
يهكهمتشرينی کهوتن چاوپ

متهبايه،ديموكراسيدالهگهڵسوننهتگهرائيسالمیدەباغسرووشد يدابونيادگهرائيسالمیبه تلهگه ناگونج

تارانعومهرئيدريسسازدانی

كیدەباغ،سرووشد ڕوانينوديارەناو گهیبۆچوونهكانیوت دانن،ج كچهندبۆئيسالمئهودەكات،ديموكراسیوئيسالمپهيوەنديیلهباس״ئاژانس״داتايبهتهیگفتوگۆلهمگرنگيپ نجۆر نديموكراسييشههروەكدەكات،پۆل ئهوڕۆشنايیلهبهردەكات،پۆل
نهدا وانيانپهيوەنديیلهمهڕخۆیديدیپۆل ڕوودەخاتهن
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كیديموكراسييشمرۆڤ،وبوونهوەربهتايبهتهفيكريیدونيابينييهكیئايينوەكوئيسالمئاژانس وەبردنه،سيستمیودامهزراوەيیچهمك تهوە؟يهكهوەبهدوانهئهمچیبهڕ دەبهست
وەوەمهبهستیبهئهمهدەباغسرووش وانپهيوەنديیلهمهبهستتانکهدراوە،گرێئ ت،چیديموکراسیوئيسالمن کچهندمنب رجاردوولهمهوبهرمانگ نتۆلهديموکراسیوئيسالمناویلهژ شکهشوتارمتۆر موکردووەپ لهباسهئهمکهبکهملهوەباسداههو
تدابهشوردترپرسياریبۆديموکراسييهوەوئيسالمبارەی مديموکراسی؟کاموئيسالمکامبکر ڕانهوەچوارداههو ربکهمهوەجيائيسالملهگ ههروەهاڕيفۆرميستی،ئيسالمیوبونيادگهرايانهئيسالمیسوننهتگهرايانه،ئيسالمیسوننهتی،ئيسالمیناوەکانیلهژ

وانلهههيهپهيوەندييهکچیکهبکهمهوە،ڕوونیدواترزۆرينه،ديموکراسيیکهمينه،ديموکراسيیبۆبکهمدابهشديموکراسی ڕانهوەکانيانئيسالمدابهشکردنهیچوارئهون مدەتوانمبنهمايهئهولهسهرزۆرينهوکهمينهديموکراسيیوئيسالملهگ ئيسالمیب
تپشتفيقهييه،ئيسالمیههمانسوننهتی ويیئايينداريیبهدەبهست شانهبژ کردنیوئهند بهج تشهريعهت،ج کردنیدەتوانر بهج ت،هاوڕاکهمينهديموکراسيیبهفيقهیئيسالمیوشهريعهتئهحکامهکانیج سوننهتييهکانفوقههازۆرينهیکهڕايهیئهووەکب

ردی،ئايهتووەکههيانبووە، منهبووە،پهسهندالحکوومهتيانئيسالمیکهخويی،بروج لهسهرجهختيانههروەهابکات،خۆیدنيايیکاریحکوومهتيشوبکهنخۆيانئايينداريیکاریفوقههاکانبووەواباوەڕيانوبوونڕەزامهندسوننهتیئيسالمیبهبه
کردنی بهج گهچونکهنهبووە،حکوومهتهوەاليهنلهشهريعهتئهحکامهکانیج ويستهبووئايينیکۆمه کپ کهوەاليهنلهفيقهييهکانيشئهحکامهلهبهش نئهنجامخه بهجوبدر نج بکر
ت تدەتوانر متهبايه،کهمينهداديموکراسيیلهگهڵمانايهیبهمسوننهتیئيسالمیکهبوتر تغهيرەسياسیئيسالمینييهتهباڕەگهزييه،ونهتهوەيیوکهمينهئايينیمافیپاراستنیگهرەنتيیکهزۆرينهداديموکراسيیلهگهڵبه ت،تهباکهمينهداديموکرایلهگهڵدەتوان ب

