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ل زۆر وتان دا،سرۆکی حکومتکان،دەستی خۆیان ب وەستان فراوان دەکن. 
دەوتی یاسا الواز دەکن، فرمان بسر میدیاکاندا دەکن. لم لکۆینوەیدا 

تورکیا بتایبت تورکیا دەردەکوێ ـ بم ھروەھا دراوسیکی ئمانیا. 
٢٢/٣/٢٠١٨ 

ھبژاردنی ساختکاران،زەبروزەنگی دەوت ل دژی خک، ڕاوەدوونانی 
ڕۆژنامنووسان،زیانی ب توندی داوە ل فۆڕمی ڕژم دیموکراسییکان ل جیھان 

 دا،بشوەیک ک پشتر قت شتی وا نبووە.

  Transformationsindex – (BTI)ئمش ئنجامگیری ئاماژەکانی گۆڕانکاری/
  ھردوو ساڵ جارێ دەیخات بردەست. Bertelsmannدەزگای بیرتلسمان /

 2004 ل ی 250 وە زیاتر لرقاموو جیھاەوەا سھ پسپۆڕ و شارەزا، ل،
بارودۆخی دیموکراسی،مافی مرۆڤ، ھلومرجی ئابووری و توانای دامودەزگا 

 کانن لتییردەست 129دەوبیی وا لنووکت دا. نرخاندنی ھو
  دا،ب کورتی ئنجام سرەکییکان:Spiegelشپیگل/

 ئۆتۆکراتی بریتیی ل ھژموون و زابوون. 1) 

 و 3,3 زیاتر لی ئپ ملیارد ب Index کیوەیش یی بنووکھ ئاماژەی/
 ساڵ ئم 14ئۆتۆکراتی حوکم دەکرن. ئمش برزترین بھای لوەتی پش 



  لکۆینوە کراوەکBTI  وتی گشکردنی گۆڕانکاریدا 129نرخان کراوە. لو 
 ی 58دەکنگاندنسھ ت ئۆتۆکراتین. سیان زیاترە ل2016 و. 

لژر ناوی ئۆتۆکراتیدا پیاو ئوە تدەگات ھشتا کۆم سیاسی،ک ب زۆری 
ھبژاردن( دیموکراسییکانیان) وەک پسوی ئاژووتنی سربستان/ یاخود 
بلیتی چوونژوورەوە ب خۆڕایی لکدەدەنوە بۆ کۆنتۆی ڕەھا: ھوڵ دەدەن 

دەستی دامودەزگاکان بۆ خۆیان ڕاکشن:  زەبروزەنگ کم دەکرتوە و  الواز 
دەکن،ڕگری ل ئۆپۆزیسیۆن دەکرێ و دەزگای ڕاپڕاندن و جبجکردن و دادوەری 

 بخکانی نزیک خۆیان و شونکوتووانیان پ دەکنوە.

   بارودۆخ لوتانی گشسندوو ـ و تازە پگیشتوودا

UدیموکراسیU      UتیدەوU UیاسU           اUکانشراو کری ھوەبڕبU        Uژاریھ  

 دەوتی دیموکراسی چۆن ڕک دەخرت؟

 

 )١٠سوور، ئۆتۆکراتیش        شوز دیموکراتی (

 وت : دیموکراسی،دەوتی یاسا،بڕوەبری ١٢٩ ل کۆی ١٠ـ ١) وت ١٠خشتی (
 کشکان ، ھژاری



 

سرچاوە: ژمارەی گورە باشن، ژمارەی بچووک یان کم خراپن ب پی 
.ککسئیند 

) روەھا.١٠) وە ئۆتۆکراتی تا دیموکراتی (١بۆ دیموکراسی : لش ھوانی دیکو ئ ( 

 

 .دۆڕاو دادەنتی  بتایبتانی وەک بروندی و تاجیکستان بو وەیژینم توئ
ئمان پشتریش ھر ب ئۆتۆکرات ناوبرابوون. لم دوو سای ڕابووردوودا  

 پکھات/ ستراکچریان خراپ بوون و ڕەقتربوون.

