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ثيَشةكى
ئةةةم زةةةرية وتارانةةة كةةة طروثةةى دضةةراى ئةةازادي ئامةةادةى
كةةردوو ب هةةةهاو ثرةنسةيثة هنةرِةتيةةةكانى كؤمةةةلَطاى ئةةازادو
دميوكراسي كراوة شيدةكاتةوة.
ثةيظةكانى وةك :دميوكراسيب ئةازاديب يةكسةانيب هةةردةوام
لةةةز ر هؤنةةةو شةةويَندا دةطوتريَنةةةوةب هةةةَم وةكةةو ثيَويس ة
مةهةسةة ن ناوةر كيةةا روو نيةةةو شةةر جةى يياييةةا هةةؤ
دةكريَ .
ئةةةم ثرةنسةةيثانة دوازة هري كةةةى سةةةرةكى شةةر جة دةكةةاو
دياردةكات كة هؤضى هؤكؤمةلَطايةكى ئازاد ثيَويسنت.

3

نـــاوةرؤك
5
17
32
43
55
66
82
102
114
126
137
150

كؤمةلَطاى مةدةنى
ديموكراسى
يةكساني
كـاري ئـازاد
ئــازادى
مافةكانى مرؤظـ
دادثةروةرى
ئاشـتى
مولَكداريَيت تايبةت
سةروةري ياسا
سيستةمى خوَبةخوَيي
ليَبوردةيى

4

كؤمةلَطاى مةدةنى
لة نيَوان هةموو ئةو ياسايانةى كة حوكمى كؤمةلَطا مرؤييةكان دةكةن،
ي ةةةكيَنيان ل ةةة ه ةةةموويان واد ةةر و دي ةةاا ةةرة ،ئة ةةةا كةس ةةةكان ةةة
شااسةةنانى َيَ ةةةوة ،يةةاشود شااسةةنانى ةةس ،يَوي ةةنة ةشةةة ةةة
هونةاى كؤ وونةوة دةن و اشرتي نةن  .ة هةمان ئةو ئةندازةيةى كة
يايدا يةك اني هةلومةاجةكان جيَبةجيَدةكريَت.
 -ئةلةكسس دى تؤكفيل-

كؤمةلَطاى مةدةنى ضية؟
كؤمةلَطاى مةدةنى طش ئةو رِيَكخراوة خؤهةخشانة دةطريَتةوة كة لة
نيَةةوا تةةاك و دةولَةتةةدا هةةة ب وةك  :خيَةة ا ب كؤمةلَةةةكا ب يانةةة
وةرزشةةى و مؤسةةي ي و كؤمةلَةةة خيَرخوازةكةةا ب هري كةةةى كؤمةةةلَطاى
مةدةنى ئةةامى شارسةتانيةتةب ئةةوةى كةة دى تؤكظيَةنَ نةاوى نةاوة
هونةةةةرى كؤهوونةةةةوة خةةوَى لةةةة خؤيةةةدا ئةةةةةامى كةةةارى كةسةةةانى
سةةةردةمةب لةةة هاوكةةاريكردنى كةسةةانيَك كةةة نايانناسةةي لةةة ثيَنةةاو
هةييَهيَنانى ئاماةةكانيا .
لة كؤمةلَطاكانى كؤندا كة هاوهاثريامنةا تيايةدا ذيةاو ئةةو زةرورةتةة
هةرطي لة ئةارادا نةةهووةب هةة دةسةثيَكى داهةشةكردنى كارةكةا لةةو
كؤمةلَطايانةى كة ياسا تيايدا ييَطريةب و خةلَكي هؤيةا هةيةة مةولكى
تايبةت هة خؤيا لة ثيَناو هةرذةوةنديةكانيا هةكارهيَنيب كوَهوونةةوة
لة نيَةوا خةلَكةدا هةووة هنةةماى ئاشةتى و خؤشةطوزةرانى .هري كةةى
كؤمةةةلَطاى مةةةدةنى ثةيوةنديةةةكى ئؤرطةةانى هيَثسةةانةوةى لةطةةةة َ
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هري كةى ئازاديدا هةية ب هةلَةية ئةطةر هلَيَني ئةو كةسةى كة هة تةنها
دةذيى ب كةسيَكى ئازادةب و ماناى ئازاديش نةهوونى كؤت و هةندة.
هري كةى كؤمةةلَطاى مةةدةنى هريماندةخاتةةوة كةة تالةةتى ئةازادى ب
تالةتيَكةةةة تيَيةةةدا كةةةؤت و هةنةةةدى دادثةروةرانةةةة هةسةةةةر خةلَكيةةةدا
ييَبةييَةةدةكريَ ن ثةيوةنةةدى و تيَكةةةلَبوو لةطةةة يةةةكىدا مةةةريى
سةرةكيية هؤ ثيَشكةوتنى هةر يةكيَكيا .
هريمةنةةدى رةرةنسةةى هن ةةامني كؤنسةةتان لةةة رِوونكردنةوةيةكيةةدا
لةةةهارةي كؤمةةةلَطاى مةةةدةنى دةلَةةىَ :هري كةكةةة تةةةنها لةةة ييهةةانى
هاوضةرخدا واتاى خةؤى هةيةةب كةة تةاك دةسةةكَتيَكى ناديةار هةسةةر
هاوتاكانى خؤيدا ثةيرةو دةكةات .لةة وتاريَكيةدا كؤنسةتان دوو يةؤر
ئازادى يياواز كى ثيَشينا و ئةوانةى سةردةمدا شر جة دةكاتب ئةو
هريمةنةةدة رةرةنسةية لةةة تويَنينةوةكةيةةدا دةلَةىَ  :ئةةازادى كؤرهةنةةدي
خةلَكى لةطةة َ يةكىيةدا ب طةرنطىيي ئازاديةةكانى مر جةى هةريةسةتة
كردووةب نةك ئازادى هةشدارهوو لة تكومةتدا .
هري كةةةى كؤرهةنةةدي مةةةدةنى و ئةةةو دامةةو دةزطايانةةةى كةةة ليَي ةةوة
ثةيداهوو ب ئةوانة هري كة كة هةة هةةردةوامى و رِيَكةوثيَكى ئيَدمؤنةد
هيَةةرك هريمةنةةدى ئيَرلةنةةدى و ب ئةليَكسةةؤ دى تؤكرييَةةن هريمةنةةدى
رةرةنسةةى هاسةةيا ليَكةةردووة لةةة تويَنينةةةوةكانيا هةةؤ كؤمةةةلَطاى
ئينطلي ى و كؤمةلَطاى ئةمريكى لةسةردةمى خؤياندا .دى تؤكظيَةن لةة
تيَرِوانينيَكةةةدا دةلَةةةىَ ب ثيَشةةةكةوتي لةةةة كؤمةةةةلَطادا لةةةة ئةةةةةامى
نارِاستةوخؤى هاوكارى نيَوا مر جةكانةوة هةووة ب ئةمةةر رِوونةادات
مةطةر لةة كؤمةةلَطا ئازادةكانةدا ب هيَ يَةك دةسةةكَتداريَتى دةكةات كةة
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هريمةندةكانى ضاخى رِ شةةنطةرى ناويةا نةاهوو تكومةةتى ياسةاكا
نةك تكومةتى كةسةكا .
دى تؤكظيَن لةماوةى طةشةتةكانيدا لةة دةيةةى  1830وةسةريى شةيَواز
طةليَك دةكات كة ئةمريكيةةكا د زيويانةتةةوة هةؤ هةةرةو ثيَشة دنى
كؤرهةنةدةكانيا ب هيَةرك سةةةرةى دايةة سةةر ثيَشةةاندانى ر لَةى دامةةو
دةزطةةةا نيَوةنديةةةةكا كةةةة هةرهةةةةمى ئةةةةو كؤرهةندانةةةة هةةةوو لةةةة
كاروهارةكةةانى خةلَكيةةدا و هةةة دطروثةةى هضةةوك نةةاوى دةهيَنةةا ب ئةةةو
دامودةزطا نيَوةنديانةي نيَوا خيَة ا و كلَيَسةاو كؤرهةنةدي هضةوك هةة
شةةيَوةيةكي طشةةو هاوكةةارو زةمينةةة سةةاز هةةوو لةةة هةةةرِيَوةهردنى
كاروهارى كؤمةلَطا.
هةةةثيَى نووسةةينةكانى هيَةةرك :ئةطةةةر طريَةةدراو و ثةيوةس ة هي ة هةةة
داهة شبوونة كؤنةة هضةوكةكا ب و هةةروةها ئةةو طروثةة هضةوكةى ئةةو
كؤمةلَطايةت خؤشبوى كة ئةندامي تيايداب ئةوة يةكةمني هنةماية كة
لة طةلَيدا سؤزة طشتيةكا ثيَكديَي و ئةل ةى يةكةمى ئةو زةريةيةية
كةة هةهؤيةةوة هةةنطاو هةةةرةو خؤشةويسةتى وكَخةا و خؤشةويسةةتى
مر جايةتى دةنيَني .
لةةة رِوانطةةةى دهيَةةرك ةوة ئةةةو دام و دةزطايانةةة رِ لَيَكةةى سةةةرةكييا
طيَةةرِاوة لةةةة ويَنةةةاكردنى كةسةةيَتى مر يةةةى و هةةةةروةها داهينكردنةةةى
ثيَويسةةتيةكى طةةرن هةةؤ كؤرهةنةةدب ئةةةوةر هةةوة هةةؤى هاتنةكايةةةى
تؤرِيَكى هةررراوانى دةستةو كؤمةلَةكا ب ئةوانةى كة رِ لَيا هةةهووة
لةةةةة هةةةةةررراوانكرد و هةةةةةهيَ كردنى ئةةةةةو ثةيوةندييانةةةةةى كةةةةة
كؤماندةكاتةوة.
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ئةو ثةيوةندييانةى كؤماندةكةنةوة
ئةو ثةيوةنديانةب لةناو ئةو طروثةة هضةوكانةدا هةديةدةكريَيب ئةوانةةى
كة مايكنَ ئؤكشؤت رةيلةسويف ثاريَ طار هة كؤمةلَةكانى مةدةنى نةاوى
هةةردوو ب كةةة تيايةةدا ر ر و كةةةري ةكا ر دةهيةةني لةةةثيَكهيَناني
كؤمةلَطاي كةسةكاندا.
ئةوةر ئةو كةر ك و هنةمايانةة كةة كؤمةةلَطايا رَ دروسة دةهةىَ ب
ئةو كؤمةلَة مةدةنيانة لة ريَطاي ئاسانكاري شيَوازةكاني كؤمةَيةتي.
هوارما هةؤ دةرِةخسةيَني هةة سةود وةرطةرتي لةة هةوونى ئةوانةةى كةة
ن يكىيي كةساني ليَمانةوة و هةرزنرخاندنى ثةيوةندميا ثيَيانةوة.
هةس هة ئينتيماهوومنا سةهارةت هة خيَ ا ب د سةتا ب كؤمةةلَطاى
ى و طةشةة دةكةاتب كةة
ناوضةيى و نةتةوةكةما ئةةو كاتةة ثةى دةهة َ
ثيَويسةةتيما هةةة تيَكةةةلَبوو لةطةةة َ خةةةلَكاني ديكةةةدا هةةةهيَ .هؤيةةة
كؤرهةندةكاني كؤمةلَطا ئةو هؤكارو كةرةسةتةيةية كةة ئةةو يةكطرتنةة
دةثاريَ ىَ .
ز ر دوور لةو كةسانةى كةة لةيَكىازاو ب ئةوانةةى كةة رِةخنةة طرانةى
كؤمةةةلَطاى ئةةازاد هاسةةيا ليَةةوة دةكةةة ب ريَكخةةراوة مةدةنيةةةكا
ثةيوةنةةةدى ئينتيمةةةاهوو هةةةؤ كةلةثورةكةةةةما و هةةةةروةها ئةةةةو
هةرذةوةندية هاوهةشانةى كة لةطة َ خةلَكانى ديكة هةشداري دةكةيي
هةهيَ دةكاتب هةروةها سةرتاثاى كؤمةلَطا هةهيَ و توندو يةكطرتووتر
دةكات .كؤمةلَطاى مةدةنى كؤمةلَطايةكى مر يية ب ضونكة هاندةريَكة
هؤ هة هيَ كردني هةستة مر جايةتيةةكامنا لةة رِووى سةؤزةوة لةطةة َ
هةموو ئادةمي اديَكدا.
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حكومةت لةهةمبةر كؤمةلَطاى مةدةنيدا
دوذمنةةى كؤمةلَطةةةى مةةةدةنىب ئةةازادي تةةاك نيةةةب هةةةلَكو تكومةتةةة ب
تكومةت ئةو ثةيوةنديانة دةثضرِيَنىَ كة هة يةكةوة كؤماندةكاتةوة ب
ضونكة هةولَى هة ناوةنديَتيكردنى دةسةكَت و داهةات و سةرضةاوةكا
دةدات لةةةة ريَطةةةاى سةةةةندنةوةى كةةةات و سةةةؤزو داراييةةةةوة .مةيلةةةة
مةدةنيةكامنا كواز دةكاتب ئةةو داواكاريانةة ئةةو ثةيوةنديانةةي كةة
هةيةكةةةةةوة كؤماندةكاتةةةةةوة نةةةةاهيَلَيَ و لةةةةةناو دةهةةةةاتب هةةةةةهؤى
هيَبةشةةكردمنا لةةةو سةرضةةاوة مةةاددى و سةةؤزايةتيانةى كةةة دةكةةرا
هةيةكةوة وةهةريا ههيَنني .
كاتىَ كة دى تؤكظين لةسةردةمى ناثليؤنةدا لةة رةرةنسةاوة سةةردانى
ئةمريكاى ك رد هةر لةة سةةرةتاوة سةرسةام هةوو هةةو هةةموو كؤمةلَةة
خؤهةخشةةانةى كةةة لةةةوىَ هانطةةةوازى و ثالَثشةةتى هةةةموو كيَشةةةيةك و
هةموو هريو هؤضونيَكيا دةكرد لةة طشة هوارةكةانى ذيانةدا ب ئةوسةا
رةرةنسا لةذيَر سيستةمى تكومةتيَكى ناوةنديدا هةوو كةة لةة توانايةدا
نةهوو هةرطةةى ئةةو هةةموو هةةو َ و كؤششةانةى تةاك هطةرىَب هةةهؤى
ئةةةوةى كةةة ز رهةةةى هةةةرة ز رى وزةو شةةيانةكانى مر يةةى خراهوونةةة
ثيَناو يىَ هةييَكردنى ثيَداويستيةكانى تكومةت .
ئةوة هؤكةارى سةةرةكى ثةرةسةةندنى كؤمةلَطاكانةة لةة هةلومةةريى
ئازاديةةدا ب تكومةةةت كؤسةةط و تةطةةةرة دةخاتةةة هةةةردةم هونةةةرى
كؤرهةندي ب لة رِيَطاى دارِوتانةوةي تاكةكا لة شيانةكانيا .
لةةة كؤمةةةلَطا ةوليةكانةةدا تكومةةةت رِيَطةةا هةةة تاكةةةكا نةةادات ب كةةة لةةة
ئاماةى هاوهةشدا هاوكةارى يةةكىى هكةة ب ضةونكة طشة ئاماةةةكانى
كؤمةلَطا ئاراستةكراو هؤ هةييَهيَنانى ئاماةةكانى دةولَةت.
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رةورِةوةى بازرطانى كؤمةلَطاى مةدةنى هةلَدةسورِيَنىَ.
هةستى مةدةنيبوو هةةهؤى هازرطانييةةوة دةهوذيَتةةوة ب مؤنتسةكيؤ
خؤرِةوشةةتى هةةار و ئةةةو ضةةاك مامةلَةكردنةةةي كى طةةةكنى ئةةةوروثاى
هةاكوور هةةهووب ئةوانةةةى رِ مانةةكا سةةردةمانيَك هةةة هةرهةةر ناويةةا
دةهرد هؤ هازرطانى دةطةرِاندةوة.
ديَظيةةةد هيةةةؤمب هريمةنةةةدى هةةةةريتانى لةةةة نوسةةةينيَكدا دةلَةةىَ :هةةةريى
هالَوهوونةوةو ثةرةسةندنى هازرطانى شةتيَكى ذيارييةة هةؤ ثيَطةيانةدنى
كؤمةلَطاكا و ثيَشكةوتنى هونةرو زانس  .كاتيَ كة هازرطاني هوار هة