م تتهبازۆرينهداديموکراسيیلهگهڵبه ناب
رەشدابکهين،سوننهتگهرايانهئيسالمیلهباسئهگهر ت،باسئايينیحکوومهتیل تئهوەلهبهرناکر ت،تهباکهمينهداديموکراسيیلهگهڵدەتوان ت،پهرلهمانبهباوەڕیواتهب تکاتيشداههمانلهههب شهیزۆرينهداديموکراسيیلهگهڵدەتوان تک ئيسالمینهب

نیسهيدوەککهسانیبهکهسوننهتگهرايانه نشوان،نهسر،حس نانڕ ت،گ ناوەسهریئهورووپاوباکوورئهمهريکایلهکهدەناسر گهلهناوودەره ديموکراسيیلهگهڵههروەهابن،سازگاردەتواننکهمينهداديموکراسيیلهگهڵوژياونديموکراتهکانداکۆمه
يداکهزۆرينه تژياونلهگه گهدالهدەتوانر تهکۆمه گهکانیلهواتادی،ب مئهورووپا،وباکوورئهمهريکایوئهمهريکاوەککۆمه تتيۆرييهکانياندالهگهڵئهوەیبه کئهمهونازانمدەگونج دەنگهیکهم کراوەلب
ڕانهوەیکهبونيادگهرايانهئيسالمی ستاشدالهههبووە،دواييدادەيانهیلهمجۆراوجۆریبونيادگهرايانهیگ يبانوقاعيدەوداعشوەکگرووپهکانیهۆیبهئ ت،تادوتا تزۆرينهداوکهمينهديموکراسيیلهگهڵوههيهئيسالمیخهالفهتیبهباوەڕياندەناسر ناگونج
ن،کهمينهداوزۆرينهديموکراسيیلهگهڵڕيفۆرميستييهئيسالمیکهچوارەم يهتیفيقهیئهحکامیلهڕيفۆرمبهچونکهدەگونج يهتیفيقهیئهحکامیبهوەیڕازينڕازين،کۆمه یبهکۆمه وەریپ وين،دادپهروەریوئهخالقپ مافهبهوەیڕازينئهوەلهبهربپ
گهدالهمرۆييهکانبنچينهييه نکۆمه زر بپار

یبه ککردباسمانئهوەیپ وانپهيوەنديیلهباسکات ويستهدەکهين،ديموکراسیوئيسالمن تديکارتوەکديموکراسی،کاموئيسالمکامبپرسينپ ״بيتسهرکهوتووئهوەیبۆبکه״دابهشیدە
مه یبهئ ندنهوەیئهوپ وانپهيوەنديیلهباسههمانه،ديموکراسیبۆئهوەیههروەهاههمانه،ئيسالمبۆخو کئيسالمدەکهين،ديموکراسیوئيسالمن جگهنييهشت کلهب ڕانهوەوتهفسيرکۆمه ڕانهوەیچواربۆکرددابهشئيسالممانسهرەتادالهوەکئيسالم،لهگ گ

وانلهپهيوەندیجۆرههشتئهمانهوەکۆیلهجۆر،دووبۆديموکراسييشوجياواز تدرووستديموکراسيداوئيسالمن مدەب ڕانهوەيهچوارئهمکهوەرگرم،لهوەسوودئايينڕووکاریوناوەرۆکجياتیلهباشترەپ درووستیکهسفشاریوپالنئيسالملهگ
ژوودايهلهسهرچاوەيانونهکردوون مهچۆنوەکم رنيتهکانوليبراليزمهکانئ ژايیبهکهههيه،ئيسالمهکانيشمانههيه،ئهمانهمانومۆد ژوودر شتريشبووندرووستم کههرلهباسمپ کردئيسالمهوەبهپهيوەندييانوئيسالمانهلهوجۆر