 توندو ڕەقی دژ ب ت زۆر بفریکادا، دەوتی بروندی ناوەڕاستی ئو ل +
 دەست ل ێ،دەبخۆپیشاندان بکات و ناڕەزایی دەرب وە.کتئۆپۆزیسیۆن دەوەست

 ھاتۆت سرکار و چاودرە Pierre Nkurunziژیانی خۆی بشوا. لوەتی سرۆک 
جیھانییکان وت ئاماژەی پدەدەن،لوکاتوە ب کۆسپ خریکی قایمکردنی 

 جگ و پگکیتی. 

+ ل تاجیکستان حکوومت ئۆپۆزیسیۆنی کوژاندۆتوە،دەوتی یاسا الواز بووە 
 توانای بشداری بیارە سیاسییکان وەک ئوەی توژینوەک دەریخستووە.

+ بم ھروەھا بۆ ئیسپیا،بحرەین، ئریتریا و فبنزەویال،پسپۆڕەکان 
 بوانامیکی خراپ دەردەخن،لم شوینان ستراکچری ئۆتۆکراتی سختربوون.

 

 



   دیموکراسی ل ژر گوشاردا2)

4,2ک ل71 ملیارد خ شتا زیاترن لی دیموکراسی دا، ھسایتدا دەژین لو  
 ملیارد ک ل ئۆتۆکراتیدا دەژین. لگڵ ئوەشدا بارودۆخی زۆر وت ھشتا 3,3

.رانییی نیگمای 

) دامودەزگای دامزراوی ٧١ ل ١٨+ ل ھر یک ل چوار وتی دیموکراتیدا(
 یدان دا لم وە لی سیاسییرجی ماملومھۆی ھندکراو، بسدیموکراتی پ

.دایکشپاش 

 +٩ ٧١ ل l کان لوە، 2015دیموکراتییمکردۆتبژاردنیان کوە داد و ئازادی ھ 
  لوان یکگرتن و  ئازادی کۆبوونوەیان برتسک کردۆتوە.12

+ گشکردنی نرنی بتایبت ل رۆژھتی ئفریکا و ناوەڕاستی رۆژھتی 
 ئوەروپا و ئمریکای ناوەندی و رۆژھتی ناوین.

 ن: لھۆو ھۆکاری زۆر ریز دەک کۆم م بارودۆخرەکان بۆ ئپسپۆر و نووس
 یان بگکانی کۆمشرکردنی ککانی ئامادەیی چارەستحکوم ک زۆر لالی

 ک دا لڵ خگشی لن، 58ھاوبردردەبژک ھمی کردووە. جارتدا کو 
ئیدی دەستداران مافی خکک بۆ فراونکردنی دەستی خۆیان بکاردنن. 

 زێ، لرەکی دەلکی سنی ڕۆرکردنی ئابووری ئشکی ترەوە گالیل
 ری دیموکراسیدا . لژاری و 72دروستکردنی ستراکچیشتوودا ھگتی تازەپو 

نابرامبری کۆمیتی برچاو دەکون و ئمش ڕگای برەو دیموکراسی دژوار 
 دەکن.

 تورکیا وەک دۆڕاوک  3)

 وەکژیننگاندنی توسی ھپ دەستدانی دیموکراتی بل م،لکی یخان 
تورکیا داگیری دەکات. ئمش ئاکامکی کتوپ و لناکاو نیی. پسپۆڕەکان تورکیا 
دەخن خانی برەودواوە گڕانوەی دیموکراسی ک بتایبتی لم دوو سای 

 ڕابووردوودا زۆر خراپ بووە.

