
 !هتد....شه قامی دیموآراسی 
                                       نامۆ سامان!ئه وه نده یان درۆ بۆ آردوم باورم به راستكان نه ماوه  

 .آه نهه ر به دیموآراسی درۆمان بۆ ده حیزبه آان ئستا 
 

 !!و جه سته ی مرۆڤی  آورده وهیه ت ئه و ژه هره ترسناآه یه آه به زۆر ده یانه وت بیخه نه مشكیدیموآراس
 !!یه تییه ت بۆ ته فره دانو فریودانو آۆیله یم بت ئه مرۆآه ئه وا نه فره ت له دیموآراسیئه گه ر دیموآراس

 !!دیل بم وه ك له وه ی گل و نه زان بم
 !!ده آه ین  یه ت تازه به تازه ئمه باس له دیموآراسی و گرتنی ئه ستره آان ده آات خه كی باس له فرین

 !ده آه ینمرۆڤ  هه بژاردنو باس له مافی  هاوبه شو تازه به تازه ئمه باس له یه آگرتنو له لیستی
 سه رآرده آانی آورد ئه وه نده یان گفت و به نیان دا به آورد له ماوه ی ئه م سیانزه ساه ی ده سه تیاندا

 !وا به قسه آانیان بكرت بن مه حاه هه ر وا ئاسائه وه نده گاته یان  به موعاناتی مرۆڤی آورد آرد
 ئستایش به ناوی دیموآراسییه وه شه قامكیان لداوه له پایته ختی عروبه وه 

 ناویان ناوه شه قامی دیموآراسی
  به نوه ند رۆحمان تده په رت تا رۆحی پنج هه زار و 

 وههه زارو دوو سه د هه زار ده برێ و ناوه ستته هه شت 
 یه ،،ه من ده م ئه وه شه قامی عروب

 تده په رت پیاماه  شه قامی شمشر و سه ده ی جه هه ل
 !!یهیآه چی دووپكانی گه ره آه مان ده ن نا ئه وه شه قامی دیموآراس

 یه ك بۆ قه فه ز بوونی مه له آانی ئه شقیدیموآراس
 دیموآراسییه ك بۆ هه وه رینی په ره آانی رۆح

 اندنی ئایاته آانی ئه شقبۆ سوت
 دیموآرسییه ك پر داگیكردنو پر له عروبیه ت

 له وه ته ی هه م به ناوی ئسالمه وه داگیرآراوین مشكمان پربووه له خرافیات 
   ..دراوینره زیاد له نه وه د ساه له ژر فه لسه فه ی آۆمۆنیستدا ته ف

 ه ی دیموآراسیدا سه ر له نوێ داگیرمان آه نه وهو دراوه آ تازه به تازه ده یانه وت له ژر ئا ش
   با رگه بده ن ئمه جیا ببینه وهئه وان باوریان به ئازادی تاآه آه سی و ده نگی هه قی میلله ت هه یهئه گه ر 

 . ئه گه ر نایش ئه وا هه ر به دیموآراسی ئه و خه كه هان نه ده ن به ره و سنوقه آانی ده نگدان برۆن
  ئیتر با له وه زیاتر به ناوی دیموآراسییه وه درۆمان نادیار و پر نائومدییه  خه كه دا چاره نووسیله آاتك

 ! رگه بده ن با ئه و خه كه ده نگ نه داتهه ر به دیموآراسیبۆ نه آه ن 
 تهه تاآو ئستاآه آورد باس له دیموآراسی باس له ئراق و باس له فیدرایو باس له مافی مرۆڤ ده آا

 .آه چی نه مان زانی عه ره ب خۆی باس له چی ده آات
 به ناوی دیموآراسیه وه آوردی ئه وروپایان له هه بژرادنی آوردوستان ببه ش آرد هه ر به دیموآراسیشه وه
 آوردی ئه وروپایان راپچ آرد بۆ هه بژرادنی ئراق به ب ئه وه به و خه كه بن ئایا تۆ خۆت به ئراقی

 .ی یان نا یان هه ریچ نه بت پ بن ئه رێ ئراق یان آوردوستان ده زان
 لره وه  به باوزخانه ی ئراقی له ئه وروپا ده م آه آورده آان هه په یانه تا ئیشكی تیا وه رگرن[

 ] ئومده وارم له پاشه رۆژدا نه بن به جاسوس و سیخور به سه ر آوردی ئه وروپاوه
 !! هه موو شتك به دسۆزی ده آات جگه له آوردایه تیچونكه ده زانم آورد