هتوەزيفهیلهسهرقسهئهوانهینينكهمئاژانس كدەكهن،دەو هتسهيریئايينييهوەڕوانگهیلهكهههند ياندەكهن،دەو هتئهركیوايهپ نمايكردنیدەو تييانهڕ یبارەيهوەلهوتۆدينداری،بۆهاوو چی؟دە
تدەباغسرووش نهوە،جيايهکترلهديموکراسیحکوومهتیوفيقهیحکوومهتیدەب مبکر نمايیحکوومهتهکانوايهپ تيانڕ داويستييهدابينکردنیئهوانکارینييه،يهکهميانئهرکیهاوو تيانه،سهرەتاييهکانیپ ویلهوانههاوو تاد،وتهندرووستیوئاسايشوبژ
ويستهتاکدواتروحکوومهتنسهرەکیئهرکیئهمانه همهندخۆیمهعنهويیژيانیپ ت،باوەڕداریئهزموونیوبکاتدەو کیناچارييانهباوەڕیببين مئهوەلهبهرپارادۆکسييه،کار گهيهکئهگهروايهپ تڕەهايیبۆڕ تههب هتدەب یدەو نماييدالهڕۆ بکاتهوەکهمڕ

یتهنياو داويستييهدابينکردنیههو تيانسهرەتاييهکانیپ نانهدیدوایبدات،هاوو داويستييانهئهمه تدواترهاتووە،ماسلۆداههڕەمهکهیلهوەکپ گهیدەتوان ت،ڕزگاریڕ ييمانڕزگاريیئهوەلهبهرببين يیئهخالقيیکردەیيانڕەفتارنييه،زۆرەمل بۆزۆرەمل
هتوئايينوناسراونسيکۆالربهکهحکوومهتانهدالهوئهوەلهبهردراوەگرێڕەفتارەکاندالهسهرپشکیبهدەزانينڕزگاریبهئهوەیيانبهههشتنييه،تاکهکان کدەو تتاکجياوازن،ل ت،خۆیباوەڕیدەتوان ز هتچونکهبپار تاکووەرناداتتدەستیدەو
تههنگاوسهرپشکانهوئازادانه دەن

ولهئاژانس یئيسالمدونياین كیلهسوننهوشيعهئايينزاكانیملمالن تچۆنمهترسيداردايه،قۆناغ ت؟پكۆتايیئهمهدەكر نر به
نياييهوەبهدەياغسرووش مهههيه،جياوازييهکد تئ ينئاڕاستهيهکبهرەودەب مبناسين،ڕەسمیبهجياوازييانهئهوکهبجوو تهوە،لهسهرجهختياننهکبه کوبکر کچوونهکانلهسهرجهختبه تهوە،ل گهیبهسوننهوشيعهترواتايهکیبهيانبکر ڕزگاریڕ
ن، وەيهبهمدابنر مهش کیڕووکاربهنهکواقيعیبهدەتوانينئ ت،يهکهوەبهئاشتييانهمانژيان وەيهبهوشيعهمهزههبمنیئهگهرههب گهیلهسهرکهبڕوانم،سوننهکهمخوشکهيانبرالهش وەيهکیبهوخوايهڕ گهیپلورالش بهگرنگیواتاببينين،ڕزگاریڕ
کونهدەن،مهزههبييهکانناکۆکييه وەيهبهوبه کڕایکهبڕواننش مانانت کانیموس تههاوژيانييهئهمئهگهرڕزگاربوون؛خه کچارەسهریيارمهتيیئهوەدیب شهلهکۆمه يهتیک مانانیڕۆژانهدالهمبهداخهوەکهدەدات،سياسييهکانوکۆمه گيرۆدەيانجيهانموس
بوون

كئاژانس مانانلهبهش ياندەبينن،ڕابردووەوەبهخهونههميشهموس ڕينسهردەمیههبووڕابردوودالهئهوەیبووەواپ تبوو،ز تهوە،دووبارەدەب مبب يانوداهاتووەلهسهرچاويانئيسالمفهيلهسووفانیبه سهرنجینهبووە،ڕابردوودالهباشسيستهمیبووەواپ
چييه؟بارەيهوەلهوتۆ

