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، وانی تر جیابت ئه نگ بدا که له جۆرک ده کات به ک ئه نگدان و چی وا له هاوتیه تدا، چۆنتی ده له زانستی سیاسه
دا  که سه  یدات وه له خودی که سک ئه  دێ که خودی کههبریارو  دا به مانای ئه وشت لره  ره.نگدان وشتی ده  رهوترێ ده
. نگدان بریارکی ساده نیه ده. ڵ ر رتمی ناو کۆمه جی دن له به سک به وه که که ی ئاکاره وانه به پچه. بت واو ده ته
ری خۆی   سکی تر به نونه ی که وه سکه بۆ ئه بوونی که کو ئاماده به.  کارت خستنه ناو سندوق لهنھا بریتی نیه ته
مرۆ باوه  م شوازه دیموکراسیه که ئه بۆیه به (کانی بکات ندی و مافه وه رژه ی داکۆکی له به وه  بۆ ئهسک ، کهبژرێ هه
به . )وخۆبوو می کۆنی یونان که دیمۆکراسی راسته رده ی دیموکراسی سه وانه وخۆ به پچه ن دیمۆکراسی ناراسته ده

ی  وه که بۆ ئه ییه بوونی ئاماده سکی تر، یان به مانایاکی تر هه ته به که سه خشینی ده سکی تر به دنی کهرکر  نونه
ری زۆری   نونهسی تۆ نیه، که تی تاکه  رایه نھا نونه ر، به ته سی نونه چونکه که. ی ت بخه سه سک له ده کو که خۆت وه

کانی خۆت  نگه ب، هاوده ت هه رزترین رژه ی به وه بۆیه گرنگه بۆ ئه.  کی بچوک یه بیته رژه  تۆ دهنجامدا تریشه له ئه
وه له  بنه م ده کان که ی کشه نگی دا ژماره له هاوده. ر که به دونیای تۆ ئاشنایه یته نونه  بکه سه و که و ئه وه بدۆزیته

کان تیا  تیه یه ه  کۆمه کاندا که چین و توژه گا رۆژئاواییه مهله کۆ  .  وه بته رزده تیکردن به رایه ی نونه ردا رژه رامبه به
بۆ دیاریکردنی ) جیولۆجی(ویناسیا تا له زانستی زه ره  که له بنه.(کاردت به) کلیڤج(ی  وه سپیوه، زاره ک چه یه تا راده
ک  یه شوه ێ به وه وه بۆ ئه کاته ئهک کۆ   خه ته که کۆمه و ماهیه ربرین له ئه  بۆ ده.)تها کارده وی به کانی زه چینه
   یه؟ گای کوردیدا هه  ئایا هیچ کلیڤچک له کۆمهکرێ بپرسین، ده. ن نگ بده ده
ندکیان  کلیڤجه   هه.یه ند کلیڤجک هه ی  چه)تۆو(ر گه  وا ئه قامگیربت ئه ی دیمۆکراسی سه ر پرۆسه گه ئه

ر  گه یه ئه وره کی گه یه ه ، بۆ نموونه هه)الدێ(راوز په) شار(ق ک چه وه) ن گاکاندا هه ی کۆمه له زۆربه(کانن ه ترادیشنه
م  نده ئه رچه ند، هه مه وه ژار ده هه. وه شه وانه بژرێ، به پچه ری خۆی هه سکی شاری به نونه سکی الدیی که که

یڤجی  کل.ت وه بوونی ده پ و نه لتوری چه زی کهاور ال ست الوازه، له به ک هه م وه یه به کی فیزیکی هه  ییه کلیڤجه ئاماده
  ترموو کلیڤجکی ی دوایشدا له هه م سانه و له هزتره وانی تر به موو ئه م کلیڤجه له هه ئه)  سۆران-بادینان(یی ناوچه