 موس له ماوه ی سه د و په نجا سادا به عه ره ب آراو رۆحی آوردی لده رهنا پناسنامه ی آوردوستانی
بكات  ل ستاآه یش آه م آه س هه ست به آوردوستان بوونی  موسسه نرایه وه  ئ 



 ..ه ژر ده ستی سپی پستدا بوو آه چی موكی خۆی له ده ست نه دا لڵ سا640له آاتكدا ئه فریكای خواری 
 به  هاتنی عه ره ب بۆ آوردوستان و نیشته جبوونیان له ئاینده دا به ناوی دیموآراسیه وه

  بده نگی و نه رمی  مرۆڤی آورد به رامبه ر به م هه وستانهلیزمی  هنده نابات شاخه آانیش ده بن به عه ره ب
 ه گه وره ترین مه ترسی له جه سته ی آوردا له ئاینده دا  ئه م هه وسته ی مرۆڤی آورد ئه مرۆآهده بت

 هیچ ئاینده یه آی نابت له پاشه رۆژدا ئه گه ر ووریا  زۆر له سه ری ده آه ت ئه مه پشكه وتنی پنان ئه مه 
 ته وه،،ئه مه نه پشكه وتنه نه دیموآراسینه بت و ئاگات له خۆت نه بت زۆر به گران به سه رته وه ده شك

 تا خۆت وا بناسنی آه تۆ له عه ره ب تگه یشتوترو ئاق تریت ئه مه ماورانیه ئه مه آاره ساته
 من له سوید ده ژیم گه ر هه موو سوید ببت به په ناهنده یان ته نانه ت حوآمیش به ده ست په ناهنده وه بت

 گۆرت چونكه یاسا هه ر هه مان ئاسای سویدیه زمان هه مان زمانه خاك هه مان خاآههیچ  شتك له ئارادا نا
 .به م تۆ له ناو ده چیت  ترهه ر گیز نابت به خاآكی 

 به س ناآرت..به م تۆ خاآه آه ت ئه آرت به ئراق ئه آرت به تورآیا ئه آرت به ئران به به به به 
تۆ ووتك نیه له رووی نو ده وه تیه وه .له خۆت نه بت شوه یشت ده گۆرت به آوردوستان ئه گه ر ئاگات 

 ناسرابت و دانیان پنابت آه آوردوستانی ناو بت پم سه یره باس له دیموآراسیو باس ژیانی پكه وه گردراو 
 ی آوردوستاندا نه ناوه وه ته نانه ت حوآمی مه رآه زیش دانی به سنور بكه یت ئه مه ماورانیه نه ك پشكه وتن

 ك  ئه مه هه خه ه تاندنه نهكی تر بكاتخاآنه له رووی یاساییه وه دیكۆمنتك هه یه باس له نه ته وه یه آی ترو له 
 ! آوردوستان بت له رووی نوده وه تیه وه چۆن ناشۆنایست نابیتنه گبه ت تۆ ده وه تك نییه ناوێ. .دیموآراسی

 رآوك عاره ب  بت یان تورآمان نابت آورد ده ست له بستكی ئه و خاآه هه گرت،،گه ر هه موو آه 
  ئیتر له ژربات ئه بت بده نگت آا  نهتدووژمن یه ك تگه یشتنی هه یه به رامبه ر به تۆ ئه گه ر له ناو

 ن هه رچیه ك بت هه رچ ناوكدا بت گرنگ نییه الی ئه و دیموآراسیه یان ئیسالمییه یان آۆمۆنیسته یا
 هه رگیز وا بیر ناآه یته وه به رامبه ر دووژمنه آه ت ،تۆ دایمه هه وداوه دووژمنه آه دڵ نه رمكه یت  به م تۆ 

 تا باش بت له گه تا ،،ئه م بۆچوونه بۆ آه سك نابت آه ووته آه ی داگیرآرابت له وه ده چت 
 اگیر آراوه وه ك له وه ی آه به شخوراوبیت،آه یت ووتك هه یه آه ده تۆ وا هه ست ن

 .آورد هه ست ده آات به شخوراوه نه ك داگیر آراوه
 به ناوی دیموآراسیه وه عاره بكی عه گال به سه ریان بۆ آردووین به سه رۆك هه ر به ناوی دیموآراسیه وه