 دەیسلمن،دوای سرنکوتنی کودەتا سربازییک سرۆکی zigنموونی 
 وە و لی دژی ئۆپۆزیسیۆن میدیا وەستاوەتچ ردۆغان بیب ئب تترەجدەو



ڕگای گۆڕینی دەستوورەوە دەستکی زۆری بۆ خۆی دابین کردووە. ھزاران 
 کارمندی ناخۆشویستی دەرکردووە.

10 Top دۆڕاوەکانی ـ دیموکراتی 

 راورد بکسی بئیند دەستدان،لندن،خاڵ ـ لسشدیموکراتی ـ ئاقاری گشتی گ
٢٠١٦ 

 ١٠دۆڕاوەکانی ـ دیموکراتی باشترین 

 

بپی توژینوەک دۆڕاوەکانی تر، وتانی ئۆگندا و مۆزەمبیق،ک زۆر ب ھزەوە 
 وروپایی ناوی پۆلۆنیا لتانی تری ئروەھا ون. ھدەک شرەو ئۆتۆکراتی گب

ریزبندی پنجم دا دت ـ  لرە حکومت برنامی ناسیۆنالیستانی خۆی بڕیوە 
  یکتی ئوروپای /EUدەبات. چندین بیاریی دادگایی پوەندی نوان وارشۆ و 

برەو ڕکبرایتی و دوژمنایتی بردووە. وەک دۆڕاو، توژینوەک ناوی چند 
 ل وەکینکۆی لپ ن،یاخود باشووری سودان: بموەک  ی ،نکی تریش دتو

 دوا ساتکاندا دوا شونواری دیمنوکراسی و سراکچری دەوت نماون.

 



(4نیگاتیشک   

 بورکینا فاسۆ و سیریالنکا. دوو نموونی ئرنین، ئگر بت و قس لسر 
گشکردنی دیموکراسی بت: ھردوو وت تا ئستاش وەک ئۆتۆکراتی تماشا 
دەکران، توژینوەک لسر بنچینی ئو برەوپشچوون نویان گۆڕانکاری 

.ندەب 

 ناچار Blaise Compaore2014+ ل بورکینا فاسۆ ناڕەزایی چ و پ ، سرۆک 
  ساڵ حوکم وا ل  دەست بھن.27کرد،دوای 

 دوای دە ساڵ حوکمداری لMahinda Rajapaska2015,  +  ل سیریالنکا سرۆک 
 ھبژاردنکاندا دۆڕاندی.

 دا لکتردوو وھ 2015+ ل تدان، کدەس تی نوێ لوە حکوم 
ھنگاوبھنگاو لگڵ دروستکردنوەی دیموکراسی و دەوتی یاسادان . ھاوکات 

بارودۆخک ھشتا جی پرسیارە، ھرا و کش وەک ئوەی  سیریالندا، ئگری 
ھگیرساندنوەی ھی. ھردوو وت ھشتا ل دیموکراتییکی چسپاو و 

 تۆکموە دوورن.

 ١٠براوەکانی ـ دیموکراسی باشترین 

 

 میتۆدیک : لBTI  نالیکان لنگاندنسزانکۆ 250 ھ وە. لتیپسپۆڕی دەو  
،  ڕیزبندکراون . ئوان بیار دەدەن لسر چندایتی Think Tanksو 

 ت لوەبردنی حکومڕشچوو و 129دیموکراسی، بازاڕی ئابووری،و برەپتی بو 



 10 زۆر الوازە/ لبردەستدا نیی ھتا 1    پوەر نرخاندنکانیان دەخن سر
   دەبینین.BTIزۆر باش. زانیاری زیاتر لسر الپڕەی  

 ۲۲/۳/۲۰۱۸سهرچاوە: سايتی دێر شپيگل ئۆنالين. 

 

http:www.spiegel.de/politik/ausland/bertelsmann-studie-58-laender-
werden-autokratisch-regiert-a-1199167.html 

 

 