یه له  باشی ههکی  ییه ت، هشتا ئاماده شیره کلیڤجی عه. وخۆ وخۆ یان ناراسته ر کراوه چ به راسته سه زیاتر کاری له
کرێ  دانی تاک ده رهه ت و سه کردنی دیموکراسیه شه م به گه ک علی جاف، به کرێ، وه ندێ الوه کاری بۆ ئه هه
ک کلیڤجی،  قامگیربن وه نگه له داهاتودا زیاتر سه ندێ کلیڤجی تر که ره هه. نتی نیه ره  گهنده رچه وه، هه وته رزوو بره هه

                                                                                          .ت انیهلم ر عه رامبه ئاین به
که . م ئاسان نیه رده کانا هه گا نا دیموکراسی و تازه دیمۆکراسیه ر له کۆمه نگده وشتی ده ی ره وه ودان بۆ خوندنه هه 

کی  الیه له. بریاری بۆ نادرێیشتنی خۆی  ئاسانی و به تگه سک به هبوه، ک دایک نه دیمۆکراسی الوازه، یانی تاک له
ندک بروایان وایه که دوا  ، هه سته ژین که لیبراڵ دیموکراسی تیا باده کا ئه وه، له کاتکا ئمه له دونیایه تره
چونکه . کات ڵ خۆیا دروست ده ه گهیرانی ئابووری ل مانکاتدا قه بوونی دیموکراسی له هه وا نه لۆژیایه؛ فۆکۆیاما، ئه ئایده
ر  ندک بۆ داکۆکی کردن له سه بۆیه هه. ڵ دونیادا نگی له گه مائاهه بوونی هه مانکاتا یانی نه بوونی دیموکراسی له هه نه
ستن؛ بۆ زیاتر  به وه ئه وتنی دیمۆکراسی به بی داهاتی تاکه رکه ت و ئابووری، سه ندی نوان دیمۆکراسیه یوه په

ی  وه  بۆیه بۆ ئه.وه رنه ریا بگه که رید زه مریکی فه کانی بیریاری هیندی ئه نرێ بۆ نوسینهاتو وه ده م باره بوون لهئاشنا
می  رده سه چونکه له. زگاکان، باری سیاسی، باری ئابووری جگیربن ب، ده وا ئه ب ئه مان هه قینه رکی راسته پوه
کرێ  ده. پۆشن ن یان زۆر چار دایئه که ق ئه کانی تر له ئاوسن که ج به کشه ئه نده هه وه  ئه ندێ کشه یراندا هه قه
  .                    کاربت کی سیاسیش به یه مه ک گه مه وه ئه

و  م پرسیاره به کی دیمۆکراسیه یان ئاینی؟ وروژاندنی ئه یه نگ دان پرۆسه دات؟ ئایا ده نگ ئه ئایا کورد چۆن ده
کانی خۆی  قینه نه راسته ت بۆ خاوه سه خشینی یان پدانی ده ت به ست له دیموکراسیه به  که ئایا له کاتکا مهیه سته به مه

                                                              . یشتنکی ئاینی ک تگه روانرێ یان وه یه تیئه و شوه ک یان تاکه، به که خه
یدا بتوانرێ  شوهکه له باشترین ) سته کارک هه به(وا بریاربده ":  کانت ده. وه ینه م کانتیانه بیرکه با بۆ ساتکی که

م  ، دووه)یونیڤرسالیتی(م گشتتی که کیه، یه ره ما سه الی کانت له بریارداندا س بنه)". جیھانی(کی گشتی ببته یاسایه



م  ر له گه ئه). س ئۆتۆنۆمه(وه هاتب خۆیه ربه سک سه م پویسته له که ، سھه)عاقنه(بوونی ئامانجکی راشناڵ  هه
م  که یه. وێ که رئه نجامکمان بۆ ده رئه ند ده وه چه نگدان له کوردوستان ووردبینه ی ده وه له پرۆسه یه روانگه