 هتد آردووه به عاره بی.. و دیاله و خانه قین و جه له وال و آه ر آوك و موس
  له گوناحكدا سپیكه مه وه   له دادگادا آشه ی تاآه آه سك چاره سه رآه م ب تاوانك تا من پارزگار نیم

  ،ئه گه ر چی بنه ماآانی دادگا له سه ر یاساو ده ستوری ده وه ت داده مه زرت ،
 ران دایمه له خزمه تی داددا بوون نه ك تاوانباران هه ر وه آو چۆن آاری پزیشكی له خزمه تی مرۆڤدایه  پارزه 

 به م مخابن له وه ته ی ئه م ئه قته هاتۆته ئاراوه دایمه. نه ك له ناوبردنی به هه مان شوه یش آاری پارزه ر
 .هه وی داوه تاوانبارك له گوناحه آانیدا سپیكادایمه پارزه ر .. له به رژه وه ندی تاوانكاراندا بووه

 ئه ندامی په رله مانیش نیم تاآو بتوانم له سه ر به رژه وه ندی گشتیه وه ئاوك به زه وی ووشكو برینی
 . هاوتیاندا بكه م تا سه وز بچنه وه

 ه آه ئه ویش ئه وه یه دادگا خای سه ره آی پارزه ر و ئه ندامی په رله مان له خاكدا روونوئاشكرا ده بنه و
 .آشه ی تاآه آانی آۆمه ڵ چاره سه ر ده آات په رله مانیش آشه آانی آۆمه ڵ 

 ن وه  آه چی له ووته آه ی ئمه دا هه ر ئه ندامانی په رله مانه آه سوآایه تی به دادگا ده آ
 هه ر دادگایشه هه ره شه له به رژه وه ندی تاآه آانی آۆمه ڵ ده آات

 .ۆ چۆن ده ژیت له بست خاآدا آه نه یاسا تیایه سه روه ر بت نه په رله مانیش له تاآه آانی آۆمه ڵ پكھاتبتت
  به توانای خۆیان ناتوانن به آه ماڵ بگه ن بۆیه پویسته ده وه ت و یاسا زۆربه ی خه ك [ ئه فالتوون ده ت

 شبوونی آار له نوان هاوتیه ئازاده آاندا دابمه رزنین،ده وه تیش ده بت له سه ر بنچینه ی دابا.  هه بت



 ] ئه مه یش به قازانجی هه موو آۆمه ڵ ده گه رته وه
 و لتبگه ین ،خوندنو فرآردن راڤه بكه یت بۆ ئه وه ی له نوێ بگه ین ده بت آۆن

 .نجامك نادات به ده سته وه ئه بیرآردنه وه یش به ب زانست بكه كو بۆشه به ب بیرآردنه وه بكه كن 
 تا یاسایشمان نه بت تاآه آانی آۆمه ڵ دایمه نامۆ سه رگه ردا ده بن..ئمه تا ده وه تمان نه بت یاسایشمان نابت 

 بۆ گه یشتن به حه قیقه ت ده بت له خۆته وه ده ست پبكه یت خای آۆتای حه قیقه ت خای ده ستپكردنه
 .آان له دووژمنه وه ده ستیان پكرد بۆیه مه حاه له حه قیقه تی شته آان بگه یتبه م حیزب و سه رآرده 

 ..تۆ ناتوانی له آۆمه گایه آدا بژیت آه حیزب له سه رو یاساو له سه رو هه موو پیرۆزه ییه آانی خه كه وه بن
آه وو ستاآه نازاننه یه آه تاآو ئته زداگیرآراوهی ته آهآورد ئه و تراژدیایه گه وره د .. 

 ..و جه سته ی ناگات  آه به قه ده ر به های خۆی له ئازاره آانی ڕۆح یه آوشه نده یهیه آورد ئه و نه خۆش
 آورد وون بووه به دوای شونكدا ده گه رت آه..آورد له قه یرانكدایه گه ر وابروات گومان ده یكوژێ 
 . نیشتیمانی خۆیپشوویتابدات نه به دووی شونكدا بگه رێ بیكات به

 آورد آه به درژای چه ند وه چه یه آو ته مه نكی درژ مه ترسی آوشتنو له ناوبردنی لده آرت
 به درژای سه ده یه ك آه خۆی لوون بووه مه حاه ئه م مرۆڤه وا ئاسان له خۆی بگاتو خۆی بدۆزته وه ،