وەيهبهومندەباغسرووش ستادالهناڕوانم،داهاتووزەمهنیلهنهڕابردوو،زەمهنیلهنهناڕوانم،بابهتهکهلهش کئ تئهخالقييهکانمافهپابهندیکهسازگارترەحکوومهت ت،وبکاتدابينمرۆييهکانسهرەتاييهمافهوب ز کبپار وڕەوايیگهرەنتیکهحکوومهت
تبيرکردنهوەفرەيی کیئهمهبداتپبرەویوب لیئهوەیلهبهرنهکديموکراسیمنبۆچوونیبهداوەڕوویڕابردوودالهياندەداتڕووداهاتوودالهکهنييهبهوەوەپهيوەندييهکهیهيچوگونجاوەحکومڕانيیسيستم کوڕۆژە،مۆد وئهخالقيترەئهوەیلهبهربه
ت،مرۆڤهکانبنچينهييهکانیمافه ز يدائهوەلهبهرگونجاوترە،دەپار ديموکراتموهاوڕاملهگه

كئاژانس باشترينه؟ديموكراسیههيهبهوەپتهوتباوەڕیتۆدەكهن،كهموكورتييهكانیلهباسودەگرنديموكراسیلهڕەخنهبيرمهندانلهههند
ستاتادەباغسرووش مبووە،وائ شتووەتهوەديموکراسيیکهديموکراسييه،ئهخالقييهکانیبنهمامنبڕوایبهنازانم،داهاتووەوەبارەیلهبه کڕایلهگهڵبهراوردبهديموکراسیه ينئهخالقيترە،ترحوکمڕانييهکانیسيستمهت منييه،کهموکورتيینا به

شبينیدەداتڕووداهاتوودالهئهوەیبارەیلهکهمترنکهموکورتييهکانی مهدەکهم،پ کئ وينديموکراسیدەدەينههوڵههرچهند نزياتروباشترمرۆڤبنچينهييهکانیمافهيانبينهوە،نزيکديموکراسیسۆسياللهوبپا بداتڕوولهخۆنامۆبوونکهمتروبناسر
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کڕایلهگهڵ مههيهتی،کهگيروگرفتانهشئهوت هکييهکانيانميراتیسياسييهسيستمهئهريستۆکراتی،ديکتاتۆری،سياسييهسيستمهلهگهڵبکهينبهرواردیئهگهرداوە،مرۆڤهکانیگهشهیيارمهتيیوباشترينهديموکراسیبه یئهواخ تدەستبهباشترخا ن د
مباشترينه،ديموکراسیئهوەیلهگهڵ ناسهریئهمهريکالهکهپيتاليزمهیئهونموونهبۆههبووە،زيانيشیبه ناوە،بهکارديموکراسیودەره یڕەخنهمه مچونکهههيه،ل کیچهندبهزيانگهياندنیبواریکهوايهپ گهچين کهپيتاليستیسيستمیوڕەخساندووەکۆمه

ک گهیتاکهکانیلهکۆمه لکۆمه ش دژيهکهديموکراسيدابنهماکانیلهگهڵئهمهشکردووە،پ

شهیههژاريیهاتووە؟بهرههمچييهوەلهداعشتۆبۆچوونیبهئاژانس مانان،ئهند چوونیيانموس مانانیلهژمارەيهکهه زەکانیکايهیيانجيهان،موس جيهانه؟زله
تفرەڕەههندەدياردەيهکیدەباغسرووش تدەتوانر زەکانبوتر ۆنياليزميانزله یلهگرووپانهیئهوههيه،بونيادگهراکانگرووپهدرووستبوونیلهسهرکاريگهريیکۆ نانهوەیههو یپانزەلهکهخۆياندان،لهدەستچوویناسنامهیبهدەسته وقاعيدەبهڕابردووداسا