رنج له  ر به ووردی سه گه ئهمانی عراق که بریارکه  رله گدان بۆ پهن تی له ده یه به تایبه تک هه یونیڤرسالیه
شداریکردنی کورد له  ی به پرۆسه. می هناوه رهه تی و گوناه به وایه ته ستی نه بینین ترس و هه ین ده کانی بده پکھاته
له دونیای (کرد  که بتی دروست ئهمرۆڤ . چ تی عراقدا پراوپ له دروستکردنی بت ئه مان و حکومه رله نانی په وه پکه
کشا ماندوو  رکی ئه ، ئه)م شوازی جیایه  به کان زۆرزۆرتره  له دونیای پش ئاینه ئاسمانیهی بت مرۆدا ژماره ئه
تک  کورد حکومه. ترسا پارایاوه، زۆر جاریش لی ئه برد، لی ئه ی بۆ ئه شت، له پاشاندا سوژده چه بوو، ئازاری ئه ده

چی یاساکان،  وا مل که یشت ئه ست گه ده ندی به زامه ر ره گه وته گفتوگۆ، ملمالن، ئه یا بکه ی له گه وه نت بۆ ئه هبونیادئ
تاتورک له تورکیا  ندی کوردو ئه یوه کرێ په م بۆچونه ده ی ئه وه ، بۆ زیاتر روون بوونهنگه یاخی بوون ر نا ره گه ئه
توانی ب  یئه ر له جاراندا مرۆڤ نه گه ئه(شداری بکات،  وه نیه که کورد ناب به ستم له به دا مه من لره. وه یاد بھنرته وه
ئاگا بت  ب کورد وه ی گرنگه که ده وه م ئه به). ت بژیت مرۆش زۆرگرانه بتوانی ب حکومه وا ئه رستیارێ بژی، ئه په
توان  ند ده ت بۆ چ ئامانجکه، تا چه که نگه یه که ده وه کو گرنگ ئه ی به نگ بده  نیه ده وه گرنگ ئه. ینت ی ده نگاوه و هه له

. یه خالقیشی هه ندی ئه هه کو ره ی نیه، بهکی رامیار نھا چاالکیه نگ دان ته ده.  بکات و ئامانجه دیھنانی ئه تی به خزمه
ی  ئایا زۆرینه. ن وت بکه س و که کتردا هه ڵ یه وه له گه یانه برن که چۆن ئه رئه وه ده وه ئه نگ دانه کی له ری ده خه
یه  وه وه فربووین، ئه ک له سۆکراته ک دخۆش بن، چونکه وه ی خه دان که وا باشه زۆرینه وه ڵ ئه کی له گه خه

وه بۆمان  فالتۆنه ت، که له ئه کانی دیموکراسیه کۆنه ره  هه ر کشه وه سه مانباته مه ئه ئه. ت دیموکراسیهئامانجی 
  ندیه وه رژه کرێ به له باری ئستای عراقدا، ده(کانی سیه ندیه تاکه که وه رژه سک له نوان به وه، ئایا چۆن که ته ماوه

             !هن ک پک ئه نگیه کاندا هاوئاهه ندیه گشتیه وه رژه  و به)کان  ئاینیهکان و ییه وه ته ئتنی ونه
وه،  رو دۆۆزه ن فۆکۆ و ستاینه الیه ی کانت له م تروانیه نده ئه رچه هه(وه  می کانت ووردبینه مای دووه ر له بنه گه ئه
م، راشناتیه،  مای دووه بنه).  یا دروست بووه عریفی له گه ی مهوه پچرانک ندکه الی هه  لگیراوه، که به خنه ی ره نده وه ئه

بۆ تاکی کورد . ری چیه  رۆشنگهتی له گوتاری  تایبه تیش دت، بهرپرسیار ستۆی به ئه که الی کانت به مانای گرتنه
ن بۆ  ده کان ئه ته ناسراوهنگ به پار ک ده ی خه کی عاقنه کارکی ئاسان ناب، له کاتکا زۆرینه یه بریاردان به شوه