 .آه دووژمنه آه ی تاآو ئستاآه ناناس یهیه آه له خۆی ناگات ئه و نه خۆشیه ه آورد ئه و نه خۆشی
 آورد تۆشی نه خۆشه یه آی ده روونی بووه آه مه حاه له ناو آۆمه گایه آی  ده روون نه خۆشدا هه ست

 . به وه بكات آه نه خۆشه
 ئمه آه به درژای مژوو جه نگ گه وره ی آردوین به ب ئه وه ی بزانین جه نگ بۆ چی؟ 

 چونكه سه رآرده آانی آورد و حیزبه آان له .ینه وه ب حاه وا ئاسان همن بوا شه رانی بووین مه
 به درژای ته مه نی چه آداریو سیاسیان بیریان له دروست بوونی ده وه تكی آوردی نه آردۆته وه 

 تووهئستاآه یش مه حاه هه وكی جدی بۆ بده ن هه ر بۆیه ئه م هه له ی ئه مرۆآه آه بۆ ئه وان هه كه و
 ]زر به یه بوه فایه ده وه مه ند[.هه لكی زیرنه و نایانه وت له ده ست خۆیان بده ن

 كری نه بت هه رگیز ئاسووده نابت،،یئه و گه له ی خاوه نی بنه مایه آی ف
 ئمه چونكه ئاینده یه آی نادیارو دكی پر له حوزنو دایمه له دراوآ و ترسدا ده ژین

  به خاوه نی بنه مایه آی فیكری ،هه رگیز نابین
  هه ربۆیه یش آه رآوك له دو قودسی آوردوستانه وه بوو به ئراقكی بچوك 

 ..ئه بوایه له سه ر ئه و قسه یه پارزگاری آه رآوك البرایه 
 ب هه وستی سه رانی آورد و پشتگیری آردن له و قسه یه و بده نگی ده به نگی مروڤی آورد

 .و قسه یه نیشانه ی ئه و په ری الوازی فیكری آوردهله سه ر ئه 
 من چه ند دم به ته ها موحدین خۆش بوو سه رده می دیكتاتۆر هه ر ئه وه نده یش دم به 

 .به پۆستی آورد و وه زیره آانی خۆشه له بغداد دا
  یه آیان ده آوشتپم سه یره ووتك تا دون به گه وره و بچوآیه وه له دوو سه نگه ردا بوون یه ك

 به هیز و چه ك نه بووایه یه آتریان ته م نه ده آرد ئستاآه وا له خۆیان گۆرابن آاتك یه آكیان 
 ی جاران ئه مرۆآه ده ت به رامبه ره آه ی له جیتای گرژیو توره یكه..هه ه یه ك ئه آات به رامبه ر ئه ویتریان
 ئه م جۆره گۆرانه  نه گۆرانه نه پشكه وتنه به كو پچه وانه آه یه تی ه مهفن آه س ده بت داوای لبوردوون آات ئ

زۆر به خرای روویدا له ناخی خودی مرۆڤه آه دا نییه آاتك گۆران له تاآه آانی آۆمه دا روو ئه دات آه ئه و آه سه 
له رووی همنی ره نگو بۆیشه وه چ له رووی مه ده نیه ته وه چ له رووی ئه قه وه ته واو آام ببت  ته نانه ت 

 .ی زه مه نی نه بت هیچی تر نییه آه ئستاآه موده یه تیئه گینا ئه م جۆره گۆرانه آارتكی یار..گۆرابت
  خه كی.بۆته مودهوابزانم ئه م داوای لبوردانه آه ئه یكه ن له یه آتری ئه مرۆآه له ووته آه ی مندا 

 .ره سیاسه ته یش ته نھا بۆ چه واشه آردنی خه كیه و هیچی ترۆ جئه م. به پشكه وتنی ئه زانن 



 دیموآراسی بریتی نییه له وه ی ته نھا سه رت راوه شنی و ب به خوا قسه آانت راسته ئه بوایه 
 وابوایه به م من هیچم پناآرت تازه شته آه بوو ئه م له آاتكدا آه ده چیته دایره یه ك یان ال ی

 ئه م گاته آردنه به ..بۆ آارك یان ره خنه یه ك یان هه ه آانی حوآمه ت بخه یته روویلپسراوك 
 دیموآراسی بریتیه له جبه جكردنی ئه رآه آانی خه ك و ...موعاناتی مرۆڤ و رسواآردنی 

راپه راندنیان له سه ر بنه مای لۆژیك و ئه ق. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