نهوە،داعشوشهبابوبۆکۆحهرام که،ئهمهدەناسر مهۆکار تبه نانهوەیلهتهنيائهمهناکر تهوەکورتناسنامهدابهدەسته بهجئايينهکهڕووکاریتهنيائهوانبکر هيهڕووەوەلهمبگرن،لهبهرچاوپيرۆزەکانئايهتهزەمهنیوزەمينهئهوەیبدەکهنج وهه
ندنهوەيهکی هیخو مپيرۆزە،دەقیوئايينیسوننهتيیهه مانبهخۆيانئهوانبه ن،موس يهتیهۆکاریههيه،جياجيايانهۆکاریئهمانهدادەن وييشههروەهاکرد،ئيستيعماربهئاماژەمئهوەیوەکههيهسياسيیوکۆمه مهعريفه،ههروەهاههيه،خۆیکاريگهريیبژ

کهوەچهندلهواته ت،سهرچاوەهۆکار کیههروەهادەگر تیههردووناوەندیحکوومهتیالوازبوونیبهکهههيه،سهربازييشهۆکار راقوسورياو نهیلهمداعشدرووستبوونیبۆبوارع گرنگه،بيروڕاوەوئايدياڕوویلهههروەهاڕەخساوە،دواييداسا
کهبهغدادیئهبووبهکر يبژاردووەمهبهستبهداعشخهليفهیناو یلهئهمانهوهه هتفهلسهفهیبهباوەڕیداعشخهالفهتدان،زيندووکردنهوەیههو ککهنييه،نهتهوەدەو يهکانه،سياسييهفهلسهفهلهيهک تنو نهوەدەيانهو شسهردەمیبۆبگهڕ رنه،پ تمۆد نايانهو

دوورەسوننهتييهوەئيسالمیوڕيفۆرميستیئيسالمیلهزۆرئهمهشبينيوەخۆيهوەبهمرۆڤايهتیکهبگرنلهبهرچاوگۆڕانکارييانهئهو

شهيهكيانچتوندڕەوەكانگرووپهوداعشكارەكانیئاژانس مانانیبۆك كردووە؟درووستئهمهريكاوئهورووپاموس
مدەباغسرووش ندنهوەیخستنهڕوویبهوايهپ نیوئهخالقیومرۆڤانهخو وەيهبهمئيسالمی،بونيادگهرایمهحکوومکردنیوئيسالملهعهق مانانش ستاکهمنيشئامانج،بگهنهدەتواننموس شهيهمئهمخۆمدەژيمئهمهريکالهئ ويستهههيهک مانانپ گشتیبهموس

تلزۆريانڕەخنهیوکهمنژمارەيهکیبونيادگهراکانکهڕايبگهيهنن، مانانودەگير مانانودەکهنلنهفرەتيانموس يانداموس وەيهبهمنيينهاوڕالهگه ويستهش تانیبهپ ت،نيشانئهمهريکاوڕۆژئاواو مانهکهمهژمارەئهوکهبدر بهبونيادگهرايانهموس
کلهگهڵبهراورد مانمليۆنشهشسهدومليار دەوارموکهمنزۆرموس ندنهوەيهئهمکهئوم تهوەخو بڕەو

ژياننامه
ی بووەدايکلهتارانلهسا
سرووشهعهبدولکهريمگهورەبيرمهندیکوڕی

ناوەدەستبهبهريتانيالهفهلسهفهیدکتۆرایوتارانلهدەرمانسازیدکتۆرای ه
ستاداله یدکتۆراپۆستپلهیبهکهنهدالهتۆرنتۆزانکۆیلهئ ژينهوەيهسهرقا تو
ژينهوەئهدەبياتداوفهلسهفهوئايينبوارەکانیله وكراوەیبهرههمیلهزياترودەداتئهنجامتو ههيهب
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