مان پارتی سیاسی  ر هه ڵ خۆیاندا، چونکه هه بن له گه تی کردن ده بژاردنی عراق، له ناو کوردوستاندا توشی دژایه هه
ر بۆ سات  گه له کاتکا ئه. چوه وه نه گرتوه، به هانایه کردوه، رزی نه  نه گه ی له ه پی پویست مامه له ما خۆیدا به

 بۆ  دی هنانی قازانجه دوای زیاتر وه م به رده سکه که هه سی راشناڵ که وا له ئابوریدا که وه، ئه ینه ابوریانه بیرکهئ
ندی به  یوه موو شتکی باش دت که په  مانای هه کو به  نایه به مانای سودی ئابوریانه نھا به دا قازانج ته خۆی، لره

ست دانکی له  موو بریاردانک له ده وه هه وه رونمان کرده ره ک له سه ی وهی ساده به  زۆرچونکه. یه وه هه سکه که
ی  مانکاتدا شایسته خت، له هه ش بت له پایتهرکی با ب پارتکی سیاسی نونه کرێ بپرسین، ئایا ده بۆیه ده. یه گه

                    .ب له کوردوستان تیکردن نه رایه نونه
بت، چونکه  کانی تر له داهاتوودا گرنگ تر ده بژاردنه موو هه بکرێ له هه   ی که له سای داهاتوودا پالنه ردنهبژا م هه ئه
کرێ وا  ستور که ده ده. گرێ ستۆ ئه یی ووتی عراق له ئه میشه ستوری هه رکی نوسینی ده ئاسانی ئه  بهرزۆ

قک له  ی بکرته ده وه موواندان بۆ ئه ه که له زۆرترین قازانجی ههمایان و بنه سپاندنی ئه بژاردن و چه بکرێ هه پناسه
تی  سه توانرێ بوترێ که ده بۆیه ده. وه رنه م بتوانرێ بۆ بگه رده که هه) ک پیرۆز یه تا راده(وه موانه رووی هه سه
!) ر کاربکات ر هه گه ئه(ستوره   دهو نی کارکردنی ئه مه کو به درژایی ته  نھا بۆ ساک نیه به مانی داهاتوو ته رله په

 .ندبن وه پابه کانیه نده به به) تی دیموکراسی وه مای ده به پی بنه(ب ی له داهاتودا دن ده وانه چونکه ئه. یه ی هه درژه
کرت  ی زامن نهکان  مافه)ستور ده(ودا ر له گه ک ئه یه مینه ک که که وه، چونیه تری ههاکی زی ستوره گرنگیه و ده بۆ کورد ئه

                                                    .بت ترسیدا ئه م مه رده م له به رده وا هه ئه
ر  گه ؟؟ بۆیه ئهیه یان ئامانجی عراق م ئامانجی راشناڵ چیه؟ ئایا بۆ کورد ئامانجی کورد ئامانجکی عاقنه  به

نگک  ، ده)مانی عراق رله نگی په ده(وه  ته یه بۆ نه نگک هه توانین بین، ده وا ئه  ئهنکا  گهن ین بۆ ده وێ پۆلنک بکه بمانه
نی  نجومه نگی ئه ده(یه بۆ تاک نگکیش هه ها ده روه  هه وه) مانی کوردوستان رله نگی په ده(ت یه بۆ دیموکراسیه هه

کانی  کیه ره  سه کک له پکھاته ماشای یه ر ته گه ئه. وه کرتهکتر جیاب و سیانه له یه توانرێ ئه م ئایا ده به ). پارزگاکان
ک  وه خۆی وه ر کورد پویسته له ناوه وا له سه ، ئه)وه ره ده(و جیاواز) وه ناوه(نگی ماهه لیکتیکی ههاین که دی وه بکه ته نه
کیش  یه کو تاراده ب به  الی کورد وانهچ وه ئه م له به. وی تر خۆی جیاواز ببین ی له وه ماشاکات بۆ ئه که ته ک یه یه



