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 وه رچه رخان و داهنان له  دیموآراسیدا

 مه هاباد قه ره داغی 
آات به رپرسه آانی آوردستان له  ده زگاآانی ڕاگه یاندنه وه  باسی ڕووی گه شی دیموآراسیمان بۆ ده آه ن، 
ئه گه ر هاوتیه آی دیموآراسیترین ده وه تی دنیا گوی لیان بت تووشی ئره یی ده بت و خۆزگه  

 .  خوازێ له وێ باده
 ، ده یان ڕكخراوی سه ربه خۆ هه یه  و هه ر یه ك له  له  باشووری آوردستاندا وه زاره تی مافی مرۆڤ هه یه

. بواركدا بۆ ده سته به رآردنی مافه آانی ژن، منداڵ، الوان، پیران، آه مئه ندامان و هتد، تده آۆشن
ه ندیكای جۆراوجۆر هه یه  و به رگری له  مافه آانی آركاران، س . ئازادی ڕاده ربین گه یشتۆته  چه پۆپه

له  هه موو ئه مانه  گرنگتر له  قوتابخانه  . فه رمانبه ران، ئه ندازیاران، پزیشكان و ڕۆژنامه وانان ده آات
انكی زۆر ئه مه  وه رچه رخ ! سه ره تاییه آاندا وانه ی مافه آانی منداڵ به  مندانی آوردستان ده وترنه وه

مه زنه  آه  وانه ی مافی مندان به  مندانی آوردستان بووترته وه  و ڕووی هه ره  گه شی دیموآراسی ئه و 
  . ده سه ته  پیشان ده دات آه  آوردستان ده بات به ڕوه

ئه و  ! ھاندا بونه یه ، آه  له  جیآراوه به م، له م وه رچه رخانه  مه زنه دا داهنانكی سه یر له  دیموآراسیدا
به نده آانی مافی منداڵ فری قوتابی ده آات، ئه و منداه ی ) لدان(داهنانه ش ئه وه یه  آه  مامۆستا به  

ئه ی ئه مه  ! سزای ده دات) دار ( ، به ، یان به ندكی بیرچووبته وهبه ندكی له به ر نه آردب و بته  پۆله وه
 !!داهنان نه بت، چییه ؟

ئه م ڕاستییه  ترش و تاه  له  به رنامه یه آی آوردسات دا ئاشكرا آرا، آه  ڕۆژنامه وانی لھاتوو ڕه نج 
سه نگاوی ئاراسته ی وه زیری په روه رده ی آرد، ڕك له و آاته دا آه  وه زیری په روه رده  باسی له  ڕووی 

 آوردستاندا درووست بووه  و نموونه ی ئه وه ی  گه شی دیموآراسی و ئه و گۆڕانكاریه  مه زنه  ده آرد آه  له
  !هنایه وه  آه  له  قوتابخانه  سه ره تاییه آاندا وانه ی مافی منداڵ به  مندان ده گوترته وه

دا میوانداری له  نه قیبی  ) له  آوردستانه وه(ماوه یه آیش له مه وبه ر له  آوردستان تیڤیدا له  پرۆگرامكی 
گفتوگۆیه آی گه رم و گوڕ له  باره ی . نامه وانان و هه ندك ڕۆژنامه وانی تر آرابووسه ندیكای ڕۆژ

ڕه خنه یه ك ئاراسته ی نه قیبی سه ندیكای . دیموآراسی و ئازادی ڕاده ربین و مافی ڕۆژنامه وانان آرا
ی له  مافی ڕۆژنامه وانان ڕۆژنامه وانان آرا آه  آه موآوڕی هه یه  له  آاره آانیاندا و نه یانتوانیوه  به رگر

له  وه مدا ئه و به ڕزه  باسی په یه وی آردنی مۆدلكی ئایدیالی  . بكه ن و، قسه ی له م بابه ته
دیموآراسی آرد له  ناو سه ندیكاآه یاندا و، بۆ به رگریكردن له  خۆی و له  ڕۆژنامه وانانی سه ندیكاآه ی 

 ، هه ر ته نھا چرآه یه ك دوای وشه ی دیموآراسی ه ی لی گیراوهو، بۆ پوچه كردنه وه ی ئه و ڕه خنه ی
 ، ده با آه س په نجه یه ك بۆ ڕۆژنامه وان چۆن به رگریمان له  مافی ڕۆژنامه وانان نه آردووه: گوتی

 !!!به رت، بزانه  په نجه ی نابین
 شتی وام نه بیستبوو، بۆیه  ئه مه شیان  له به ر ئه وه ی پش ئه و قسه یه  قه ت!!!په نجه  بین و دیموآراسی؟

  . ده خه مه  خانه ی داهنان و گه شه پدانی دیموآراسییه وه
نموونه م زۆره  ده رباره ی داهنانه آانی تری بواری ئازادی بیر و باوه ڕ و، مافی ژنان و، مافی الوان و 

آ به رپرسیاره  له م  . خه رواركهبه م ئه م مشته  نموونه ی . مافی پیران و مافی قوتابیان و هتد
 !  نه هامه تییه ؟
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