خةةةلَكانيَك دةدا هةةؤ ثيَشكةشةةةكردنى خ مةةةتطوزارى هةةةهىَ ئةةةةوةى
هةستيَكى خؤشةويستى تايبةتيا هةلَطرىب هةو شيَوةية كؤمةلَطايةك
دةئارريَنىَ كة تيايدا كةسانيَك لةطة َ ئةوانة هةلَبكة كة خراثةةكار ب
لة ثيَناو هةرذةوةندى طشتيدا.
هازرطانةكا ثيَويستييا هة هةاوةرِو متمانةةي ئةةو كةسةانة هةيةة كةة
كارو سةودايا لةطةلَدا دةكة و لة ئةةامدا هةهؤيةةوة هةشةدارى لةة
ئةرراندنى كةشيَك دةكة كة تيايدا هةلَينةةكا هثةاريَ ريَي .ررانسةيؤ
رؤكؤيامةةةا داكةةةؤكى دةكاتةةةة سةةةةر طرنطةةةى متمانةةةة لةةةة كؤمةةةةلَطا
سةركةوتوةكاندا و هةشداري هازرطانى و ئالَوطؤرِى لةة ئةررانةدانى ئةةو
متمانةيةى كة هوار هة كؤمةلَطا دةدات هؤ ئةوةى ثيَشكةويَ .
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هاريكاري و بةرذةوةندى خود
ئاهووريناسى ئةمريكى ر نالَد كةؤز ب وةسةريى ئةةوة دةكةات كةة ضةؤ
تاكةةةة ييايياكةةةانى كؤمةةةةلَطاب و خةةةاوة ثشةةةكةكا و كريَكةةةارا و
كارمةندا و ئةوانى ديكةةب لةطةة يةةكىدا كؤدةهنةةوة هةؤ داهيَنةانى
ئةوةى كة ثيَى دةلَيَي هاوثشكي .سةرةراى ئةةوةى كةة هةرذةوةنةدى
خةودة ئةةةو كؤمةلَةة يياوازانةةة هانةدةدا هاوكةةارى يةةكىى هكةةة ب هةةة
هاريكةةاري و طرنطيةةدا هةةة كةسةةانى ديكةةةب هنضةةينةى ش ةيَوازطةليَكي
ديكةى هاوكارى كؤمةكَيةتيية ب وةكب خيَ ا .
لةطة َ ئةوةى كة لة هةندىَ هوارى ديكةى يياييادا لة هةارةب شةتيَكى
ئاشةةكراية كةةة كيَشةةةى هاريكةةاري خ مةةةخا ناكةةات لةةة كاروهةةارى
هازرطانيدا ب هةروةك ضةؤ ئةنانيةةت لةة ذيةانى خيَ انيةدا ئةةةاميَكى
ئةوتؤ ييَبةيىَ ناكات.
هيَ ى دامودةزطا و سيستةمةكا لة كؤمةةلَطاى مةدةنيةدا ثةيوةسةتة
هةو توانايةى كة لةسةر هوذاندنةوةو ثيَشخسةتنى كةةري ة مر ييةةكا
هةيةتىب كة دةكرىَ هةكارههيَنريَيب هؤ هاشىيي ئةةامب لة كؤمةةلَطاى
مةدةنيةةدا كةةةري ةكامنا لةةة هةةوارة طوةاوةكانةةدا دةخريَنةطةةةرِ وب
ثيَضةوانةى ئةوة هؤى هةية زةرةرو زيانى طةورةما ثيَبطةيةنيَ.
خيَ ا وةكو دامودةزطايةكى هةررراوا
لةةةنيَوا طش ة دامودةزطاكةةانى كؤمةةةلَطاى مةدةنيةةدا ب طرنطىينيةةا
لةوانةية خيَ ا هيَ ب رِ لَبينينةى خيَة ا وةك مامؤسةتا ب هةةخيَوكار و
ثةروةردةكار هؤ منداكَ هةي دامودةزطايةةكى ديكةة لةةم رِووةوة لةة
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ئاستيدا نية .خيَ ا سةرضاوةيكى هيَهاوتاية هةؤ هةةها رةوشةتيةكا و
هةةةروةها ثاشةةخانى هةسةةتة مر ييةةةكا ب كةدرردينانةةد ماونةة هةةة
دامودةزطاى زةهةند و ستةمكار وةسريى دةكات.
خيَ ا وةكو دامودةزطايةكة لة نيَوا مر جايةتى و ثيَشبيين ترسناكى
ييهانى نويَى ثيَشةةن ب يةاخود هةةتا كؤمةارى ئةةرالتؤ ب كةة تيايةدا
وةكو ثاسةوانى دةولَةت لة مندا َ دةرِوانريَ .
هةروةها خيَ ا كة ميكاني مى طواستنةوةى هةهاكانة لة نةوةيةكةةوة
هؤ نةوةيةكى ديكةب كةواتة هةثيَى ئةوةى كة هةلَطرو خةاوة هةسةتة
مر ييةكانةب هؤية وةكو هاندةريَكى رِةوشةتى لةة ز رهةةى هةةرة ز رى
ئةو هاندةرة ةوليانة هةهيَ ترة كة لةة دةولَةتةة ةوليةكانةدا هةة ب
خيَ ا ئةو شويَنةية كة نةوةكانى داهةاتوو تيايةدا ريَةردةهي ييةاوازى
هكة لة نيَوا رِاستى و هةلَةدا.
لة نيَوا ئةو كؤمةلَطايانةى كة خيَ ا تيايدا ثيَطةيةكى هةهيَ ى هةيةة
ب خودى خيَ ا هرِيارةكةا دةدا نةةك دةولَةةتب ضةونكة ئةندامةةكانى
خاوةنى ئةو هةستة يياكارية كةة لةة نيَةوا هةةن و ناهةهةدا هةيةة.
خيَ ا لة كؤمةةلَطا ئازادةكانةدا ئةةو تايبةخةنديةةيا هةيةة ب ضةونكة
طةورةكا لة نيَوانيانةدا لةكيةة دةولَةتةةوة وةكةو منةدا َ رِةرتاريةا
لةتةكدا ناكرىَ.
ناوضةى بةربةست لة نيَوان تاك و دةولَةتدا
يةكىَ لة طرنطىيي وةزيريةكانى كؤمةلَطاى مةةدةنى ب كاركردنةة وةكةو
هيَ يَكى دذو هاوتةريب هؤ هيَ ى تكومةةتب ضةونكة تاكةةكا ثةةرت و
هالَو و لةسةةر شةيَوازى هاوكةارى مر يةى رِانةةهاتوو ب هؤيةة دةهنةة
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نيَضريى ئاسةا هةؤ رريةدودانى ةةولي ئةوانةةى كةة ئةارامىن هيَمنةى
دةخةنة روو لة يياتى ئازادي دةخة .
ئةةةةو يةكةةةة و طروثةةةة هضةةةوكانة دذ هةةةة تكومةتةةةة سةةةتةمكارةكا
دةوةستنةوةب ضونكة ئينتيماى ئةندامةكانيا مةهةسةتةب ثيَضةةوانةى
داواكانى ةوليةكا ئةوانةى كة داواى كيةنطريى رِةهاى هةةهىَ مةةر
لة هاوَتيانى دةولَةت دةكة  .خيَ ا و ئينتيماى ئايينىب كارى ئةازاد
ب رِيكخراوة خؤهةخشةكا و يةكيَتيية كريَكارية ئازادةكا ب سوود لةو
كيةنطريية وةردةطر و نرخ و هةهايةكيش هة ئةندامةكانيا دةدة .
ئةوةر ثيَضةوانةو دذى ئةةو ملكةضةبوو و هبوولَكردنةيةة كةة رِذيَمةة
ةوليةةةكا داواى دةكةةة  .لةهةةةر ئةةةو هؤكةةارة هةةةر كؤمةلَطايةةةكى
ةور كة لةديَر زةمانةوة مر ج دروستى كردووة ب هةولَى كوازكردنةى
داوةب ئةةةةوةر هؤيةكةةةة هةةةؤ ئاسةةةتى سةةةةركةوتي و هةةةنيَوى ئةةةةو
دامودةزطايانةب وةكو نيشانةيةك لةسةر رادةى ثاريَ راوي ئازادميا .
دوذمنانى كؤمةلَطاى مةدةنى
شتيَكى ريَكةوت نية كة رذيَمة شوجيَنى و كؤمؤنيستةكا هةة دريَةنايى
ميَنووب شةرِيا دذى خيَ ا راطةياندووةو هةولَيانةداوة كةة منةداكَ دذ
هةةةةة هاوانيةةةةا و هاوسةةةةةر دذى هاوسةةةةةرةكةى نةةةةةوة دذى نةةةةةوة
هوةستنةوةب هؤيةكةشى ئةوةيةة كةة دةولَةةت مةهةسةتيةتى زانيةارى
هةدةستبيَنىَ هؤ خ مةتكردنى مةهةسةتةكانىب هةةروةها ثيَويسةتى هةة
كيةنطريةكي هةمةكيةنةو لةرادةهةدةر هةية زياتر لةوكيةنطرييةى كة
خةةةةلَكى هةةةة شةةةيَوةيةكى سروشةةةتى هةرامبةةةةر هةةةة خيَ انةةةةكانيا
هةستثيَدةكة .
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ئةو دامودةزطايانة هةة دامودةزطةاى تيَكةدةر نةاودةهريَيب ضةونكة ئةةو
هاوسؤزى و كطرييةى كة دةيهيَننة ئاراوةب دةهيَتة هةؤى هةةرطريكرد
لةةةة خواسةةةتةكانى دةولَةةةةت ب كؤمةةةةلَطاى مةةةةدةنى هةةةةهيَ وةكةةةو
هةرهةستيَكة لة هةرامبةر ستةمكارىب ضونكة ثاريَ طارى لة سيسةتةمى
ئةةةخالهى دةكةةات و هةةةهاكانى ئةةازادى دةثةةاريَ ىَ و هةةةردةوامييا
ثيَدةدات.
هةهؤى كوازكردنى دامودةزطاكةانى مةةدةنى ب تكومةةتي طةةورة تةاك
رِووت دةكةنةةوة لةة ضةينةكانى ثاراسةةنتب ئةوانةةى وةكةو لةمثةةةريَك
دةوةسةةةنت لةةةة هةمبةةةةر دةسةة دريَةةةنى و دةسةة تيَوةردانةةةةكانى
تكومةتداب كاتىَ كة ئةم سةنطةرانة هةكوةدةنريَي لة نيَوا تكومةت
و تاكةةداب ئةةةو كاتةةة تةةاك لةةة توانةةاي هةرطريكردنةةدا دذ هةةة دوذمنةةانى
كؤمةلَطاى كراوة و ئةوانةى هةو َ دةدة كة تاك ملكةضى دةسةةكَتى
دةولَةت هكة رِووتدةكةنةوة.
تؤرِيَكى ئالَؤز
ئةم تؤرِةى كة ثاريَ طارى لة هوو و هةردةوامى كؤمةلَطا دةكات ب لةة
رِيَطةاى هةسةتنةوةى دةسةتى دةسةةَتى سياسةىب تؤريَةك لةة مةةا و
ئةركى هاوهةةر دةئةارريَنىَب كةة هةوار هةة كؤمةةلَطا دةدة تةا خةؤى
توكمى خؤى هكات .كؤمةلَطا طريَبةستيَكي طةورةيةة ب نةةك تةةنيا لةة
نيَو خودى ئةندامةكانيةدا ب هةةلَكو ئةوانةةى كةة لةة ذيانةدا نةةماو ب و
هةروةها ئةوانةر كة هيَشتا لةدايك نةهوو .
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ئيَمة لةهةرذةوةندى خةلَكانيَكدا كار دةكةييب ئةوانةى كة ناسنامةيا
نةةةازانني و لةةةة هةنةةةدىَ تالَةتةةةدا هةهانةةةدةرى هةسةةةتيَكى ئةةةةخالهى
هةولَدةدةيي كة ضى ثيَويستة لةسةرما هؤ ئةوةى ئةةامى هةدةيي ب
هةكَم كةري ة مةعنةويةكا رِ لَى هاشى دةطيَرِ ب هؤ سوود و هازاةى
هاوهةر ب كة هةر تكومةتيَك لة توانايداية ئةةامى هدات.
هاوا و مندالَةكانيش هةموويا ما و ئةركيا سةهارةت هة يةةكىى
هةيةب هةموو نةوةيةك هةرثرسيارةتى نةوةى هةةر لةةخؤى و ئةوانةةى
لة دواى ئةويشةوة ديَي هةلَةدةطر هاوسةةرطريىب د سةتايةتىب هةةتا
ثةيوةنةةدى مةةر ج هةةة سةةةرزةمينى ئاذةكَنةةةوةب ئةةةو ئةركانةةة ليَةةى
هةرثرسي كة دةهنةة هةؤى هاتنةة كايةةى ثةيوةنديةةكانى كؤمةةلَطاب و
رِيَنماييما دةكا هؤ ئةةامدانى ئةركةكامنا سةةهارةت هةة خةةلَكانى
ديكةةةب هةةةروةها ئوميَةةدةواريي و هاوةرِمةةا وايةةة كةةة ئةةةوةما هةةؤ
ييَبةةةيىَ دةهيَةة  .ضةةونكة دةولَةةةت نةةاتوانىَ ييَطةةةى ئةةةو تةةؤرِة
هطريَتةوةب واتة كاتىَ كة هةةوليَكى لةةو يةؤرة هةدات ب ئةةةام تونةدو
تينى دةهيَ .
بنياتنانةوةى كؤمةلَطةى مةدةنى
لةوانةية ئةمرِ ئةركيَكى زيندوترب لة ئةركي هنياتنانةوةى سيسةتةمى
مةدةنيدا نةهيَ لةو كؤمةلَطايانةةدا كةة دةولَةتةة خؤسةةثيَنةكا ئةةو
سيسةةةتةمةيا هةةةة ويَرانةةةى هيَشةةةتؤتةوةب هةةةة هةلَةداضةةةويي ئةطةةةةر
واهريهكةينةةةوة كةةة تكومةةةت دةتةةوانىَ ئةةةو ئةركةةة ييَبةةةييَبكات ب
كؤمةلَطاى مةدةنى ئةةامى كةارى خؤهةةخؤيى طةةليَكى ئةازادة ب كةة
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داوا دةكةةات تكومةةةت رِيَطةةا واكَ هكةةات هةةؤ خةةةلَك و هةةوارى ئةةازادى
رِةرتاركردنيا لةطة َ يةكىيدا هؤ هرِةخسيَنىَ .
تيَكدانى هنةما ئةخالَهيةكانى كؤمةلَطا ب ئاسةناترة لةة هونياتنانةةوةى
هةةة وشةةيارى و هةةة مرياتكردنةةى نةةةوة دواى نةةةوةب هةةي طومانيَةةك لةةة
ئارادانية كة ئازادى هةردةوامى ناهيَ ئةطةر لةو هوارةوة هةنطاو نةنرىَ
ب ئةةةوةر هةةةو مانايةيةةة كةةة دةه ةىَ خةةةلَكا ئةةازاد هةةي لةةة كاروهةةارى
ئاهوورى و ضاكَكية ئايينيةكا و ذيانى خيَ انى خؤياندا.
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ديموكراسى
شيَواز ةليَنى زؤا لة حنومة ةكان اقينراونة ةوة ،ضةةندي شةيَوازى ةرية لةة
جيهانة ر لةكيَشةو هةلَةو رفت ئاميَزة اقيدةكريَ ةوة ،كةس انطةشةى ئةوة ناكات
كة دميوكراسى ة شيت كاملَ و يَ كةموكوا ية ،لةااسنيدا ،و راوة دميوكراسى
شةةرا رتي جةةؤاى دةسةةةَج ة ،جطةلةةة هةةةموو ئةةةو ش ةيَوازانةى دينةةةي حةةوك كةةة
اقينراونة ةوة لة سةادةميَنةوة ؤ سةادةميَنى دينة.