له کاتکا . ڵ خۆیدا جیاواز نگ بت و له گه ماهه ڵ عراقدا هه ی له گه وه یی تیایه بۆ ئه کورد ئاماده. یه وه وانه به پچه
                                               .کو تاکتیکه ت نیه به که له کوردوستاندا ستراتیژیه ردوو پارته ی هه وه کگرتنه زانین که یه ئه
ک که  کانیشدا زۆر خه ی ووته دیموکراسیه کو له زۆربه کی راشناڵ بت، به نگ چاالکیه رج نیه ده مه مه رای ئه ره سه
ی  ڵ چۆمسکیدا زۆرینه وتنک له گه پی چاوپکه به. وه نه یان لک بده که کی راشناڵ بریاره شوه ن ناتوانن به ده نگ ئه ده
 پی  ها به روه هه(نگیان بۆ داوه داوه که ده و پارته نگیان بۆ ئه وه بۆچ ده نه ریکا ناتوانن لکی بده مه ک له ئه خه

 )! راپرسکی گالوپ
ی تیابت که بریار بدات به پی  وه ای ئهسک توان کی تر، که  مانایه خۆبوونه، یان به ربه ما الی کانت سه دوا بنه
 م  به)نگ بدات، کوت بۆ نموونه ن ده ت ناده ندێ ووت رێ به ئافره  هه یه له وه یه م روانگه ر له هه. (یشتنی خۆی تگه
. بابت دا تهشتنی گشتی ڵ تگه م له گه رده ب هه یشتنه خودیه ده م تگه یه که ئه وه  الی کانت جی پرسیاره ئهی وه ئه
توانرێ  م ده  تاک، به ته به سه خشینی ده ت به دیمۆکراسیه). دوور بگرین تانه خۆمان به م ئیشکالیه م وا باشه له به(

گای  کانی کۆمه ی جیاوازیه رباره ی که ده و بیریارانه ندک له هه. ری تاکه ی دروستکه وه که پرۆسه واش بیری لبکرته
م به  به. گای تاک نن و رۆژئاواش به کۆمه گای خزان ناو ده کۆمه ت به ئاوا نوسیویانه، رۆژههت و رۆژ رۆژهه

کو    به ت و رۆژئاوادا نیه که له نوان رۆژهه وه که کشه بته مان بۆ روون ئه وه م پۆلنکردنه ئه وه له ووردبوونه
لتوری  کات، وه که ر خزان ئه سه که له رۆژئاواش داکۆکی لهلتوری ئاینی،  میان که که لتوره، یه ی دوو که کشه

. م دت رهه ب تاک به ر دیمۆکراسی هه گه توانم بم ئه بۆیه به ئاسانی ده. کات ر تاک ئه سه دیمۆکراسی که داکۆکی له
ن له  که اری جیاوازدهمانه ک ک له ر یه هه. رگرین که وا دان له دووبراو خۆشکک پک هاتوون ی خزانک وه با نموونه

یان  .  بت کانیان جیا ده ندیه تاکه وه رژه نجامدا شوازی ژیانیان و به رئه ، بۆیه له دهیه وه داهاتی جیاوازیان هه رئه به
روان  ب بۆیه زیاتر چاوه ی نه و گرنگیه کان ئه نگه بۆ پیاوه یه ره که کشه ته ی بۆ ئافره یه و کشه جۆرکی تر ، ئه به
کی تر بت  یه نگه به شوه یه  ره م نموونه ی راسته ئه وه ئه.  نگ بدات جۆرکی جیاواز له براکانی ده که به ته کرێ ئافره ئه

مان شوه ئیش  موویان هه کانیش هه نگ بدات و پیاوه وترت چۆن ده که پی ئه ته کاندا، که ئافره گا کشتوکایه له کۆمه
ر ئستا کانت له کوردوستان بت  گه وه بین ئه ته ی ماوه وه ئه. یه شیان هه کی هاوبه  هندی وه رژه ک به یه ن و تا راده که ئه

                                                                                              دات؟  نگ ئه چۆن ده
    


