۆ،ر نىیه
نفال و اعدام  ل و کيمياباران و ئه مهۆک  کوشتنی به ری کهۆکی دکتاتمچاو رژ راق،لهع

کارىو کر  سياسی و اوهکخررکی سياسى  بونی هيچ ئازادىیه وزیندان و نه
 .کان هری ماوه جه



تی   حکومه مریکاوه گای ئهر  له راره قه ی که ومىو ئيسالميانه  قه زهو ه الم ئایا ئه به
ئازادی   که یه کی دیموکراسی ههنيزام  ریان به نن باوههک براق پداهاتووی ع

ر قانوون،جيای  رامبه به  لهکسان مافی هاووالتی بوونی یهنی، ده نی،مافی مه ده مه
 سياسی و  کخراوهیان، ئازادی ر  ،ئازادی بيرو را، ئازادی به ت  وله ده دین له

  م وایه من پسمی بناسن؟ ره راق بهلکی ع  خهۆ بری ژن و پياو، رابه ،بهکان کاریهکر
 راقتی داهاتوی ع  حکومه ر گه  ئهالم  ،به نه

ی  ، ئهسمی ناسی ره ی بهلکی عيراقيش ی خهکان  سياسيه نىو ئازادیه ده  مه مافه
چ   وه تهۆراق بلکی ع روی خه  روبه  که تيه الیه مهۆ ک  ئابووریه ریه رابه و نابه ر ئه رامبه به له
 ؟ یه ی ههۆکيان ب یه گا چارهر
عسی  می بهان وئاخرین رژک که دوای یه ک به  یه رژوازیهۆ ب مهی رژۆه راق بهع

تىو  الیه مهۆکی کفاه ری رهۆچ جبونی ه کاری نهاری،گرانىو بژ  ههش ،رۆدیکتات
زعی ژیان و ئاستی  وه. و مافی ژنان و الوان کان کاریه سياسىوکر کخراوهئازادی ر

 .  کردوهژ خراپترۆر ژ بهۆراق رشی عتک مهح لکی زه کاران و خهکخراوبوونی کرر
زبوونی ه بهرو ۆرو تير  و شه نائارامیراق سياسی عخی ۆبارودی ۆه ستاش بهئ

ی،گرانی، ۆ ه تهۆی تر ب نده وه  ئهکان ومی و ئيسالميه رسته قه په نهۆ ک وه بزووتنه
بش کردنی الوان و  بمن و ئاسایش، بوونی ئه  نهری ژنان،ۆژاری،تير کاری، ههب

 ندن،خو مافی   لهنمنداال
 ۆراق بشی عتک حمه لکی زه  خهکارىو کرکخراوبوونی م ر رده به  له زیاتریان گری ر
 دورست کان تيه الیه مهۆ سياسىو ئابووىو ک نانی داخوازىو داواکاریهست ه ده به

 . کردوه
  رهۆ جر نانی ههک هراق و پزعی سياسی ع ی وه وه ی ئارام بوونه ئاینده له

ابورىو  سياسىو ئ داخوازىیه   به وه  جواب دانهب ناوی دیموکراسی به  بهکت حکومه
نيزامی .راقشی عتک حمه لکی زه کاری و خه کرکانی چينی  تىیه الیه مهۆک

    .توتووب رکه کی سه یه گاچاره ردیموکراسی ناتوان
 ب  بهشکان نيه ده  مه کان و مافه  سياسىیه  کردنی ئازادیهج بهرتی ج شه  
 .توتووب رکه سه  ناتوان راقه ع  لهورىرینی نيزامی ئابوۆی  گ  ریشهۆست بردن ب ده
نی  و ئازادی  ده  مه نانی  مافهست ه ده ت کردنی به مانه  زه ک لهک یه

 نيزامی ی  رینی ریشهۆ گ، دیموکراسیکی نيزامزراندنی  و دامهکان سياسىیه
 .راق ع  له ئابوورىیه

 
کی  نيزام  لهاسب کان که سالميهومی و ئ  قه رسته په نهۆ ک زهمریکاو ه  ئه الم دیاره به

 دیموکراتی رتی  یدو شه  قهستيان ب به ن مه که راق دهلکی ع  خهۆدیموکراسی ب 
   مافه ن که راق نادهلکی ع خه بهك یمان  هيچ په یهۆب . بونی نيزامی دیموکراسی نىیه



رجی  مه هل وپ ن بهل ده.سمی بناسن ره  به کانيان  سياسيه نىو ئازادىیه ده مه
  ته بچنگاو هه نگاو به ت دیمکراسی ههب راق دهتی ع یهال مهۆئابوورىو کسياسی و 

جرووبی نيزامی دیموکراسيان   ته و ووالته لکی ئه شتا خهی ه وه ر ئه به له. وه شهپ
 ! نىیه
 جيای دین   باس لهراق لکی ع  خهتك ناب یه وههيچ ش  به ستایهئ له
کان   سياسيه  ئازادىیه،تی وایه ته ی نه شهری ک سه ،چارهت وله ده له
  سياسى و کخراوهرنيست و ۆمۆ ک ستای شمولی حيزبهئ ن،دیموکراسی له بکه
 ،   هتد......ترسمی ناناس کاران بهپشاندانی کرۆمانگرتن و خکان ناکات، کاریهکر
نگاو   ههت به دیموکراسی  باره کان سه رسته په نهۆ ک زهمریکاو ه ئهستی  به مه
 سياسىو   داخوازىیه لهبگرنش  پتو یانه  ده ستاوهئ له ، شنهۆ ر راقهع  لهنگاو هه به

کارىو  کر وست نيۆمۆ ک کخراوهراق و ئازادی رلکی ع خهکانی  ئابووریه
 کان، ئازادیخوازه

کان  ومىو ئيسالمىیه  قه رسته په نهۆ ک وه ز کردنی بزوتنهه پشتيوانی کردن و به
 زیاتر  رستانه په نهۆ ک زهو ه ستی ئه ت دهو یه  دهشنهۆکی رليل  ده ریکاوهم ن ئه الیه له
  زهراق وهلکی ع ی خه کی رادیکاالنه ر داواکاریه ر کوت کرنی هه سه  بکات له له ئاوه
 کان،  نيستهۆمۆک
 نانیك هم پ رده به گرن لهراق رع کان نين له ریستهۆ تير کخراوهنها ر ته  به وه ئه  

راق لکی ع کانی خه  سياسيه نی و ئازادیه ده  مه  مافه کی دیموکراسی کهنيزام
گری رکان  يسالميهومىو ئ  قه تهرس په نهۆ ک زهمریکاو ه ئه.تسمی بناس ره به
راق بتوانن لکی ع کاران و خهکر کی دیموکراسى کهنانی نيزامك ه پ کين له ره سه

 .ننست ب ده کانيان به تيه الیه مهۆ ک ئابوورىو سياسىو  دخوازىیه
 
  
  
  