 -وينستؤن ضيَرضل-

دميوكراسى ضية؟
دميوكراسى ئيَستا شةثؤر داهاتووة ب نةتةوةطةةليَكي ز ر سيسةتةمى
دميوكراسى ثةيرةو دةكة  .ئةةم ثيَشةكةوتنة ثيَويسةتة ثيَشةوازيةكى
هاشى ليَبكرىَب لةطة ئةوةشدا وشةى دميوكراسى هةميشة هاوواتةاي
ئي اهيى نةهووة.
ضةةمكى دميوكراسةةى دةطةريَتةةةوة هةؤ طريكةةة كؤنةةةكا ب دددةسةةةكَت
لةكيةةةة طةلةةةةوة ئةةةةم راجةكردنةةةةيا وةك سيسةةةتةم دنظااا
هةكارهيَناوة كة ثيَويستة هةةكوة هنةرىَ .دميوكراسةى نةاكؤك و هةاودذ
هووة لةطة ثاشايةتى ددةسةكَتى تةاك ب و ئؤليطاريشةى ددةسةةكَتى
كةمينة ب و ئةرستوكراتى ددةسةكَتى تويَني يياواز .
سةةةهارةت هةةة يؤنةةا  :دميوكراسةةى طةةري دةى سةىَ طررة و كيماسةةي
سةةةةرةكى هةةةووب ز رينةةةة دةتةةةوانىَ هيَة ة ى خةةةؤى هةةةةكارهيَنىَ هةةةؤ
ضةوساندنةوةى كةمينةب هؤى هةية هة ئاسانى خةةلَكى رووةو هةسة
و سةةؤز راهكيَشةىَب هةةةهىَ ئةةةوةى عةةةهنَ ر هطيَةةرىَب ليَةةرةدا خةةةلَكى
هةةةةةةدواى هةرذةوةنديةةةةةة تايبةتيةكانيانةةةةةةوة لةسةةةةةةر تسةةةةةاهى
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هةرذةوةنديةكانى كؤمة َ هةطشتى.
هؤية هة شيَوةيةكى ديكةى تايبةت ثةرة هة دميوكراسى درا هة ناوى
لي ارب نويَنةرايةتي دميوكراسي كة هةةولَي كؤكردنةةوةى هاشةيةكاني
دميوكراسةةةةي دةدا لةةةةةو كاتةةةةةدا سةةةةةرةراى دةرهةةةةازهوو يةةةةاخود
كةمكردنةةةةوةى ئةةةةو مةترسةةةيانةى لةةةة ئةةةارادا  .ئةةةةم شةةةيَوازة
دميوكراسيةتة ئةمر سةرتاثاى ييهاني طرتؤتةوة.
ئةهراهام لينكؤلَي لةة سةةردةمى شةةرِى نةاوخؤى ئةةمريكاداب لةةوتارة
هةناوهانطةكةيدا لة ييت هيَرطب وةسرييَكى كالسيكى داية دميوكراسةىب
كةةاتىَ طةةوتى :دد دميوكراسةةى تكومةةةتى طةلةةةب لةةة طةةة و لةةة ثيَنةةاو
طةلدايةةة  .ئةةةو وةسةةريةى لينكةةؤلي ضةةوار ثرسةةيار دةوروذيَن ةىَب كةةة
دميوكراسى لي ار هة شيَوةيةكى تايبةتى وةكَميا دةداتةوة.
طةل كيَية؟
وةكَمى دروس ب واتةة هةةموو تاكيَةك لةة كومةةلَطادا .كةواتةة شةتى
ى هةة رةزامةنةدى هةةموو مر جيَةك
منونةيي ئةوةيةة هرِيارةكةا دةهة َ
هيَة  .هةرضةةةندة ئةةامةةدانى ئةةةو ئةركةةة ز ر ئةسةةتةم دةهيَة ب و
كاتيَكى ز رى دةوىَ و دةسةكَتيَكى هةرثةرضةدانةوةى طةةورة دةدا
هةةة تاكةةة كةةةك .دميوكراسةةى لي الَةةى ثةةى لةسةةةر هنةةةماى ز رينةةة
كاردةكاتب خةةلَك هاشةىيي ر َ دةنةويَني هةة دةنطةةكانى ز رينةةب
 + %50يةك.
لة دميوكراسى لي الَيداب هرِيارة سةرةكيةكا ثيَويستيا هة ز رينةةى
هةرز هةية وةكو ز رينةى دوو لةسةر سىَب لةطة ئةوةشةدا ئاشةكراية
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ز رينةى ئاسايى لةوانةية تايبةت هة كةمينةكا هيَة ب هؤيةة هةميشةة
شةيَوةيةك لةةة شةيَوةكانى ثاراسةةتنى مةةارى كةمينةةةكا لةةة ئارادايةةةب
هةندىَ يار دميوكراسى لي الَى وةسف كراوة هة ددةسةكَتى ز رينةةو
مارى كةمينة .
حكومةتى طةل
ثرسيارى دووةم ثةيوةستة هةة دتكومةةتى طةة  :دةسةةكَتى خةةلَك
دةهىَ لةسةر ضى هيَ ؟ ضني ئةو هرِيارانةى لة كيةة خةلَكةةوة وةكةو
تاكةكا ب خيَ انةكا ب كؤمثانيا و يةكيَتييةكانةوة دةدريَيب و ضني ئةو
هرِيارانةةةى دةهةىَ دةولَةةةت هيةةدات لةةة ثيَنةةاو كؤمةلَةةدا؟ ئةطةةةر هيَة و
هةموو هرِيارةكا هة كؤمة هدريَيب ئةو كات ئازادى هةوونى ناميَنيَة .
كؤمةةة َ دةكةويَتةةة ذيَةةر دةسةةةكَتى سيسةةتةميَكى ةةةور و دةسةة
دةطرىَ هةسةر هةةموو شةتيَكدا و دميوكراسةيةكة هةة ثيةىَ راجةةكردنى
يى .دى .تالَمو دةهيَتة دميوكراسي ةور.
ر لةةي تكومةةةت لةةة دميوكراسةةى لي الَيةةدا سةةنووردارةب وةرطرتنةةى
ز رينةى هرِيارةكا ييَدةهيَلرىَ هؤ كةرتى تايبةةتب واتةة دميوكراسةى
لي الَى هاوةرِ هة تكومةتى سةنووردار دةكةاتب نةاهىَ هةوار هةة ز رينةة
هةةدر َي هةويسةة و خواسةةتى خةةؤى هرِيةةار هةةدات .كةواتةةة لي الَةةى
دميوكراسةةةى دةسةةةةكَتى نةةةا سةةةنووردار لةةةة كيةةةة تكومةتةةةةوة
رةتدةكاتةوةب هةتا ئةوةى كة هة دميوكراسى ناو دةهرىَ.
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حكومةت لة (طةل)
ثرسيارى سىَ يةم ئةوةية :طةة دةهةىَ ضةؤ تةوكا هكةات؟ هةنةديَك
دةلَيَي دةهىَ طة راستةوخؤ توكا هكات .ئةوةر دةكةرىَ لةة ريَطةاى
راثرسةةى يةةا كؤهوونةةةوة طشةةتيةكانةوة هيَةة ب يةةاخود هةةة شةةيَوةى
هةشداريى دميوكراسى.
لةةروي تيؤرييةةوة دةكةرىَ هةةؤ هةةر هاوكَتيةةةك ئةاميَريَكى كؤمثيوتةةةر
تةرخا هكرىَب هةهؤيةوة دةتوانىَ دةرهةارةى هةةر كيَشةةو رووداويَةك
دةنطةةى خةةؤى تؤمةةار هكةةاتب ئةمةةةو سياسةةةتى تكومةةةت لةةة ريَطةةاى
ز رينةى دةنطةكانةوة ديارى هكريَ ب دةولَةت لة ثيَنةاو خ مةةتكردنى
خةلكدا دروس هووةب نةك خةلك لة ثيَناو خ مةتكردنى دةولَةتدا.
لة سايةى دميوكراسى لي الَيداب ثيويستة خةلَك هةموو ذياني تةةرخا
هكات هؤ ليَكولَينةوةو طريتؤو دةنطدا لةسةر هةر هرِياريَكى هةكؤمةة َب
و ئةةةو كاتةةةيا هةدةسةةتةوة نيةةة كةةة هرِيةةار وةرهطةةر سةةةهارةت هةةة
كاروهةةةارى ذيانيانةةةةوة .لةةةة دميوكراسةةةى لي الَيةةةداب دةنطةةةدةرةكا
نويَنةرةكانيا هةؤ دةسةتةى ياسةايى و دهةنةدىَ يةار ييَبةةييَكرد
هةلَدةهنيَر تا لة يياتى ئةوا هرِيار هدة .
ثيَويستة تواناو هيَ و كةسايةتى هؤ ئةو نويَنةرانة دةستةهةر هكرىَ هةؤ
ئةوةى هرِيارى هار هدة كةة لةة هةرذةوةنةدى طشة خةلكيةدا هيَة ب
هةةةكَم مةسةةةلةى ئةةةو نويَنةرانةةة لةةة ريَطةةاى هةلَبناردنةةة خوليةكانةةةوة
دةهيَ ة ب ئةطةةةر نويَنةةةرةكا هةرذةوةنديةةةكانى خةةةلَكيا لةهةرضةةاو
نةةةةطرتب دةكةةةرىَ كةةةة ثلةةةة و ثايةةةةيا رَ هسةةةةنريَتةوة .ئامةةةان
دةسةةةتةهةركردنى يةكسةةةانيية لةةةة نيَةةةوا نويَنةةةةرا و تكومةةةةتيَكى
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هةرثرسيار :نويَنةريى هةرذةوةندىب راوهؤضةوونةكانى هةةموو خةةلَك و
هةرثرسيار لةو ئةةامة دريَنخايةنانةةى كةة لةة ريطةةى كارراييةةكانى
تكومةتةوة ديَيب هة روتيَكي هيَمي وطريتوطؤى عةهالني.
دميوكراسةةى لي الَةةى هةنةةدىَ يةةار هةةة دميوكراسةةى نويَنةرايةةةتى يةةا
ناراستةوخؤ ناو دةهرىَب لة هةندىَ دميوكراسةى لي الَيةدا راثرسةيةكا
لةةة كةةاتى طةةؤرِانى سروشةةتى سيسةةتةمى دةسةةتورى ئةةةةام دةدريَةةيب
يةةاخود ياسةةا هنةرِةتيةةةكا ب ئةوانةةةى كةةة طةةة هةةة هؤيانةةةوة تةةوكا
دةكات.
حكومةت لة ثيَناو طةلدا
ثرسيارى ضوارةم و كؤتايى :ضؤ هرِيار دةدةيةي كةة ضةى هةؤ طةلةة؟
مؤرج ضؤ دةتوانىَ هةرذةوةنديةكانى طة ديارى هكات و ه انيَ ضني
ئةةةةةو هةرذةوةنديانةةةةة؟ ثيَويسةةةةتة لةةةةة وةرطرتنةةةةى هرِيارةكانةةةةدا
هةرذةوةنديةكانى هةر مر جيَك لةة هةرضةاو هطةريىَب سةةرةراى ئةةوةى
ز ر ئةستةمة كة هةرذةوةنديةكانى هةموو تاكةكا ييَبةةيىَ هكةريَيب
لةطة ئةوةشدا مةهةس دةهىَ دياريكردنى ئةو ئاماةانة هىَ كة طة
هة هةموو ضني و تويَنةكانيةوة لة سةريا كؤكة وةكب ئاشتىب ئارامى
و خؤشطوزةرانىب نةك ئةةو سياسةةتانةى كةة تةةنيا هةؤ هةرذةوةنةدى
ضةند طروثيَكى تايبةتي لة كؤمةلَطادا.
يةكىَ لة كيَشة و هاهةتةكا ب كاركردنى دةستةو طروثةكانةة لةة ثيَنةاو
هةرذةوةندية تايبةتيةكانيانداب هةراستى هةموو ئةوانة شايانى ئةةوة
لةهةر ضاوهطرييَي .سةةرةرِاى ئةةوةر سياسةةت دةهةىَ رةنطدانةةوةى
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يةةةماوةريَكى هةةةررراوا و طشةةةتطري هةةىَ يةةا ئةةةةوةى ثيَةةى دةلَةةيَي
هةرذةوةن ةدى طشةةتى .دميوكراسةةى نويَنةرايةةةتي هةةة هةةؤ طروثةةةكا
دةرةخس ةيَنىَ تةةا راجةةةى هةرذةوةنةةدى و هريورِاكانيةةا هكةةة ب هةةةكَم
ى هة شةيَوةيةك هةي كةة نةةك تةةنيا رةنطدانةةوةى ئةةو
هرِيارةكا دةه َ
هةرذةوةندية تايبةتانة هىَ.
كيةةةةةنيَكى ديكةةةةةى هاهةتةكةةةةة ئةوةيةةةةةب ضةةةةؤ هةرذةوةنديةةةةةكا
دياريةةدةكريَيب كةةاتىَ هؤضةةونةكا لةسةةةر هنةةةماى سةةؤزو هةسة هةةيب
ثيَويستة دياريكردنيَكى ورد هةؤ هةرذةوةنةدى طشةتى هكةرىَب واتةة لةة
دميوكراسةةى لي الَيةةدا طةةروث و كؤمةلَةةة تايبةتةةةكا هانةةدةدريَي هةةؤ
ثيَشكةشكردنى روونكردنةوة لةسةر هةرذةوةندي و طرنطيدانةةكانيا ب
هةكَم هةرطي ناهىَ ئةوا خاوةنى وةرطرتنةى هرِيةار هةيب هةةلَكو دةهةىَ
ئةةةوة يةةىَ ههيَلَةةرىَ هةةؤ نويَنةةةرة تةةازة هةلَبةةنيردراوةكا ئةوانةةةى
هةرثرسيار لة هةرامبةر ئةو خةلَكانةى دةنطيا ثيَداو .
دميوكراسى ئازادى دةثاريَزى
هةميشة مةترسى خراث هةكارهيَنا لة دةسةَتي سياسي دةكرىَب لة
كية ئةوانةى كة هةريَوةى دةهة  .دميوكراسى هاشىيي و لة هةارتريي
سيستةمة هؤ هةرطريكرد لةة مارةة سروشةتى و ئازاديةةكانى خةةلَك و
ريَطة طرتي لة خراث هةكارهيَنانيا .
لةة وةكَمدانةةوة هةةؤ داوةتةكةةى ئةةرالَتؤ ب ئةرسةةتؤَ ئةةم ثرسةةيارةى
ئاراسةةتة كةةردب دةه ةىَ دةسةةةكَت لةةة ريَطةةاى تيكمةةةتى رةيلةسةةورة
دةسةكَتدارةكانةوة هيَ  .دكيَ ثاسةةوانى لةة ثاسةةوانةكا دةكةات؟
ضؤ دلَنيا دةهني كة دةسةةكَتدارا ب دةسةةكَتى خؤيةا هةةكارناهيَني
22

هؤ خ مةتى هةرذةوةندية تايبةتيةكانيا ب لة يياتى هةرذةوةنديةكانى
خةلَكى؟ هةهيَ تريي طةرةنتى دذ هةخراث هةكارهيَنانى ئةو دةسةكَتةب
ئةوةية كة خةلَكى لة ريَطاى هةلَبناردنةكانةوة دةسةةكَتيا هةيةة هةؤ
وةكنانى دةسةكَتدارا .
وةكنةةا لةةة دةسةةةكَت هةةةهيَ تريي ضاوسةةوركردنةوةية دذ هةةة خةةراث
هةةةكارهيَنانى دةسةةةكَت لةكيةةة دةسةةةكَتدارانةوةب كةضةةى لةوانةيةةة
خةةودى خةةةلك هةرِةشةةة هةةي هةةؤ سةةةر ئ ةازادى .هريمةنةةدى رةرةنسةةى
دئةةةلكيؤ دى تؤكرييَةةن لةةةو هارةيةةةوة دةلَةىَ :طةةةورةتريي مةترسةةيى
دميوكراسى لة دديكتاتؤريةتى ز رينةوة دىَ.
دامةزريَنةةرانى وكَتةة يةةةكطرتووةكانى ئةةمريكا ز ر هةةة ئاطةاهوو لةةةو
مةترسةةيانةى كةةة هةرِةشةةة لةةة ئةةازادى دةكةةة لةكيةةة هةةةموو ئةةةو
كةسانةى دةسةكَتدار  .ئةلكسةاندةر هةاملتؤ ب لةة سةالَى  1787لةة
نامةكانى ريدرالَيةدا نوسةيويةتى :ثيةاوا عاشة ى دةسةةكَتي .هةةموو
دةسةكَت هدة هة ز رينةةب كةمينةة دةضةوسةيَنيَتةوةب دةسةةكَت هةدة
كةمينة ز رينة دةضةوسيَنيَتةوة.
ميَنوونووسةةةى هةةةةريتانىب لةةةؤرد ئةةةةكتؤ ب طررتةةةى لةةةة سيسةةةتةمة
دميوكراسةةةةيةكاندا ديةةةةاريكردووة و دةلَةة ةىَ :دزالَىيةةةةي نهيَنةةةةى لةةةةة
دميوكراسةةيدا ديكتةةاتؤرى ز رينةيةةةب يةةا رِاسةةتى هلَةةيَي ت هةةةب كةةة
هةميشة ز رينة ثيَكناهيَنىَ و هةلَكو هة ز رى هيَ يةاخود سةاختةكارى
لةةة هةلَبناردنةكانةةدا سةةةردةكةوىَ .كةواتةةة دميوكراسةةى سةةنووردارب
دميوكراسةةى لي الَييةةة كةةة كةةوت وهةنةةد دةخاتةةة سةةةر دةسةةةكَتى
تكومةت هةةتا ئةطةةر هةة رةزامةنةدي ز رينةة كارهكةة ب لةةو رووةوة
ثيَويستة مارى تاك و كةمينةكا ثاريَ راو هيَ .
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دميوكراسى طةشة بة بةرذةوةنديةكانى طةل دةدات
ضةةؤ طةةةرةنتى ئةةةوة دةكةةرىَ كةةة هةرذةوةنديةةةكانى طةةة طةشةةةيا
ثيَةةةدةدرىَ و خ مةةةةت دةكةةةريَي ب نةةةةك تةةةةنيا هةرذةوةنديةةةةكانى
دةسةكَتدارا ؟ هةهؤى هةلَبناردنة خوليةكانةوةب سياسيةكا دةزانةي
ئةطةةةر هيَةة و هةرذةوةنديةةةكانى طةةة ثشةةتطوىَ اريَةة ب ئةةةوا لةةة
دةسةكَت دوور دةخريَنةوة.
ييَرمةةى هينسةةامب كةةة خةةاوةنى هري كةةةى هةرذةوةنةةدخوازي هةةووب كةةة
ئةمر هوةتة هناكةى ئاهوورى نوىَب هانطةشةى دخؤشةبةختى هةرضةي
زياتري هةؤ ز رينةةى خةةلَك دةكةرد .ئةةو يةةكيَك هةوو لةة كيةةنطرانى
دميوكراسىب و لةوهاوةرةدا هةوو كةة دميوكراسةي تةةنها هؤكاريَكةة هةؤ
خ مةتى هةرذةوةنديةكانى طة .
دميوكراسةةى رةضةةاوى هةرذةوةنديةةةكانى طةةة دةكةةات و طرنطييةةا
ثيَةةدةداتب سةةةرةرِاى ئةةةوةى نةةاكرىَ و ئةسةةتةمة هةرذةوةنديةةةكانى
طش ييَبةيىَ هكريَي .هةةموو هةرذةوةنديةةكا لةهةرضةاو دةطرييَةيب
ضونكة هةر تاكيَك هة شةيا و توانةاب خةاوةنى مةارى دةنطدانةةب و لةة
ئةةامةةةدا ئةةةةو دةسةةةةكَتةى هةيةةةة هةةةؤ هيَشةةةتنةوةو سةةةةركةوتنى
كانديدةكا هؤ ثلة طشتيةكا .
هةروةكو ضؤ خؤشبةختى خةلَك ئامةاةى يةكةةمى تكومةتةةب واتةة
رةزامةنةةةدى ميللةةةةت تةةةةنها هناكةيةكةةةة هةةةؤىب لةةةة رووى عةةةةهن و
رةييكردنى كاروهارةكا هة سروشتىب هةةروةك ئةةوةى يةؤ ئةادةم
يةةةةكيَ لةةةة سةةةةر كة هةرايةةةةكانى وكَتةةةة يةةةةكطرتووةكانى ئةةةةمريكا
طوتويةتى.
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بةشدارى سياسى راستةقينة
ز رينةى هةرة ز رى خةلَكى ئةوةندة سياسةتيا هةكوة طةرن نيةةب
لة ذيانياندا شتى ز ر طرنطى هةية كة ئةةةامى هةدة  :هةنيَوى ذيةا ب
هةسةرهردنى كات لةطة خؤشةويستةكانيا ب راهوارد و هةسةةرهردنى
خوشيةكانى ذيا .
دميوكراسى داوا لةة خةةلَك ناكةات كةة ثةى لةة تةةزو ئارةزووةكانيةا
طرنطةةى هةةة سياسةةةت هةةدة ب كةةةمىيي شةة ثر سةةةى دةنطدانةةةب
دةنطةةدةرا هانةةدةدريَي كةةة هةدواداضةةوو هكةةة لةسةةةر طريتوطةةؤ
سياسةةيةكا ب ئةةةوةر ش ةتيَكى سةةةثيَنراو نيةةة هةسةةةريانةوة هةةةكَم
سةهارةت هةو كةمينةيةةى كةة طرنطةى هةة سياسةةت دةداب لةة نيَةوا
طش خةلَكى هة و هوارى ز ر هؤ هةشدارهوو لة ئارادا .
دميوكراسى هوارى هةشدارهوو دةرةخسةيَينَ لةة ريَطةاى ليَكؤلينةةوةو
طريتوطؤ طشتيةكا و ئةةامدانى ثر سةى دةنطدا و كانديد كرد هؤ
ثلةوثايةكا  .يؤ ستيوارت مين دةلَىَ :هةشدارى سياسى كاريَكى تةا
ئةو ثةرِى هاشةب ضونكة طةشة هةو كةسانة دةدات كةة هةشةدار دةهةي
لة ثيَشكةوتين ريكريدا.
ئةو كةسانة سياسةت دةكة كة كاتيةا هةة دةسةتةوةية و هةةروةها
طرنطيةةدا و ضةةاككييا هةيةةة هةةؤ ئةةامةةداني .كيَشةةةى دميوكراسةةى
راستةوخؤ يا هةشدارب هةر هةةما ئةةو كيَشةةيةية كةة ئؤسةكار وايلَةد
هاسى ليَوة كردووة سةهارةت هة سوشياليسةتى:ئةو هري كةيةة طةةليَك
ئيَوارة خواني دةويَ ب لةطة ئةوةشدا دةنطدةرانى ئاسةايى دةتةواني
سود لةو طريتوطؤيانة وةرهطر كة ئةةامدةدريَي لة نيَوا ئةوانةى كة
25

طرنطى هة سياسةت دةدة ب كاتىَ كة دةنطدةدة .
تؤماك ييَريرسؤ سةر كى وكَتة يةةكطرتووةكانى ئةةمريكاو خةاوةنى
راطةيينراوى سةرهةخؤيىب ثةسنى هةهاى ر شنبريكردنى سياسى هةةم
شيَوةية كردووة :مي ئةةمباريَكى تةةواو دلَنيةا هةؤ دةسةةكَتة هاكَكةانى
كومةلَطا ثى لة خودى طة شك ناهةمب ئةطةةر واهة انني كةة ئةةوا تةا
ئةو رادةية ر شةي نةني هةؤ هةةكارهينانى دةسةةكَتيا هةة ليَهةاتوييَكى
ثيَويس ب واتة ضارةسةر لةوةدا نية كة ليَيا هسةةنينةوة .هةةلَكو هةؤ
هةهيَ كردنى تيكمةت و ضاك هريكردنةوةيانة هة ريَرهوو .
عةقل نةك سؤز
طومانى طريكى دةرهارةى دميوكراسى تا رادةيةك لةةو ترسةة هةوو كةة
طشةة يةةةماوةرى نةخويَنةةدةوار سةةةهارةت هةةة طروثةةةكانى ديكةةةب
كةمىيي ليَهاتووييا هةهيَ لة وةرطرتنى هريارةكانةداب سةؤزو خةةيا
ثآلوى و تةز و ويس وةك ئريةيى و هةخيلى ثى خةووى يةةماوةر ب
تاكو عةهن و طريتوطؤى ئاماةدارو هيَمنانة.
دميوكراسةةى نويَنةرايةةةتى دانةةراوة هةةؤ ئةةةوةى هةةةر لةةة وةرطرتنةةى
هريارةكةةا دلَنيةةاهني لةةة تويَنينةةةوةى ثيَشةةهات و ئةةامةةةكاني هةةةر
هرياريَك هة تويَنينةوةيةكى تةواو .ثيَويسةتة لةسةةر يةةماوةر كةة هةة
طرنطى لة كيَشةكا هروانىَب و راو هؤضوونة ييايياكانيا لةسةر هةةر
كيَشةةةيةك اةنةةة رووب دةهةىَ كةةات و ريَرهةةوو و تيكمةةةت هةدةسة
نويَنةرانى هةلَبنيَردراوةوة هةهيَ هةؤ طريتوطةؤ و تويَنينةةوةى ياسةا و
هرِيارةكا هة نويَنةرايةتى طة .
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هةهؤى ئةوةشةوة هة ثيَويس زانرا كةة دميوكراسةى نويَنةرايةةتى هةىَ
نةك راستةوخؤب هؤيةة هةرثرسةى هةلَبةنيَردراو دةهةىَ نويَنةةر هةىَ نةةك
هريكةار و ثةيوةسة هةىَ هةةة راوهؤضةوونى دةنطةةدةرةكانى .هريمةنةةدى
هةريتانى ئيدمؤند هيَرك لة وتارةكةيدا هؤ دةنطدةرا لة شارى هريستن
هةو شةيَوةية راى خةؤى دةرهةرِى :دنويَنةةرتا هةةرزارى ئيَوةيةة نةةك
تةةةنيا هةةة هةةةو َ و تيَكوشةةانى خةةؤىب هةةةلَكو هةةة توكمةكةيشةةىب
خيانةتتا هةرامبةر دةكات لة يياتى خ مةت ئةطةر هورهانيدا هةوةى
كة ئيَوة رازى هكات .
ثيَويسةةةتة ثةرلةةةةما وا هةلَسةةةوكةوت نةةةةكا كةةةة كؤنطريَسة ةيَكة هةةةؤ
هالويَ ةكا ب كة نويَنةرايةتى هةرذةوةنةدى يؤراويةؤر دةكةة ب هةةلَكو
ددئةةومةةةنى طريتوطةةؤى نةتةوةيةكةةة كةةة يةةةك هةرذةوةنةةدى هةيةةة
ئةةويش هةرذةوةنةةدى هةمووانةة .نويَنةةةرا لةةويَي هةةؤ رةضةةاوكردني
هةرذةوةنديةةةةكانى كؤمةةةةلَطا يةةةاخود هةةةةموو نةتةةةةوةب نةةةةك تةةةةنيا
هةرذةوةنديةةةةكانى ئةوانةةةةى كةةةة هةلَيانبةةةناردووةب يةةةا ئةوانةةةةى
هةلَيانبناردوو
جيَطريبوون و شةرعييةت
سيستةمة سياسيةكا ثيَويسةتييا هةة ييَطريهةوو هةيةةب هةةروةها
توانايى لة وةرطرتنى هرِيارةكا هةؤ ماوةيةةكى دريَنخايةة ب هاشةىيي
هؤكار هؤ ضةسثاندنى ييَطريهوو شةرعييةتةب دةسةةكَتى وةرطرتنةى
هرِيارةكا ياخود ما لة وةرطرتنى دةسةَت.
دةولَةت ثيَويستى هةوة هةية كةة دةسةةَتةكةى لةة كيةة خةلكةةوة
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ثةسةندكراهىَ هةتا ئةطةر هيَتو يياوازى لةطةلَدا هةهوو لةسةر هرِيةارىَ
لةةةة هرِيارةكةةةا و هةتايبةةةةتى ثةسةةةةندى ئةوانةةةةى لةةةة دةرةوةى
دةسةةةَتدا ب و خةةةلَك ثيَويسةةتى هةةةوة نيةةة كةةة هةةةموو هرِيارةكةةا
ثةسةند هكاتب هةلَكو دةرهارةى ضونيةتى وةرطرتنى هرِيارةكا ب واتةة
ثروَسة نةك ئةةام.
تايبةمتةنديةكانى دميوكراسى ليرباىل
دميوكراسةةى ثةةى لةةة تةةةنيا كةس ةيَك يةةا دةنطيَةةك دةطريَتةةةوة .هةةةلَكو
ثيَويستى هة ضةنديي تايبةخةندى ديةاريكراو هةيةة هةؤ ئةةوةى هبيَتةة
دميوكراسةةييةكى كاريطةةةر .دةهةةىَ هةةةموو كةسةةيَك مةةايف دةنطةةداني
هةهيَ ب دةنطدانى طشتطريب ئةطةر مةهةس رةضاو و طةرةنتى كردني
هةرذةوةنديةكانى هةموو مر جةكا هيَة ب ئةةو كاتةة ثيَويسةتة مةارى
دةنطدا هؤ هةر مروجيَك مةيسةر هكريَ ب هةر هةدةركردنيَك دةهةىَ هةة
هيانووى هةهيَ ةوة هاكانةى هؤ هكرىَب هؤ منوونةب منداكَ .
ثيَويسةةةتة هةلَبةةةناردنى ئةةةازاد و روو و خةةةور ئةةةةةام هةةةدريَيب و
هةلَبناردنةةةكا ئةةازاد هةةيب هةةؤ ئةةةوةى دةنطةةدةرا هتةةواني مةةارى
دةنطدانيا هةهىَ ثالةثةستؤى نارِةوا هةكارهيَني .لةهةةر ئةةو هؤيةشةة
كةةة ثر سةةةى دةنطةةدا هةميشةةة هةةةنهيَنى هةةةريَوة دةضةىَب هةةةروةها
دةهىَ هة شيَوةيةكي ئاشكرار هيَ هؤ ئةوةى هوار هة هةموو كةسةيَك
هدريَ كة خؤى هثاليَوىَ و هةلَمةتى هةلَبناردنى خؤى ثيَشكةر هكات
هؤ دةنطدا .
هةروةها دةهىَ هةشيَوةى خور هيَ كة هةر د 5-3سا َ ياريَك هيَة
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هؤ رةخساندنى هاوسةنطى لة نيَوا طةرةنتى وةكَمدانةوة و ئةوةنةدة
دريَنخايةةة نةةةةهىَ ثةةةى لةةةةو رادةيةةةةى كةةةة ديةةةاريكراوة لةةة نيَةةةوا
هةلَبناردنةكانةةداب تةةا وةكةةو هةةوار هةةؤ ئةةامةةةكانى كةةارى تكومةةةت
هرةخسيَنرىَ كة هؤ خةةلك روو و ئاشةكراهيَ هةةر لةةوةى دةنطةدةرا
يةةاريَكى ديكةةة دةنطةةةكانيا هةةدة و تةةوكمى خؤيةةا هةةدة لةسةةةر
ييَبةييَكردنةكةى.
ثيَويستة دةررةتي هةلَبنارد لة نيَوا ثارتةكا هةهيَ ب و سةةرِةراى
هانطةشةى هةندىَ لة وكَتا ب هة هي شيَوةيةك ناهىَ دميوكراسةى تةاك
ت هةةى هةةةةهىَ .ئةطةةةةر ويسةةةتما كةةة ت هةةةةكا وةكَمطةةةؤى تةةةةزو
ئارةزووةكانى طة هيب و دوور هةي لةة سةتةمكارى و ز ردارىب ئةوسةا
هةر كدانةي ت هةة دةسةةكَتدارةكا و طؤرِينيةا هةة ت هةى ديكةة هةة
دةسة ة دةنطدةرانةةةةوة دةهيَة ة ب هةةةةروةها هةلَبةةةنارد و دةسة ة
نيشانكرد لة نيَوا ت هةكا هةس هةة كوازى هةنةدىَ لةة ت هةةكا
كى هاوَتي هكات هة شيَوةيةكى ديارو هةرضاو طةرةنو دةكةاتب هةةر
لةوةى كةة دةنطةدةرا دةنطةةكانيا هةدة ب واتةة ر ليَكةى سةةرةكى
ئؤثؤزسيؤنى هونياتنةر لة ئاراداية.
ثيَويسةةتة ئةةازادى رادةرهةرِيي و كؤهوونةةةوة هةةةهيب ثيَويسةةتة هةةوار هةةة
هةةةموو كةسةيَك هةةدريَ كةةة هريورِاكةةانى هةةةئازادى دةره ِىَبكةةة لةةة
هةرذةوةندى ميللةتداية؟ هةروةها دةهىَ هوار هة هةموو كةسيَك هدريَ
ى لةة ثيَنةاو هةةرطريكرد لةة هةريو راو
تا تيَكة َ هة كةسةانى ديكةة هبة َ
هةرذةوةنديةةةكانيب هؤيةةة ثيَويسةةتة ئةةازادى دةسةةتةهةر هكةةرىَ هةةؤ
تيَكةلَبوو و هةيةكةوة هةلَكردنى ت ب و طروثة سياسيةكا .
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ثيَويستة مةريى هاوسةن هةهي هؤ نةهيَشتنى مةترسى و هةرِةشةى
سةةتةمكارى ز رينةةة يةةا كةمينةةةب نةةاهىَ هةةة هةةي شةيَوةيةك دةسةةةكَت
هدريَتة دةس هي تاكيَةك يةا دامودةزطايةةك .لةة سةايةى سيسةتةمى
دميوكراسةةى لي الَيةةداب كةةؤت و هةرهةسةةو هةرامبةريةكةةدي هةةة ب هةةؤ
هةدةكةكردنى هة سةنىالَيبوونى دةسةكَتب هة تايبةتى لة دةسةةكَتى
ييَبةييَكردنةةداب ثيَويسةةتة دةسةةةكَتى ييَبةةةييَكرد هةرثرسةةيار ه ةيَ
لةسةر كردةوةكانى لة هةرامبةر دةسةكَتى ياساييدا.
ئةةومةنةةة ياسةةاييةكا ز رينةةةيا لةةةدوو ئةةومةةة ثيَكةةديَيب و هةةة
ضةنديي يؤر هةلَدةهنيَردريَيب هةروةها دادطا دةهىَ سةرهةخؤو يياهىَ
ى تكومةةتى ناوضةةيى هةة هيَة
لة دةسةةكَتى ييَبةييَكردنةداب و دةهة َ
هةةةهيب دةه ةىَ دةسةةتوريَك هةةةهىَ كةةة دامودةزطاكةةا و كارراييةةةكانى
تكومةةةت ديةةارى هكةةاتب ئةةةوةر لةةة هةلَطةنامةيةكةةدا دةهيَة ب هةةةكَم
هةةةموو سيسةةتةميَك ثش ة ئةسةةتورة هةةة تيَكةلةيةةةك لةةة سيسةةتةمى
نوسراو يا عوريف يا هةلَطةنامةكا .
ى نةةك دةسةةَتى تاكةةكا ب هةؤ
ثيَويستة دةسةَتى ياسةا لةة ئةاراداه َ
ئةوةى هةر مروجيَك ئةةو سيسةتةمة هناسةىَ كةة تةوكمى ليَةدةكاتب و
دميوكراسيةتةكانى لي الَى هةميشةب خؤ هةة دوور دةطةر لةةوةى كةة
دةستوريَكى دوور و دريَنيا هةهيَ كة نةرمييا تيَدا نةةهىَب هةةروةها
دةسةةةتوريَك كةةةة ويَنةةةاى ئةةةةو سياسةةةةتانة هكةةةات كةةةة سةةةةردةميا
هةسةرضووهىَ.
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حكومةتى نويَنةرو بةرثرسيار
دميوكراسية لي الَيةكا كامن ننيب هة هؤى ئةوةى هةولَي ئةةامدانى
هاوسةنطى دةكة لة نيَوا نويَنةرايةةتى و هةرثرسةياريَتيداب و ئةطةةر
وةكَمطوى ئارةزوو و هةرذةوةنديةكانى دةنطدةرا هيَة ب ئةةو كاتةةى
كةة طةةرةنتى وةرطرتنةةى هرِيارةكةانى هاشةى تيَةةدا هكةاتب ئةةةةاميَكى
هاشى دةهيَ هؤ ماوةيةكى دريَنخاية .
ئةوةى راستى هىَ ئةو شيَوة هاوسةنطيية مةتالَة هة تةواوى هيَتةةدىب
لةطة ئةوةشدا هي سيسةتةميَكى سياسةى ديكةة نيةة هةشةدارى لةةو
دوو ئاماةةةةدا هكةةاتب هةةةهاى دميوكراسةةى هةةةولَى هةردةوامةةة هةةؤ
طةرةنتيكردنى هةوونى تكومةةتيَك كةة لةة هةةما كاتةدا نويَنةةريش و
هةرثرسياريش هيَ.
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يةكساني
هةموو مايف يةك انييان هةية ،ةآل نةك ؤ شنة يةك انةكان

 -ئيدمؤند بيَرك –

يةكساني ضية
يةكسةةاني ئةةةو ثرةنسةةيثةية كةةة دةلَةة دةهةةيَ هةةةموا وةك يةةةك
مامةلَةيا لةطةلَدا هكريَ ب سةرةرِاي ئةوةي كة خةةلَكي هةة سروشةو
خؤيةةةا لةةةة ز رهةةةةي تايبةخةنةةةدي و ذيةةةري و توانةةةا و شةةةيَوة و
ئارةزووةكانياندا يةكسا نني .كةةك لةةو هةاروةرِةدا نيةةب كةةوا هةةر
مر ج هاوشيَوةي مر جيَكي ديكةيةب كةواتة هة واتايةك دةه هلَيَني
كة خةلَكي يةكساني؟ مشتومرِ دةرهارةي يةكساني ثةيوةستة هةةوةي
كة ثةيرِةوكردني يةكساني لة نيَوا خةلَكةدا كاتيَةك شةياوة يةاخود
نةشياوة؟
دةكر كني كةم ثيَن شةيَوة لةة يةكسةاني ديةاري هكةةيي :يةكسةاني
ئةخالهيب يةاخود رةةرميب يةكسةاني لةة هةرامبةةر ياسةاداب يةكسةاني
سياسيب يةكسةاني لةة دةررةتةدا و يةكسةاني لةة ئةةامةكانةدا .سة
شيَوازي يةكةميا ثةسةند ب يةكساني لةئةةامدا هة رادةيةةكي ز ر
ويسىاو ن يةب هةةَم نرخةي يةكسةاني لةة دةررةتةدا دةوةسةتيَتة سةةر
ضؤنيةتي ليَكدانةوةكةي.
هةدريَةةنايي ز رهةةةي هؤناكةةةكاني ميَةةنووي ييهةةانيب يةكسةةاني وةكةةو
هنةمايةكي ئةخالهي ناتةواو هووةب يا هة شيَوةيةك ليَي دةرِوانةرا كةة
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هاهةتيَكة ناضةيَتة عةهلَةةوة و لةطةة َ واهي ةدا ويَةك نايةتةةوة .ئاسةايي
هووب كة خةةلكي لةةروي ثيَطةيانةةوة لةيةةكىي يياهكريَنةةوةب وةكةو
هةةووني ياسةةايةكي تايبةةةت هةهار نةةةكا لةكيةةةك و ياسةةايةكي تةةرى
تايبةةةةت هةةةة يوتيارةكةةةا لةكيةةةةكي ديكةةةةوة .ئةرسةةةتؤ لةةةةهارةي
يةكسةةانييةوة دةلَيَة  :ناهة ييةةاوازي هكةةر لةةة نيَةةوا ئةوانةةةي كةةة
يةكساني لة هةموو ئةو ئةركانةي كة ثةيوةندييا هةية هةةو هاهةتةةي
كةلةةةة ذيَةةةر هاسوخواسةةةدايةب ئةةةةوةر طوتةيةكةةةة ضةةةةنديي ثرسةةةيار
دةوروذيَن دةرهارةي دضية ئةو ئةركة ثةيوةنددارة .
تؤماك هوه دةلَ  :هةموو لة هةلَومةريي ذينطةي سروشةو هةراييةدا
يةكسا هوو ب هةَم ئةوسا ذيا ددوورة ثةريَ ى و خةراث وسةةخ و
كةةورت هةةوو  .خةةةلَك ئامةةادةهوو كةةة واز لةةةو يةكسةةانيية هيَةةني لةةة
هةرامبةر سيستةميَكي دةسةَتداري هةهيَ داب كةة ليرييسةا ناوينةاهوو
دكيةةانى سةةةرثاطريي زةهةةةكر  .هةةةروةكو ئةةةوةي لةةة ز ر كةةات و
سةردةمدا رويداوة.
لةةة ميَةةنووي رةلسةةةرةى نويَةةداب كرانةوةيةةةكي يةكالكةةةرةوة لةسةةةر
دةسو يةؤ لةؤك ثةيةدا هةوو .لةؤك ثيَيواهةو لةة ذينطةةي سروشةتيي
هةراييةةداب خةةةلَكي مةةايف يةكسةةانيا هةةةهووب هةةةَم لةةة ذيَةةر سةةايةي
دةسةَتي سياسيدا ثاريَ طارييةا ليَكةردب ئةةو مارانةة ثةيوةسةتبوو
هةةةمايف ذيةةا و ئةةازادي و مولكداريَتيةةةوة كةةة مةةولَكي هةةةموو خةةةلَكي.
راطةياندني سةرهةخؤيي ئةمريكار كة هةر لة ضوارضيَوةي ئةةو مارةة
يةكسانانةدا هاتووةب دةيطوت :دهةموو هة يةكساني هاتوينةتةةهوو .
تؤمةةاك ييظرسةةؤ دارِيَةةنةري راطةياندنةكةةة هةةووب رةخنةةة و لؤمةةةي
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ئارِاسةةتةي ئةةةو كةسةةانة دةكةةرد كةةة لةةةو هةةاوةرِةداهوو مر جةةةكا
هةسروشةةو خؤيةةا ثةةؤليَنكراو لةش ةيَوةي هةرةميَكةةدا و لةسةةةريا
ثيَويس دةكات كة ثيَطةة و شةويَين خؤيةا هة اني لةةناو كؤمةةلَطادا.
دمر جةكا هةر لة لةدايك هونيانةوة هاري ذيانيا لةسةرشا نةةهووةب
هةروةها كةمينةيةك هؤ ئةوة لةدايك نةهوو تاوةكو هة ئةريادةي خةوا
دةسرِ يو هي هةسةرياندا و سواري مليا هنب .
سةدةي نؤزدةهةمب سةردةمي خةهات هةوو هةؤ هينانةكايةةي ضةةمك و
واتاكةةاني مارةةة يةكسةةانةكا ب كةةة خةةؤي دةهينيةةةوة لةةة لةةةناوهردني
سيسةةةتةمي كؤياليةةةةتيب و داكةةةؤكيكرد لةةةة ثرةنسةةةيثي يةكسةةةاني
لةهةرامبةةةر ياسةةاب يةكسةةاني سياسةةيب واتةةا طشةة هاوَتيةةا مةةايف
ئةوةيا هةية كةة مةايف يةكسةانييا هةؤ مةيسةةر هكةر لةة ثرِ سةةي
دةنطدا و هةلَبناردندا.
لةطةأل ئةوةشدا ئاررةت تا سةةرةتاكاني سةةدةي هيسةتةم لةة ز ر لةة
وَتاندا مايف دةنطدانيا نةهووب ئةمة و رةشثيَستةكانيش لة هاشووري
ئةةةرري ا لةةةمايف سياسةةي و يةكسةةاني و مةةايف مولَكةةداريب لةسةةةردةمي
رذيَمي رةطةزثةرسو دئاثارتايد دا هيَبةر كراهوو .
لة هةما سةدةدا و لةطةأل سةركةوتين سؤسةيالي م و كؤمةؤني م ئةةو
مةةايف يةكسةةانيية هةةة شةيَوةيةكي طشةةو ثةيوسة هةةوو هةةة يةكسةةاني
ماددي ياخود ديةكساني ئةةامةكا  .هنةماي يةكساني لة دةررةتةدا
ضةةةنديي دةسةةتكةوتي لةةةو سةةةردةمةدا هةدةسةةتهيَناب هةةةَم ز ري
نةخاياند كة طؤرِا هؤ هنةمايةةكي ديكةةي ييةاواز كةة هطوةة لةطةةأل
هنةماي دئةةامة يةكسانةكاني .
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يةكساني ئةخآلقي
هةةةموو مر جيَةةك لةةة رووي ئةخآلهييةةةوة شةةاياني هايةةةخ و ريَ ليَنانةةةب
سةرةرِاي ئةوةي مايف هةية كة ضؤ ذياني هةسةةرهةريَ ب ئةةوةر لةة
ئادةمي اد هوونيةوةي سةرضاوة دةطر ب هة ثيَي ئةةو هةاوةرِةي هةيةة
كةةة دةلَ ة  :هةنةةد شةةو ديةةاريكراو هةةة ب كةةة هةةةر مر جيَةةك لةطةةةأل
مر جيَكي ديكة هةشداري تيَدا دةكات دهةتايبةةتي مارةة سروشةتيةكا
يا مارةكاني مر ج ب كة وايا ليَدةكات ييَطاي ريَ هي.
ييةةاوازي ئةةاينييب يةةا ييَنةةدةر يةةا نةتةةةوةييب ناهنةةة هنةمايةةةك هةةؤ
ريَ نةةطرتين مةر جب هةةةر كةسةةو وةك مةةر ج مةايف خؤيةةةتي ئةةو ذيانةةة
هةلَبنيَري كة خؤي مةهةستيةتيب هة مةرييَك مارةكاني خةلَكي ديكةة
ثيَشيَن نةكات .هؤية ئةو هاوةرِة ناكؤك و دذ هة سيستةمي كؤياليةةتي
هووب ضونكة كؤيلة مايف ئةوةي نية خؤي ذياني خؤي هةلَبنيَر .
ئةةمانويَن كانة ب رةيلةسةويف ئةةةلَماني نةاودارب لةسةةةر ئةةو طرميانةيةةة
سيستةميَكي دارِش سةةهارةت هةةوةي كةة ثةيوةنةدي هةة يةكسةاني
رةرمييةوة هةية و كة هةند يار ناودةهر هة ثيَداويسو ثيَداطرييب
كة تيايدا هاتووة :دثيَتخؤشة ضةؤ خةةلَكي رةرتةارت لةطةة َ هكةة ب
ئاوا رةرتار لةطة َ خةلَكدا هكة .
ئةوةيا هة سروشو خؤيب هةو ماناية نيةة كةة هةةموو مر جةةكا لةة
رووي ئةخآلهييةوة وةكو يةةك وا لةة رةرتاريانةدا .روو و ئاشةكراية
كة هةند كةك هة شيَوةيةكي هاشى لة كةسةاني ديكةة هةلَسةوكةوت
دةكة ب هةنديَكيش تاوا ئةةام دةدة ب سةةرةرِاي ئةةوةر ذيةا و
هوونيا نرخي خؤي هةر هةية.
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هة داخةوة هاودةنطييةك دةرهارةي راجةكردنيَكي دروس كة هة كاري
هيَةةنني هةةؤ ئةةةو مانايةةةي يةكسةةاني لةةة ئةةارادا نيةةةب ضةةونكة ضةةةنديي
راجةكردني يياواز هة هؤ يةكساني وةك يةكساني رةةرميب يةكسةاني
ئةخالهيب يةكسةاني لةة ثلةوثايةةب يةكسةاني لةة ريَ طرتنةداب كةة هةي
كاميا لةم وةسريانة راجةكردنيَكي دروس نادا لةسةر ئةو هنةماية.
يةكساني لة بةرامبةر ياسا
دةكريَ ة هلَةةيَني ئةةةةامي سياسةةي هةةةرة طةةرن لةةة ثةسةةةندكردني
يةكساني ئةخآلهيدا لة ثرةنسيثي يةكساني ياساييب ياخود يةكسةاني
لة هةرامبةر ياسادا هةريةستة دةهيَ  .هة ثيَي ئةو هنةمايةب ثيَويسةتة
ياسا هةةه يياكةاري هةلَسةوكةوت لةطةة َ خةلَكيةدا هكةاتب ييةا لةةو
تايبةخةندييانةي كةة ثةيوةسة نةني هةة هاهةتةكةةوةب وةك نةتةةوةب
ئةتينب ساما ب ضني و تويَنب ئايني يا رةطةز.
لةهةر ئةو هؤيةشة كة دادثةروةري دكؤرةية هؤ هةموو ئي تبارةكةا ب
يطة لةيةوهةري هاهةتةكة .هةو شيَوةية يةكساني ياسايي ثةيوةسة
هوونيَكي هة هيَ ي هةية لةطةأل هنةماي سةروةرى ياسادا.
يةكسةةاني لةةة هةرامبةةةر ياسةةاب هنضةةينةي خواسةةتة سةةةرةتاييةكاني
ه ووتنةةةوةي مارةةةكاني ئاررةتةةا هةةووةب كةةة دةلَيَ ة  :ئةةاررةت مةةايف
ياسايي يةكساني هةية لةطةأل ثياوداب وةك مايف خاوةنةدارييَو و مةايف
دةنطدا  .سيسر وتارهيَني ر ماني ناودارب يياكاري ئةخآلهي دةهيين
لةةة نيَةةوا ش ةيَوةكاني يةكسةةانيدا و دةيةةوت :دسةةةرةرِاي ئةةةوةي كةةة
يةكساني لة ساماندا شتيَكي ويسىاو نيةب هةموو كةسةيَكيش ناتوانة
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كة هةهرةي يةكسةاني هةةهيَ ب هةةكَم ثيَويسةتة هةةكي كةمةةوة مارةة
ياساييةكا لة نيَوا هاوَتيا يةكساننب .
لة يارِنامةةي رةرةنسةي مارةةكاني مةر ج لةة سةالَي 1789دا هةاتووة:
ددةه ياسا هةؤ هةةموو كةسةيَك هيَة و هةةمووانيش يةكسةا هةي لةة
هةرامبةريداب ثلة و ثؤس و ثاداشةتةكانيش هةؤ هةةموا واكَهةي هةةهيَ
يياوازيب يطة لة يياوازي لة هةهرة و تواناو ليَهاتوويا .
يةكساني سياسي
خةةودي يةكسةةاني ئةةةخآلهيش سةرضةةاوةي يةكسةةاني سياسةةييةب هةةةو
واتايةي كة هةر كةسيَك مايف دةنطداني هةيةةب ئةطةةر هؤيةةكي رةواي
طوةاو لة ئارادا نةه كةة ريَطةاي ثيَنةةدا ئةةو مارةة ييَبةةي هكةاتب
لةهةةةر ئةةةوةي هةرذةوةنديةةةكاني خةةةلَك دةهيَةة رةضةةاوهكريَي لةةةة
وةرطرتين هرِيةارة طشةتييةكا ب هؤيةة ثيَويسةتة هةةموو كةسةيَك مةايف
دةنطداني هةهيَ  .هؤ دلَنياهوو لةوةي هةرذةوةنديية تايبةتيةةكانيا
رةضاوكراو لةكية ئةو كةسايةتية سياسيانةي كة هةلَبنيَردراو .
دةكريَ ة منةةداأل و ش ةيَ ب هةةةروةها ئةةةو تاوانبارانةةةي كةةة تؤمةةةتيا
خراوةتة ثاأل لةة مةايف دةنطةدا هةةكَويَردريَي ب كةة لةة توانايانةدا نيةة
هةرذةوةندييةةةكانيا دةستنيشةةا هكةةة يةةا ئةةةوةتا ئةةةو مارةةةيا
لةدةسةة داوة لةةة ئةةةةةامي سةةةرنةكةوتنيا لةةةة ثاهةنةةدهوو هةةةة
ياساكا  .هؤية طرميانةيةك لة مايف سياسةي يةكسةا لةة ئارادايةةب كةة
ناه ثيَشيَلبكريَي.
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يةكساني لة دةرفةتدا
يةكساني لة دةررةتداب لةسةر ئةو هري كةية دانراوةب هةةموو كةسةيَكب
لة روانطةةي خويةةوةب هةؤ سةةركةوتي لةة ذيانةدا دةهة دةررةةتي هةؤ
هرةخسيَنر ب ئةوةر ز ر يار هة هةكارهيَناني دةرهرِينة وةرزشيةكا
طوزارشتيا ليَ دةكريَ ب وةكو ددةستثيَكي يةكساني لة ذيانةدا يةا
دياريطايةك كة هة يةكساني ياري تيَدا ئةةام هدريَ .
ثيَويستة سةرةتايةكي يةكسةاني لةة ركاهةةريي ذيانةدا هةةهيَ ب هةةَم
لةطة َ ئةةاميَكي نايةكسا  .لةو رووةوة مارطريَ تاتضةر طوتةيةةكي
هةية كة دةلَيَ  :دمايف يةكسا نةهوو "لة ئةةامدا" .
مةهةس و ئامان ئةوةيةب دةهى كارواني ذيا هةؤ هةةهرةدارا كةراوة
هيَة ب ثلةةة و ثايةةةر هةةةثيَي شةةيا و تواناكةةا هيَ ة ب نةةةك هةةة هةةؤي
ئينتيماي خيَ انيب يا رةطةزي يةا ثةيوةندييةة سياسةيةكا  .ئاوةهةا
كؤمةلَطايةكب دةهيَتة كؤمةةلَطاي خةاوة تواناكةا ب يةاخود دةسةةَت
هةرِيَوةهرد لةكية ئةوانةي كة توانا و هةهرةيا هةية و ئةوانةةي لةة
ريَطاي شيانةكانيانةوة طةيشتوونةتة ثلة و ثايةي هةرثرسيَو.
ثيَناسةي شيا هةو شيَوةية كراوةب واتةة دتوانةا  +كؤشةش ئةةوةر
هة توندي طريَدراوة هة هريي ريَرهوو هؤ هةمووا ب واتة هوار هة هةموو
كةس ةيَك هةةدريَ هةةؤ ئةةةوةي طش ة تواناكةةاني ثيَشةةبخات .يةكسةةاني
دةررةةةةتب واتةةةة نةهيَشةةةتين كؤسةةةط و تةطةةةةرة نادادثةةةةروةرةكا
لةهةردةم داهيَنانداب ئةمة و ثيَطةي كؤمةَيةتي دةه ثش هة توانا و
كؤششي تاك هبةست .
كيةنطرا و هةرهةلَستكاراني توكمي شيا و ليَهةاتووييب دا هةةوةدا
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دةن ةيَي كةةة ئةةامةةةكا ييةةاوازي هنةةةرِةتي و يةةا دنةةا يةكسةةاني لةةة
ئةةامةكانةةدا ثةيةةدا دةكةةة ب ئةةةم روانطةيةةة لةسةةةر هةةريي ئازادييةةة
يةكسةةانةكا وةسةةتاوة .هةةةَم لةوانةيةةة هاشةةى هيَ ة كةةة ئةةةوة هةةة
ثرةنسةةيثي نرخانةةدني طرنطةةي دةررةةةت وةسةةف هكريَةة  .لةةة رووي
ثرِاكتيكةوة لةوانةيةة هةة هةي شةيَوةيةك نةةتوانر كةة يةكسةاني لةة
دةررةتةةدا ههيَنريَتةةةديب ئةةةوةر هةةؤي هةيةةة شةةتيَك يةةاخود كةةاريَكي
خوازراو نةهيَ .
يةك لة طةورةتريي سةرضةاوةكاني نايةكسةاني لةة ددةررةتةدا لةةناو
خ َي اندايةةةب ضةةونكة ييةةاوازي هةةة لةةة نيَةةوا دايكةةا و هاوكةةاني
ميهرةهةةا ب ئةوانةةةي كةةة طرنطييةةةكي زيَةةدة مةةةز دةدةنةةة ضةةاوديَري
مندالَةكانيا ب هةروةها ئةو دايكةا و هاوكانةةي كةة زيةاتر طرنطةي هةة
تةز و خواستةكاني خؤيا دةدة  .هةةرطي طةةرةنو ئةةوة ناكريَة
كة هةموو سةروةطراني خيَ ا خؤشةويس و ميهرةها هي.
هؤية ييَبةييَكردني وردي هنةماي يةكساني لةة دةررةتةداب دةخةواز
كةةة هةةةموو منةةداَ لةةة خيَ انةةةكانيا وةرهطرييَةةي و هةيةكةةةوة هةةة
هاوهةشي ثةروةردة هكريَيب ئةوةر شةتيَكي شةياو و ثةسةند نيةة هةؤ
هةركةس كة هاوةرِي هة هةهاي خيَ ا هةةهيَ  .كةواتةة ثاهةنةدهووني
تةةةواو هةةة نةهيَشةةتين هةةةر يياوازييةةةك لةةة دةررةتةةداب كؤمةةةلَطايَكي
ةةةولي ثيَويسةةتةب كةةة تيايةةدا دةولَةةةت دةسةةةَتي هةسةةةر هةةةموو
هوارةكاني ذيانةوة هةه َي ب هةؤ دلَنيةاهوو لةةوةي كةة هةي كةةك هةة
شيَوةيةكي ناهةرامبةر ئيمتيازيَكي وةرنةطرتووة.
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يةكساني لة ئةجنامةكاندا
ئةم يؤرةيا لةهةمو يؤرةكاني تري يةكساني ثةى هةةكاردةهيَنريَ ب
كة هة دئي اليتاري ناودةهر ب كة تيايدا ثؤستةكا يةكسا هيَة لةة
نيَوا هةموواندا .ييا لةة طرنطةي دا هةةو هةلَومةريانةةي كةة تيايةدا
هةشدارهوو لة كؤمةلَطادا ئةةام دةدريَ ب ئةو هري كةيةة لةة كؤتةايي
كيَ ِكيَةةدا لةسةةةر ئةةامةةةكا دةوةسةةتيَتةوةب و ثيَشظةضةةوو لةةةو
دةررةتانةي كة هؤ ثاداشتةكا رةخسيَنراو .
طش وةرزشوانا هةيةكةوة و لة هةما كاتدا كؤتةايي هةكيَ ِكيَيةكةة
ديَنيب ياخود هةما ثادداش وةردةطر ب ئين ا لة سةرةتا يةاخود
لة دواوةي كيَ ِكيَيةكةدا هووهي .يةكساني لة ئةةامةكاندا طرنطةي هةة
يةكساني ماددي دةداتب يا يةكساني لة هةلَومةريي ذيةاري .ئةمةةر
ثيَويسةةو هةةة ثيَدانةةةوةي يةةاريَكي ديكةةةي داهةشةةكردنةوة هةيةةة لةةة
هاشةةىيي تالَةةةت هةةؤ نالةةةهارتريي تالَةةةتب ئامةةاةيش وةكنةةا يةةا
نةهيَشتين يياوازيية.
كيةنطرياني يةكساني دةرهارةي ئةوةي كة ئايا لة يةكسةانيداب داهةات
يا هةرهةميا مةهةستة ز ر يةار تةةم و مةني دةنيَنةةوة .هةةَم هةةتا
ئةطةر هيَ و دوو كةك هةما داهاتيا وةرطرت ئةةوا نايةكسةاني لةة
ئةةامةةدا هةةة خيَرايةةي ليَدةكةويَتةةةوةب كاتيَةةك يةةةكيَكيا هةش ةيَك لةةة
داهاتةكةةةةي ثاشةةةةكةوت دةكةةةاتب يةةةا دة اتةةةة سةةةةر هةنةةةد
وةهةرهيَناني دريَن خايةة ب هةةَم ئةةوةي ديكةةيا هةةموو ثارةكةةي
دةدات هةةةة هةنةةةد كةةةةلو ثةةةة كةةةة هازاةةكةةةةيا كاتييةةةةب وةك
يطةرةكيَشةةةا ب هةةةي ثاشةةةةكةوت ناكةةةاتب ئةةةةوةر كةةةاتيَكي ز ر
ناخايةن ب ئةوةي يةكةميا دةهيَتة خاوة سامانيَكي ز رب سةرةرِاي
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ئةوةي كة هةردووكيا هةةما داهاتييةا وةرطرتةووة .هةة هةاوكؤكي
لةطةأل ز رهةةي كيةةنطرياني يةكسةاني ئةةخآلهيب ثيَويسةتة يةكسةاني
ئةةام وةك ئاماةيَكي ويسىاو رةتبكريَتةوة.
يةكةةةم :لةهةةةر ئةةةوةي ثيَضةةةوانةي سروشةةتةب ضةةونكة هةلَومةةةريي
سروشو ثياوا ئةوةية كة خاوةنداريَو ماددي يةكسةانيا نيةةب هةؤ
طؤرِيين ئةوةر ثيَويستة ريَوشويَين توند و ناسروشو هةةكارههيَنر ب
ئةطةر هوار هة شياني تاكةكا دراب ئةوا لة داهات و هةرهةةم و ئاسةو
ذيانيا ئةةامي يياواز هةدةس ديَني.
دووةم :ئةوةيا لةسةر رةتكردنةوةيةكي هةمةكيةنةي ئةازادي تاكةدا
دةوةسةةتيَتةوة و دةسةةةةَتي دةولَةةةت دةسةة لةةة ذيةةةاني خةةةةلَكي
وةردةدات.
س ةيَيةم :دةهيَتةةة هةةؤي كةةةموكورتي لةةة دةسةةتكةوتةكانداب هةةة هةةؤي
كةموكورتي ثالَنةرةكا هؤ كار و هةرهةمب هؤضي كار دةكةةي ئةطةةر
دةزاني هةر هةما ئةو هازاةانةة وةردةطةريب هةةه ئةةوةي هةةوأل و
كؤششةكا لةهةرضاو هطريدريَ ؟
ضوارةم :شتيَكي نادادثةروةرانةيةةب ضةونكة خةةلَك زيةاتر لةهةرهةةمي
رةن و كؤششيا وةدةس دةهيَني.
ثيَن ةم :هةرهةم دةهى هةدى ههيَنريَ ب كيةنطراني يةكسانبوو ثى لة
هاهةةةةتي دووهةةةارة داهةشةةةكردنةوةي سةةةاماندا هةةةو َ هونةتةةةةوة و ز ر
هةدةطمة هايةخ هة ثةيوةندي نيَةوا هةرهةةم و داهةشةكرد دةدة .
ئةطةةةر كةسةيَك هةرهةةةميَكي هةدةسة هيَنةةا و هةةةه رةزامةنةةدي ئةةةو
هةشيَك لة هةرهةمةكةي درا هةة كةسةاني ديكةةب ئةةوا ئةةويش ئاسةو
هةرهةمهيَناكةةةي كةمدةكاتةةةوةب ئةةامةكةشةةي زةرةر و زيانةةة لةةة
هةرهةمدا كة هةموو كؤمةلَطا دةطريَتةةوة .هةهةلَةةدا ضةوويي ئةطةةر وا
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هريهكةينةوة كة دةكر لةة داهةشةكردندا طةؤرِا هكةر هةةه ئةةوةي
كارهكاتة سةر هةرهةمهيَنا لة ئةةامداب
شةشةم :كيَية ئةو كةسةي كة يةكسانةكا يةكسا دةكةات؟ يةةكيَك
ياخود كيةنيَك دةه ئةو دةسةَتةي هةهيَ ب تاكو هرِيار هدات كة كة
ضي وةردةطر  .ئةنداماني ئةو دةستة هةنيَرةي كةة خةاوةني هرِيةار ب
دةسةَتيَكي ز ر هةررراوانىيا دةهيَ لة هةر طروث و كيةنيَكي ديكة
و ئةةةو دةسةةةَتةر هةةؤ هةرذةوةندييةةةكانيا هةةةكاردةهيَني .لةطةةةأل
ئةوةي كة داهاتي ئةندامةكاني ليَننة كؤمؤنيستةكا ز ر يار يةكسا
هةةووة لةطةةةأل داهةةاتي كةسةةاني ديكةةةب كةضةةي ئةةةوا توانييةةا كةةة
دةسةَتي سياسي خؤيا هؤ هاشىكردني ذيانيا هةكارههيَني .كةواتة
هةةؤ هيَنانةةةدي يةكسةةاني لةةة ئةةامةكانةةداب نةةةهووني يةكسةةانييةكي
هةررراواني لة دةسةَتي سياسيدا طةرةكة.
لةطةأل يةكبوون و دذ بة يةكساني
سيسةةتةمي سياسةةي دادثةةةرةوةر ريَ يَكةةي ز ر دةدا هةةة :يةكسةةاني
هةرامبةر ياسةاب ثةرةثيَةداني سيسةتةميَكي ياسةايي كةة هةة يةكسةاني
هةلَسةةوكةوت لةطةةةأل ئةةةو كةسةةانةدا هكةةات كةةة ديَنةةة هةةةردةميب مةةايف
سياسةةي يةكسةةا ب كةةة خةةةلَكي هةةةموو مةةايف دةنطةةدانيا هةةةهيَ ب
هةروةها مايف رادةرهرِيي هةة شةيَوةيةكي ئةازاد و هةةلَي يةكسةا ب هةةو
مانايةي كة ئاسؤي كار و ثيَشكةوتي كراوة هيَ هؤ ئةو كةسةانةي كةة
خاوة هةةهرة  .هةةَم كؤمةلَطايةةكي ئةازاد و دادثةةروةرب كيةةنطري
ثؤزةتيظ و داهةشكردنةوةي هةرهةم و يةكساني رةها رةتدةكاتةوة.
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كـاري ئـازاد
ئة ةا لة كااو ااى ئا واميان كةو ي ة ذيَر كوَنرتوَلةوة وا ةة لةهةةموو
شنيَني ردا لةذيَركؤنرتؤلَداي .

 -فريدريك هايك -

كارى ئازاد ضية؟
كارى ئازاد ئةو سيستةمة ئاهووريةية كة لة سةر هنةةماى طوَرينةةوةى
خوَهةخشةةى كةةة و ثةةة و خ مةتطوزرايةةةكا وةسةةتاوةب كةةة تيايةةدا
خةلَكى هرِيةار لةة سةةر كاروهةارة ئاهووريةة تايبةةكانيا دةدة ب وةك
ى كةار هكةة ب يةا وةهةةرهيَنا هكةة ب ضة َو هةرهةةمى
ئةوةي لةة كةو َ
كوشةةش و تواناكانيةةا خةةةر و ثاشةةةكةوت هكةةة ب و لةطةةة كةةىَ
هازرطانى هكة .
خةةةلَكى ئةةازاد لةةة وةرطرتنةةى ئةةةو هرِيارانةةة كةةة كؤمةةةلَطاى كةةارة
ئازادةكاندا ضونكة ضوارضيَوةيةكى ياسايى هةية كة هوار هة هاوَتيا
دةدا لة مولَكداريَتيدا و هةروةها ئالَوطؤرى هةرضيةكى هةيانةة لةطةة
يةكىيدا و هكةونة ناو طريَبةستى ياسايى.
ئةو توكمة كة ثش ئةستوورة هة ياسةاب هةوار هةة تاكةةكا دةدا كةة
هاوكةةارى يةةةكىى هكةةة لةةة ثيَنةةاو هةرذةوةنديةةة هاوهةشةةةكانيا لةةة
ريَطاى دامةزراندني كوَمةلَةةى ياسةايى هةوَ هةةريَوةهردنى كارةكانيةا ب
لةوانةر كوَمثانياو دامودةزطا خريخةوازي و خؤهةخشةةيةكا  .ئةمةةو
تكومةت لة ثاراستنى ساما وسةرمايةى خةلَك و ييَبةييَكردنى ئةو
طريَبةسةةتانةى كةةة ئةةامةةدةدريَي روَ َ دةهينةةىب هةةة شةةيَوةيةك كةةة
خةلَكى هتواني هة دلَنياييةوة هارزطانى لةطة يةكىيدا ئةةامبدة .
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لة كوَمةلَطاى كارة ئازادةكاندا روَلَى تكومةت هة تةواوي سنووردارة.
هةرهةسةةتة ئاهووريةةةكا لةةة هةةةردةم كةةارة ئازادةكانةةداب وةك هةةا و
سيسةةةتةمةكا و خةرييةةةةكانى تكومةةةةت لةةةة نة ة مىيي ئاسةةةتداية.
هازرطانى و ثروَسةى ئالَوطوَرىب هةر لة سةةرةتاوة هةشةيَكى ئوَرطةانى
هوو لة هةر شارستانيةتيَكداب و دانثيَدانانى سنووردار هة هةةهاى ئةةو
ضةةاككيانةداب تةةوَيَكى هنةةةرةتى هةةوو لةةة ض ةوَنيةتى طةشةسةةةندنى
هةرهةم لة كية خةلَكى روَذئاواوة.
لةو ناوضانةى كة دةسةَتى كةنيسةو دةولَةت تيَيدا ك و كواز هووب و
هوونى هيَ ى دذهةيةةك و نةاكوَك لةسةةر دةسةةَتب تارادةيةةك هةوارى
ئةةازادى ئةةاهوورى رةخسةةاندهوو ئةةةوةر لةةة كى خوَيةةةوة زةمينةةةى
خوَشكرد هوَ ثيَشكةوتنى خةةلَك لةة كيةةك و زوَر هةوونى ذمارةيةا لةة
كيةكى ديكةوة.
لة شارةكانى ئيتالَيةاى سةةردةمى ضةاخى ريَنيسةانؤ و لةة كوَمةارى
هوَلَةنداى سةدةى هةجدةهةمب لة سةرووى هةمووانيش لة هةةريتانيا و
كوَلَونيةكانى ئةمريكاب ئازادى ئاهوورى ئةم نةتةوانةي كردة سةنتةرى
هازرطانى .تا لةضارةكى كؤتايي سةةدةى هةةذدة زانةاى ئاهووريناسةى
سكؤتلةندى ئادةم مسيَؤ هريوَكةيةةكى طشةتطريى داهيَنةا دةرهةارةى
ضوَنيةتى كارى سيستةمى ئاهووريية ئازادةكا .
لة كتيَبيَكدا لة ذيَر ناونيشانى دهةرهةمى نةتةوةكا ئادةم مسةيَؤ
هةةةةولَى راجةةةةكردنى ئةةةةو خوَشةةةطوزةرانيةى دا كةةةة لةةةة هةةةةريتانيا
نةشةةومنايكردهوو لةةة سةةةردةمى هةةة دياركةةةوتنى ئاسةوَى ثاشةةايةتى
دةستوورى لة سالَى 1688ب كتيَبةكة سالَى  1776هةة ضةاث طةيشة
كة هةةما سةالَى هةةرثاهوونى شةةرِى سةةرهةخؤيى ئةمريكايةةب هؤيةة
كاريطةريةكى ز رى لة دامةزريَنةرانى وكَتةة يةةكطرتووةكا كةردب كةة
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ئادةم مسيَؤ دانى نا هةشؤرشةكةى.
هري كةةةي ئاهووريةةةك كةةة تةةا رادةيةةةكي ز ر و هةةةهيَ دةسةةتيَوةرداني
تكومةت خؤى هةريَوة دةهاتب لةطةة َ تيَثةةرهووني كاتةدا طةؤرِانى لةة
ه ري ئاهوورى ر ذئاوادا هة ئةةام طةياند .هري كة نويَيةكةةي مسةيَؤ
تةتةةةداى ئةةةو شةةيَوازة ئاهووريةةة هةةاوةى سةةةردةمةكةى كةةرد كةةة
سيسةةتةميَكي وةسةةتاو هةةووب لةسةةةر هنةةةماى ثةةاريَ راوىب هةةةثيَى ئةةةو
سيستةمة ثاشاكا و وةزيرةكا هة شةيَوةيةكى راسةتةوخؤ كةؤنى ر
هةريَوةهردنى ئاهوورييا كردهوو.
سيسةةتةمى ئةةاهوورى كةةؤ لةسةةةر هنةةةماى هري كةيةةةك دانراهةةووب كةةة
سةرضةاوةى هةرهةةمى نةتةةوةكا هريتةى هةوو لةةو ثاشةةكةوتةى كةة
ثيَكدىَ لة زيَر و زيو و كان ا هةنرخةكا .
ئةوسا لةو هاوةرةداهوو كة هاشىيي ئامراز هؤ هةةريَوةهردنى ئةاهوورى
ثيَدانى ئيمتيازة هة كؤمثانيا زةهةكر و دامودةزطاكا و ضةنديي هرِيار
دةركرا هؤ راطرتنى كرىَ و هيَشتنةوةى نرخةكا هة هةةرزيب ئةمةة و
هةةةةاييَكى ز ر سةةةةةثيَنراهوو لةةةةة ثيَنةةةةاو خةةةةةريكردنى سةةةةةرةر ية
سةةةرهازيةكا لةكيةةة تكومةتةكانةةةوة هةةؤ هةةةتاَن دنى هةرهةةةمى
نةتةوةكانى ديكة و هةكؤيلةكردنى طةلةكانيا .
ئادةم مسيَؤ هةموو ئةو هريوهؤضوو و تيَروانينانةى هلَةط كةردةوةب
هةوةي طةشةسةندنى نةتةوةكا لة داهةشكردنى ئةوكارةوة ديَة كةة
هوار هة خةلَك دةدات تايبةخةنديَتى هكة لةة ثيَشكةشةكردنى ئةةوةى
كة هةكارهيَي دمستهلك تةزدةكات هةدةسةتى ههيَنةىَ .دراوب هةةروةك
دةيطوت تةنيا ئةوةندة هةهاى هةيةة كةة ضةى ثيَةدةكردريَ ب كيَ كةىَ
هيَ ى كرَيي ثى دةكات و لةئةةامدا خؤشطوزةرانى دةئارريَنىَ.
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ئابوورى ئازاد كريَي كريَكاران بةرز دةكاتةوة
ئةةةو هة ر و رامانانةةةى كةةة ئةةادةم مسيَسةةيا هانةةدا كةةة داواى ئةةازادى
هازرطةةانىب و تكومةةةتى سةةنووردارب و هةةازارى كةةراوة هكةةاتب تةةا ر ذى
ئةمر ما ئاستى هنيَوى كريَكارا هةرز دةكاتةوة .ئةو نةتةوانةةى كةة
هةثري ئةو هري و هاوةرانةوة ضوو ياخود طةيشةتنة ئةةو هةاوةرةب ئةةو
وكَتانةةةي ثةةةيرِةو لةوهنةمايانةةة دةكةةة وةك وكَتةةة يةةةكطرتووةكانى
ئةةةمريكاب كريَةةي كريَكةةارا تيايةةدا هةرزهؤتةةةوة هةةؤ هةةةرزتريي ئاس ة
لةييهانةةدا .ثيَضةةةوانةى ئةةةوةب ئةةةو وكَتانةةةي كةةة هةةةثيَي ثالنةةدانانى
تكومةت هةرِيَوةدةضيب ئةوانةة كةة شكسةتيا هيَنةا لةة هن ِكردنةي
هةذارى و هرسيَتى لةنيَو دانيشتوانةكةياندا.
لةةة سيسةةتةمى ئةةازاددا كريَةةي كريَكةةار هةةةرز دةهيَتةةةوة لةةة ريَطةةاى
هةةةهيَ كردنى تةةةز و ويسةةتى خةةةلَكى و توانينيةةا لةةة هةرهةةةمهيَنانى
ئةةةوةى كةةة خةةةلَكانى ديكةةة ثيَويسةةتيا ثيَيةةةتىب ئةةةوة هؤكةةاري
سةرةكية كة شر جةى ئةوةما هؤ دةكةات هؤضةى هةاوكَتي ثيَويسةتى
هةكاتنميَرى كةارى كةةمى هةيةةب هةؤ هةة دةسةتهيَنانى هريَةك ثةارة هةؤ
مةهةستى كريَنى تةلةر يؤنيَك يا ئوتؤمبيَليَكب يا ئاميَريَكى كؤمثيوتةةر
لة وكَتة يةكطرتووةكانى ئةةمريكاب ليَةرةدا طةرن هةرهةمهيَنانةةب نةةك
كارى هورك.
لةكاتيَكةةدا خةةةلكى لةةة وكَتةةانى هةةةذاردا ضةةنديي كاتةةنميَر كاردةكةةة
كةضى تواناي ئةوةيا نية ثيَويستيةكاني هةكارهةر اةنةة هةازارةوةب
هةروةها ئةو هازاةةى كة لة هةرامبةردا وةريدةطر ز ر كةمة هةهؤى
دةسةةتيَوةردانى تكومةةةت .سيسةةتةمى ئةةازاد كريَةةى راسةةتةهينة هةةةرز
دةكاتةةةةوة ضةةةونكة هانةةةدةري هةةةةهيَ ثيَكةةةديَنىَ هؤخ مةةةةتى ئةةةةو
هةكارهةرانةى كة هة ئاسانى دةتواني ئةوةى كة مةهةستيانة دةره ِ .
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سيستةمى ئازاد بةكاربةرةكان رازى دةكات
لة ضوارضيَوةى ئاهوورى سيستةمى ئازادداب هة هؤى هاشى سيسةتةمي
نرخةكا ب خةلَكى توانةاى خ مةةتكردني هةكارهةةرةكانيا هةيةة .ئةةو
تؤرة مةزنةة لةة نرخةة هةةرزو ن مةةكا ب هةةكريَكارا و وةهةرهيَنةةرا
دةلَةيَي لةةة كةةوىَ داخوازيةةةكانى هةكارهةةةر هةةةرز دةهيَتةةةوةو لةةة كةةوىَ
دادةهةزىَب داخوازى هةةرزى هةكارهةةر لةسةةر كةلوثةةليَكى ديةاريكراو
كيَرجةةى نرخةةةكا هةرزدةكاتةةةوةب كةةة سةةوودو هةةازاةى وةهةرهيَنةةةر
لةويَدا ثى دةكات.
ئةو سوودو هازاةة ز رةب وةهةرهيَنانى ثى رادةكيَشىَ و دةهيَتة هؤى
هةرزكردنةوةى كريَي كريَكارةكا لةةوهوارةدا هةؤ راكيَشةاني كريَكةارى
ثى لةو هوارةى هةرهةمدا .هةو شيَوةية كؤمةلَطا ئاستى هةرهةمهيَنا ب
لة داخوازي هةكارهةر ثىتر دةكاتب لةوكاتةشةدا هةرهةةم لةة خواسة
ثىتةةر دةهيَةة ب هةةةروةها نرخةةي هةرهةةةميَك يةةا خ مةتطوزاريةةةكي
ديةةاريكراو هةرزدةهيَتةةةوةب ئةوسةةا ئةةةو نرخةةةي هةكارهةةةر لةمةةةوداي
دووردا دةيدات دادةهةزيَ .
ئةو هاندةرانةى لة سيستةمى ئازاددا هة طةةرةنتى ئةةو دةكةة كةة
دةرامةتةةةكانى كؤمةةةلَطا دةض ةيَتة ئةةةو شةةويَنةى كةةة هةكارهةةةرةكا
دةيانةوىَ و دوور لةو هوارانةةي هةرهةةمهيَنا كةة داخوازييةا لةسةةر
كةمة .لة سيستةميَكى هةو شيَوةيةداب هةكارهةر خؤى هرِياردةرةب ئةو
ى هضةي .لةة
دةرامةتانة ضؤ خةةر يةا ثاشةةكةوت هكةريَي و هةؤ كةؤ َ
كية خؤشيةوة داهات ثى لةةو ئاسةتة هةةرز دةهيَتةةوة كةة تةاك ئةةو
كةلوثةةة و خ مةتطوزاريانةةةى كةةة كؤمةةلَطا داواى دةكةةات ثيَشةةكةر
هكات.
47

سيستةمى ئازاد خةرجيةكانى بذيَوى كةمدةكاتةوة و
كةلوثةىل نوىَ دادةهيَنىَ
سيسةةةتةمى ئةةةازادب ثروَسةةةةيةكى د زينةوةيةةةة هةةةوار هةةةؤ خةةةةلكى
دةرةخسيَنىَ هؤ د زينةوةى تةزو خواستةكانى سةةوداكارا ب ئةازادى
كريي و رر شنت هوار دةدا كة كةلوثة و خ مةتطوزاريةةكا هيَنةة نةاو
ى كةة ئةةو هةرهةمانةة هكة ِر يةا نةا.
هازارةوةب و هوار هةة خةةلك هةدر َ
سيستةمى ئازاد هوار هةو ه نسمانانة دةدا كة لة هةولَى هيَنانى ه رىب
يا كة و ثةر نوىَ ياخود ضاكردنى يؤرى ئةو كةلوثةكنة دا .
ميكاني مى هازار ئامةاذة هةةكريَكارا و وةهةرهيَنةةرا دةداب ئايةا ئةةو
هةرهةمة نويَيانة ويسىاو يا نا .سةرةتا كةلوثةلة نويَيةةكانى وةكب
ريكةةؤردةرى جيديوَكاسةيَ ب يةةا ررنةةةكانى ميكروويةةفب يةةا موَهاييةةنب
نرخةةةكانيا هةةةرزةو تةةةنيا هةةؤ دةولَةمةنةةدةكا دةهيَ ة ب هةةةكَم طةةةر
تاهيكرانةوة يا لةسةريا دروسةتكرايةوةو هةة ريَنةيةةكى ز ر كةوتنةة
هازارةوة نرخةكا دادةهةزىَ.
هةةةو شةةيَوةية كةلوثةةةر خوَشةةطوزةرانى دةولَةمةنةةدةكا دةهنةةة
ثيَويستى هؤ خةلكانيَكى ز ر .كؤمةلَطاى ئاهوورى ئازاد هةة ريَنةيةةكى
ز ر كةلوثةةة و خ مةتطوزاريةةةكا هةرهةةةم ديَنةةىَب هةةةو شةةيَوةيةر
نرخةةةكا دادةهةةةزىَ هةهةةةراورد هةةة داهةةاتى خةةةلكىب لةةة ئةةامةةدا
كةمكردنةوةى خةرييةكانى هنيَوى هةدوادا ديَ .
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سيستةمى ئازاد ئاستى بةرهةم هيَنان بةرز دةكاتةوة
ئةو هاندةرانةى كة لة سيستةمى هةازارى ئةازاد دا هةة ب دةهنةة هةؤى
ثىكردنى هةرهةمب هة هؤى سود وةرطرتي لة ويسة و ئارةزووةكةانى
خةلك هؤ خ مةتطةياند هة كةسانى ديكةةب خ مةةتيَكى هاشةى لةهةةر
سيستةميَكى ئاهوورى ديكة كة مر ج دايهيَناهىَ .ضونكة خةلكى ئازاد
لة ثاراسةتنى ئةةو دةسةتكةوتانةى كةة لةة ئةةةامى ماندوهوونيانةةوة
هةدةسةةتيا هيَنةةاوةب و لةةة هةةة ثةسةةةند وةرطرتنةةى يةرهةةةزةيى لةةة
سيستةمى ئازاد دا.
كةواتة ئةو دةستكةوتانةى كة هةةهؤى خ مةةتى هةكارهةةرةوة ديَةيب
هةرزتر لةوةى كة لةة هةةر سيسةتةميَكى ديكةةى ئاهوورييةةوة ديَةي.
سيستةمى كؤياليةتى كة تاكى تيَدا ناضار دةكريَة كارهكةاتب يةاخود
ئاهوورى ثال هؤ داريَةنراوب كةة تكومةةت تيَيةدا هةرهةةم ريَكةدةخاتب
هاندةرةكانى هةرهةم لة ناو دةهة .
هايةةةةكانيش هةةةةما ئةةةةرك ييَبةييَدةكةةةة ب هايةةةةكا ب هةةةةروةك
ى هةؤ هةشةدارهوو لةة
نرخةكا ب ئةو نرخة يةا ئةةو سة ايةية كةة دةدر َ
ضةةاككى ئاهووريةةدا .هةرضةةةندى ئةةةو هايانةةةى كةةة تكومةةةت لةسةةةر
هةرهةمهيَنا و كار دايةدةنىَ هةةرز هيَتةةوةب ئةوةنةدةر هازاةةكةةى
نةة مى دةهيَتةةةوةب ئةطةةةر داهةةاتي وةهةةةرهيَنا وكةةار ن مبةةووةوةب
ئةةامةكةى وةهةرهيَنا و كريَكارى كةمى دةهيَتةوة.
هايةةةكا هةرهةسةةتى ئةةاهوورييب رادة هةةؤ ئةةةو كةسةةانة دادةن ةىَ كةةة
هةشدارى دةكة لةو ضاككيانةى كة ثةيوةسنت ثيَيةةوة .كوتوهةنةدى
ريَكخسةةةتنيش هةةةةر هةةةةما كاريطةةةةرييا هةيةةةة .لةةةة ئةةةةةامي
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هةرزهوونةةةةةوةى تيَضةةةةةوني هةرهةةةةةةم ب نرخةةةةةةكا هةةةةةة شةةةةيَوةى
هةرزهوونةوةيةةةكي دةسةةتكردى هةرزدةهنةةةوةب هةةةو شةيَوةية تيَضةةوني
هنيَوى هةرزدةكاتةوةب لةوةشةوة هةذار ناتوانيَ ثيَداويستيةكاني دي
ههيَنيَ .
سيستةمى ئازاد خةلكى لة هةذارى دوور دةخاتةوة
ييا لة دةولَةمةندهوونى كةمينةى دةولَةمةندب ميكةاني مي سيسةتةمى
ئازادب لةوانةية رونى هةديارهكةويَ هةو شيَوازةي كة هةذارى تيايدا لة
نيَودةضىَب خيَراتر لةهةر سيستةميَكى ديكةى ئاهوورى.
لةطةةة ئةةةوةى كةةة لةةة ئةةاهوورى ئةةازادداب يةكسةةانى لةةة داهةةات و
هةرهةةةمى خةلكيةةدا لةةة ئارادانيةةةب واتةةة هةولَةةةكا هةةؤ هةةةنطاونانى
دوورتةةر و يةةاريَكى ديكةةة داهةشةةكردنةوةى هةرهةةةم لةةة كةسةةى
دةولَةمةنةةدةوة هةةؤ كةسةةيَكى كةةةمى دةولَةمةنةةدب دةهيَتةةة هةةؤى
ضوونةوةيةكى ئاهوورى و رووخاندنى هةلة ئاهووريةكا لةة هةةردةم
ئةوانةى كة ز ر ثيَويستييا ثيَيةتى.
هةولَةةةةةكانى هةةةةةكارهيَناني تكومةةةةةت هةةةةؤ ديةةةةاريكردني داهةةةةات و
هةرهةمةةةكانى خةةةلَكب كؤمةلَطةيةةةكى هةرِةمةةةكى ليَدةكةويَتةوةبكةةة
تيايدا ثةيوةنديية سياسيةكا هرِيةار دةدة كةىَ ضةى دةهةاو ضةؤ و
هة شيَوةيةك .ئةم ضةشنة شيَوازةى نايةكسانى طةةورةتريي زةرةرو
زيانى هةية هؤ هةذارا ب تا ئةو نايةكسانيةى كة لة سايةى سيسةتةمى
ئازاددا ثةيدادةهيَ  .ضونكة سيستةمي ئازاد دةسكةوتى هةرز دةدا هة
خةةةةلك تةةةةنيا ئةطةةةةر هةةةاتوو خ مةةةةتى هاشةةةيا ثيَشةةةكةر هةةةة
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سةوداكارةكا كرد ثى لة كةسانى ديكة.
هةةةروةها هواريةةا ثيَةةدةدرىَ تةةةنيا هةةؤ خ مةةةتكردنى هةرذةوةنديةةة
تايبةتيةكانيا تا ئةةو رادةيةةى كةة سةةرمايةو سةاما و تواناكانيةا
اةنةةة طةةةةر هةةةؤ خ مةةةةتى هةرذةوةنديةةةةكانى كةسةةةانى ديكةةةة .لةةةة
سيستةمى ئازاد هوارى هة هةؤ هةةذارا دةرةخسةيَ كةة هةلَومةةريي
ذيانيا هاشى هبىَ ن كؤمةلطا دةهيَتةة دةهيَتةة شةويَنيَكي طوةةاو هةؤ
ذيا .
سيستةمى ئازاد دةرفةتي كار دةخولقيَنىَ
رةخنةةةطرانى سيسةةتةمى ئةةازاد ز ر ئامةةاذة هةةة خولةةةكانى ئةةاهوورى
ر ذئاوا دةكة كةة تيايةدا لةةدواي ماوةكةاني طةشةسةةندنى ئةاهوورى
ماوةي ضوونةوةيةكى هةةدواداهاتوة و ئاسةتى هيَكةارى هةةرز هؤتةةوةب
هةلَبةزوداهةةةةزى خولةةةة ئاهووريةةةةكا ر ليَكةةةى طةةةةورةيا طيَةةةرا لةةةة
ثرِوثاطةنةةدةى كوَموَنيسةةتةكا لةةة سةةةردةمى شةةةرِى سةةارداب هةةةكَم
ثيَويستة تيَبينى ئةوة هكريَ كةة ييهةانى كوَموَنيسةو دوورة ثةةريَ
هوو لةةو خوكنةة هةة هةؤى هيَشةتنةوةى سسةتى و خةاوى هةميشةةيى
ئاهوورىب كة لة ئةةامدا ئاستى هنيَوى خةلك تيايةدا ز ر خةراثى هةوو
لة ضاو ئةوةى كة لة ر ذئاواداية.
لةةة راسةةتيداب هةيرانةةة ئاهووريةةةكا ب لةةةو هةكَوسةةانةى هاتؤتةكايةةةوة
كاتىَ كة تكومةت هةلَسا هة هالَوكردنةوةي هةررراواني دراوى مامةلَةةو
و هةرز هة شيَوةيةكى خيَراتر لة طةشةسةةندنى خةودى ئةاهوورى .ز ر
هةةةوونى هةةةةوارةى دارايةةةىب ثيَوانةةةة هةةةة هيَنةةةاني كةةةة و ثةةةة و
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خ مةتطوزاريةكا ب خوَرة لة نرخى دراوى هةردةس دروس دةكات و
دةهيَتة هؤى هيَنانةدى هةكَوسا كة ئةوةر لة كى خؤيةةوة هيَكةارى
ثى دةكاتب كاتىَ كة خةلكى هةؤى دةردةكةةوىَ كةة ثارةكةةيا وردة
وردة هةهاكةى لة دةس دةدات.
ضارةسةةةر لةةة وازهيَنةةا لةةة سيسةةتةمى ئةةاهوورى ئةةازادا نيةةةب هةةةلَكو
سةندنةوةى رريَدانة هازارِي دراوة لةة دةسة تكومةةت .سةرضةاوةى
ى هيَكةةارى لةةة هةكَوسةةاندا نيةةةب هةةةلَكو لةةة هايةةةكا و ئةةةو
هةنةةد َ
سيسةةتةمانةداية كةةة كوَسةةط دةخةنةةة سةةةر كةةار كةةة لةةة ئةةامةةدا
تيَكضةةوونيَك لةةة نيَةةوا ئةةةو كارانةةةى كةةة لةةة ئةةارادا و خواسةةتةكانى
هةكاهةرةكاندا دروس دةهيَ  .لة سيسةتةمى كةارى ئةازاددا هةميشةة
كةةار هةيةةةب ضةةونكة خواسةةتةكانى هةكارهةةةرا هةةة هةةي شةةيَوةيةك
ناهريَنةوة.
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سيستةمى ئازاد ذينطة دةثاريَزىَ
هةةةةةةروةكو ضةةةةةؤ سيسةةةةةتةمى ئةةةةةازاد هةةةةةةوارةى كةلوثةةةةةة و
خ مةتطوزاريةةةكانى هةردةسةةو دوو ئةوةنةةدة كةةرد و نرخةكانيشةةي
داهةزاندب هةو شيَوةية ريَنةى ثاشةكةوتي سةرضاوةى سروشةتى زيةاد
كردب و تيَضوو و نرخى وزةو هةرهةمةة سروشةتيةكانى تةرى داهةزانةد.
ئةو ئةةامة كليلى تيَطةيشتنى هؤضى ضؤنايةتى ئاوو هةوا لةة هةنةدىَ
ئاهووريداب وةك ئاهوورى وكَتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا هاشى دةهيَة ب
كةضى سيستةمة كوَموَنيستةكا كؤمةلَطاكانيا هةروا لة ذيَر تالةةتى
ثيسبوو و دارِماندا هيَشتةوة .هةروةها ئةوةيا هؤكاريَكى طرنطة لة
راجةةكردنىب ئةةو خةلَكانةةى كةةة ئةازادى ئةاهوورى هةةررراوانيا هةيةةة
خاوة ذيا و تةمةنى دريَنتر .
سيسةةتةمى ئةةازادب ئةةةو هةرهةمةةةى داهيَنةةاوة كةةة شةةيانى د زينةةةوةى
سةرضاوةى نويَى وزةى داب هةروةها ئةةو هواريشةي رةخسةاند كةة هةة
شيَوةيةكي ليَهاتوانة سةرضاوة سروشتيةكا هةكارههيَنريَي.
خاوةنداريةةةتى تايبةةةتى سةرضةةاوة سروشةةتيةكا ب ئاسةةتى ذينطةةةى
ثاراسةةتوةو لةةة هةمانكاتةةدا هةةةرز راطرتةةوة .ضةةونكة خاوةنةةةكانى ئةةةو
سةرضةةاوانة هةرذةوةنةةدى دريَنخايةةةنيا هةيةةةب لةةة ثاراسةةتنى ئةةةو
سةرضاوانة و نئين ا لة كارى ذينطة ثاريَ يشدا لة دةولَةت هاشى .
سيستةمى ئازاد ريَ ى لة ئةازادى مر جايةةتى نةاب هةؤ ضارةسةةركردنى ئةةو
كيَشانةى كة لة تةكنةلؤذياى نويَوة سةرضاوة دةطر ب هةوارى هةة هليؤنةا
مةةر ج دا كةةة هةةة هيَ ة و شةةيانةكانيةوةب ذيةةانيَكى ث ةرِ لةةة خؤشةةى و ئةةارامى
هةسةةةرهبة ب هةةةروةها ز رهةةوو لةةة ييهانيَكةةدا كةةة ر ذىَ لةةة ر ذا ئةةةو
ييهانة لة توانايدا نةهووب تةنيا ذمارةيةكى كةمي خةلكي هنييَنىَ.
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بةبىَ سيستةميَكى ئازاد دميوكراسيى نابىَ
لةةة كؤتاييةةداب سيسةةتةمى ئةةازاد ثيَداويسةةتيةكةب هةةةتا ئةطةةةر هيَتةةو
هةسيش نةهيَ هؤ هةرهةراركردني دميوكراسى و ئازاديية مةدةنيةكا ب
ئةوانةى كةة هةة ئةازادى سياسةييةوة ثةيوةسةتيا دةكةةييب ضةونكة
هةهيَى كؤنى لكردنى خةلَكىب ناتوانى كؤنىور ئاهوورى هكةي .
ئةو كاتةىب كة هرِيةارة ئاهووريةةكا لةة مليؤنةا كةةك وةردةطةريىَب
ئةوانةةةى كةةة كةةارو وةهةةةرهيَنا و ثاشةةةكةوت وخةةةريي دةكةةة ب و
هةموو هرِيارةكانيش دةكةونة دةس دةسةكَتى ناوةنةدى .ئةةو كاتةة
ثيَويسةةتة تاكةةةكا ناضةةار هكةةريَي هةةؤ طويَرايةةةر ثالنةةةكانى دةولَةةةت.
ضرِكردنةوةي دةسةكَت لة دةس دةولَةتداب ئةو ماناية دةطةينىَب كةة
ركاهةةةرى كردنةةى ثالنةةةكانى تكومةةةت كةةاريَكى سةةةخ و ترسةةناكة.
هةروةكو ليَو تر تسكى روونيكرد تةوة :ددكةاتىَ كةة تةةنها دةولَةةت
هرِياري دامةزراند لةسةر كار هداتب ركاهةرايةتى كردني واتة مرد هة
هرسيَتى هيَوار .
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ئــازادى
ئازادى ةماناى وشة ئةو ئازاديةية كة ةهؤيةوة نوانني ةة شةيَوازى
ايبةةة ي شوَم ةةان ض ةةاوديَري ةاذةوةنديةةةكا ان ن ةةةي  ،مادام ةةةكي
هةولَ ا دةي كةساني دينة لةوة يَبةة نةةي و كوَسةني ةني لةة ةةا
دةمياندا.

 -جؤن ستيوارت ميل -

ئازادى ضية؟
ئازادى واتة توانينى مر ج لة ئةةامةدانى ئةةو ئةةرك و كارانةةى كةة
خةةؤى دةيةةةويَ هةةةهىَ دةسةةتيَوةردانى خةةةلَكانى ديكةةة .ثيَويسةةتة
مر ج ئةو شيا و هوارةى هةهىَ كةة هرِيةار هةدات ضةؤ ذيةانى خةؤى
هطوزةريَنىَب مةطةر لة تالةتيَكدا دةس لةة ذيةانى خةةلَكانى ديكةة
وةرهدات.
نرخ و هةهاى مةعنةويى ئةازادىب ئةةمر هووةتةة يةةكىَ لةة كؤلةكةة
سةرةكيةكانى ييهانى نوىَب هةكَم هةميشةة هةةو شةيَوةية نةةهووةب
هة دريَنايى ميَنووى مر جايةتى ئةو هؤضةوونةي هةاوهووةب ئةةوةهووة
كة ئاماةى تكومةت هةميشة طرنطي و طةشةدا هووة هة ضةاكة و
ذيانى هار و كؤمةلَطاى هار  .لة خةلَكى ضةاوةروا دةكةرا كةة لةة
ثيَنةةاو هةرذةوةنةةدى طشةةتيدا كةةار هكةةة هةةةطويَرةى ئةةةوةى كةةة
كؤمةلَطا هرِيارى لةسةةر دةداب و تةةز و هةرذةوةنديةةكانيا اةنةة
ثيَناو هةرذةوةندي طشتييةوة.
لة هنةرِةتدا ئازادى هةةماريَكي تايبةةتي دةذميَةردراب يةاخود هةنةدىَ
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ئيمتيةةازى دةطرتةةةوة كةةة دةدرا هةةة هةنةةدىَ دةسةةتة و كؤمةةةلَى
تايبةةتب يةةا تاكةةةكا ب وةك هار نةةكا يةةا سةةةنديكا هازرطةةاني و
ثيشةسازيةكا  .ئةوسا ماريَكى طشتى هؤ ئةازادى نةةهووب هري كةةى
ئازادى هة واتاى هةموو خةةلَكى هطريَتةةوة تةا سةةدةى هةذدةهةةم
ثةرةى نةسةندب هةلَكو لةة سةةردةمى هةةردوو هريمةنةدى هةةريتانى
دهؤه و دلؤك دا ثةرةي سةندو هالَوهؤوة.
لةةةة نووسةةةينيَكدا لةةةؤك دةلَةةىَ :ددئامةةةاةى ياسةةةا رةتكردنةةةةوة و
كؤتوهةنةةةدكرد نيةةةةب هةةةةلَكو ثاراسةةةتنى ئةةةازادى و هةةةةررراوا
كردنيةتى واتة ئامان لة تكومةتب ثاراسةتنى ئةازادى تاكةكانةة.
ئةةةةوةر هةةةووة يةةةةكىَ لةةةة ئاماةةةةةكانى سةةةةدةى نؤزدةهةةةةمب
هةدياركةةةةوتنى ئةسةةةتيَرةى ئةةةازادىب وةك هةهايةةةةكى سياسةةةى
سةةةرةكى .لةةة سةةةدةى هيسةةتدا ئةةةو هري كةةةي ئةةازادي كةوتةةة هةةةر
هةرِةشةي دوو سةرضاوة:
يةكةةةم :ئةوانةةةي دةيةةانطوت ئةةازادى هةهايةةةكى سةةةرةكي نيةةةو
ثيَويسةةتة ه ةوَ هةةة ئةةةةام طةيانةةدنى ئامةةاةيَكى هةةاكَ هيَ ة ب وةكةةو
كؤمؤنيستىب ياخود دةولَةتيَك كة هةاوةرى هةة ضةةمكي رةطةةزييَتى
ثاك هةهيَ .
دووةم :سوسيالستيةكا هوو ئةوانةى كةة هةولَيانةدةدا هري كةةى
ئةةازادى هطةةؤر ب هةةة مةهةسةةتى ثاسةةاو هيَنانةةةوةى دةسةةتيَوةردانى
هةرضي زياترى تكومةت لة ذياني خةلكيدا.
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مافى ئةوةي مرؤظ بؤ خؤي بذي
ز ريار هة زمانى ياسا هةاك لةة ئةازادى دةكةرىَ .مةارى ئةةوةم هةيةة
هرِيار هدةم لة كوىَ هنياب يا لة كوىَ كارهكةةمب يةا لةطةة َ كةىَ هةنيا.
هي كةك هؤى نية لة كاريَكدا كة مةهةستمة ناضار ياخود كمداتب هةة
مةرييَك كة ريَ لة مارى خةلَكانى ديكة هطرم .ئةو هري كةيةب لة ه ري
دلؤك ةوة سةرضاوة دةطرىَ دةرهارةى مارة سروشتيةكا  .ئازادى هة
واتةةاى كاركردنةةة لةةة ضوارضةيَوةي مارةةة كةسةةيةكاني مر جةةداب كةضةةي
ثيَضةةةوانةو دذى ئةةازادىب واتةةة دةسةةتوةردا لةةة مارةةةكانى خةةةلَكانى
ديكةب ئةوةر ثيَشيَلكارى و ياريكردنة هة ئازادى.
ئةةازادى ثةيوةسةةتة هةةة هري كةةةى تكومةةةتي سةةنوورداركراو و هةةازارِى
ئازادب ر لَى تكومةت هيَنانةكايةى سيستةمطةليَك يةا ضوارضةيَوةيةكة
كة هةموو كةسيَك تيايدا ئازاد و ثاريَ راو هيَ لةهةر هةرِةشةةيةك كةة
رووهةرووى ئازادييةكانيا دةهيَتةوة لةكية كةسانى ديكةوة.
هةةةازارى ئةةةازاد ثةيوةسةةةتة هةةةة ئةةةازادى ئةةةاهوورى يةةةاخود ئةةةازادى
دةستنيشانكرد  :ئازادى هةكارهةةر لةة كةرِييب و ئةازادى رر شةيار لةة
ديةةاريكردنى نرخةةى كةلوثةةة و خ مةتطوزاريةةةكانىب هةةةروةها دمةةارى
هةكارهةر لة ثةسةندكرد ياخود رةتكردنةوةى كرِيي ئةازادى كريَكةار
لةةة دةستنيشةةانكردني كةةار يةةا ثيشةةةكةىب و ئةةازادى خةةاوة هةرهةةةم
لةوةى كة ضى هةرهةم هيَنىَ و دامةزرانةدني ئةةو كةسةانةى كةة خةؤى
مةهةستيَتىب ئةو يؤرة ئازادييانة تةةنيا لةة كؤمةةلَطاى سةةرمايةدارى
هة .
57

تاك باشرتين كةسيَكة بؤ برِياردان لةسةر بةرذةوةنديةكانى
هةركةسةو خؤى هاشةى دةزانةىَ كةة تةةزو ثيَويسةتية تايبةتيةةكا و
ئامان و هةروةها هةرذةوةنديةكانيشي ضةني لةة ذيانةدا .ئةةوةر هةةو
واتايةية كة مر ج ئةازادى ئةريادةى هةيةةب و دةسة نيشةانكردنةكانى
تةنيا هة هةلومةر و ثيَشينةي كؤمةكَيةتيةكةيةوة ثةيوةس نني.
هةركةسةةةو دةتةةوانىَ لةةة رِيَطةةاى عةةةهن و هةةةها ئةخالهيةكانيةةةوة
هةنطاوى هار ههاوىَ هؤ رةضاوكردنى ئةوةى كة هةؤ خةؤى ثةسةةند و
هاشة .تاك خؤى دةزانىَ ئارةزووةكانى ضني و لة هةرذةوةنةدي ئةةو
دايةب لةوانةية خةلَكانى ديكة هري و هؤضوونى تايبةةتى خؤيةا هةةهىَب
سةهارةت هةوةى كة ضى ضاكة ياخود لةهارة هؤ كةسيَكى ديكةب هةكَم
هي كةسيَك لة خودى كةسةكة هاشى نازانىَ كة ضى هاشة هةؤ خةودى
خؤى.
ئةةةازادى واتةةةة رةتكردنةةةةوةى سةرثةرشةةةتكاري :كةةةة واتةةةاي ئةةةةوة
دةطةيةنيَ كةساني ديكة لة هةلومةريى هاشىدا هؤ وةرطرتنى ئةةو
هرِيارانةى كة كاريطةرييا هةسةر ذيانى خودى مر جيَكةوة هةية.
ئازادى ثالَثشتة بؤ بةرذةوةنديةكانى هةموان
هي ناكؤكيةك لة نيَوا ئازادى و سيسةتةمدا دنظا نيةةب يةا لةطةة َ
خيَةةري طشةةتى و هةرذةوةنةةدى طشةةتى خةةةلَكانى ديكةةةدا .ئةةةازادي
لةمةةةوداي دوور لةةة هةرذةوةنةةدي هةمواندايةةةب كيةةةنطراني هري كةةةي
هةرذةوةنةةدخوازي دالنري يةةو هاشةةىيي كيةةةنطرانى ئةةازادى هةةوو ب
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ضةونكة هةهؤيةةةوة ثةةةرة هةة هةرذةوةنديةةةكانيا دةدريَة  .هةةةروةكو
ضؤ خاوةنى ئةو هري كةية دييَرمى هنسام نووسيويةتى :ددئةةامى
كؤمةلَطاى ئازاد ئةوثةةرِي خؤشةبةختى هةؤ ز رتةريي خةةلَك  .ئةادةم
مسةيَؤ تيةةