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دەڕوات، دوو مندییدا ب جیھان نوك
گرینگییكی زۆری یكمیـــان ئوەی
رووناكی رۆشنایی لژر و دەدرت پ
ئابووری راگیاندنكانـــ، ك مندیی
ب كۆتایی ل بجۆرك ،ریكایـــمئ
وەكو جیھان و دەبت تواو سالمتی

نابت. خراپتر پشتر
بـــ ئاگای ی كندییـــو مئـــ ل
مندیـــی دەكات، رەوكـــ ھمـــووان
ندییم ئـــو گـــر ،دیموكراســـیی
ئاستكی لسر جیھان نوەســـتت،
راســـتییكی دادەتكت. فـــراوان
تعبیرەی ئـــو ك یكم كســـیش
زانكۆی مامۆســـتای داھنـــا بـــت،
دایمۆند» «الری بڕز «ستانفۆرد»
«رۆحی تازەكـــی بكت بووە، لـــ
وای ك جیاوازییكی دیموكراتییت»
ئامـــارە ژمارەییكان و لگڵ داتـــا
ســـای كۆتایی ل :نموون بۆ نبوو،
ك رابوردوو، دەزگای «فریدم ھاوس»

دیموكراسیی ئاڕاستكانی چاوەدری
دنیا ھبژاردنـــی و ركخســـتنكانی
ك كـــردووە، بوە دەكات،ئامـــاژەی
 ل ٢٠٠٧ خراپترین ساڵ بووە، سای
باسی ھروەھا دیموكراتییوە. رووی
كۆتایی لـــدوای ك كردووە، لـــوش
دەوتانی ئو ســـاردەوە، جنگی
دیموكراتییت  ل پاشكشـــیان   ك
یشتۆتگ و بووە دووبرابر كردووە،
وت  ببـــراورد لگڵ ١٠ ٣٨ وت،
گشی تدا دیموكراسیی ئاستی ك

سندووە.
كودەتای ئو شـــرۆڤی ك ،واتك
بشكی دیموكراسی؟ لسر دەكات،
تودەك برپرســـیارییت گورەی
دەستدارییی بھۆی ئو ئستۆی
دروســـتبووە. نوتوە، نرخی برزی
بوە ئامـــاژەم زۆرجـــار پشـــتریش
دیموكراسیی نرخی نوت و ك داوە،
نوان ل پچوانیان پیوەندییكی
یاســـای » ل ناوە ناوم كـــ ،یھ
ئاخر سیاســـتی پتۆڵ»، یكمی
بتوە، برز نوت نرخی كاتك ھر
كم ئاڕاســـتكانی و ئازادی بازنی
نوت نرخی ھرچندیش دەبتـــوە.
برز ئازادی ســـیگنای نزم بتوە،

دەبتوە.
بوە ئاماە كتبكی ل «دایمۆند»
 ك یھ وت ٢٣ دنیا ل ك دەكات،
ھناردەكانیان ی ٪٦٣ گاز، و نـــوت
وانل دەوـــت یـــك پكدنـــت.
و «روســـیا ك نیـــن، دیموكراســـی

نموونی ئران و نجیریا و فنزەوال
ك بـــم وتانن». زەقـــی ئـــو
شـــپۆی بنچینیی ھۆكاركی نوت
تنھا جیھان، بم ل دیموكراســـیی
نیی، پاشكشی دەستۆیی ھۆكار
ئخالقییكشی، تدەس و ئمریكا

ھۆكارەكان. ل یككن
نوچدانی(فشـــل) بـــۆش ئیـــدارەی
بنیاتنانـــی  لـــ بینـــی بخۆیـــوە 
ئوەیان جا عراق، ل دیموكراســـیی
یا بت، ئمریكاییكانوە بالیـــن
تنانت خۆیان، ئراقییكان لالین
توانا ئمریكا رادەیی ئو یشتۆتگ
بوكردنوەی نیی بـــۆ و ئـــارەزووی
ئو جیھان. ھروەھا ت لدیموكراتیی
گرتووخانكانی ل ك ئازارەی سكاندا
ل بوون بشك یھ «گۆانتانامۆ»
ئمریكا ســـرنكوتنی ھۆكارەكانی
ل دیموكراســـی بـــۆ بوكردنـــوەی
ل «دایمۆند» جیھـــان. ئوەشـــیان
دەت ك پداوە، ئاماژەی كتبكی
دوایی ســـانی لـــو « ئمریـــكا
خۆی و پتوەی نـــرم ھزە زۆر لـــ

لدەستدا».
لســـرمان، ویســـتپ  واتـــك
نوت ل جگ تـــری ئترناتیڤكی
دەســـتۆیی ئوەی بۆ بدۆزینوە،
بكرتوە، كم سیاسییان مرژ ئو

دەكن. قازانج بھۆی ك
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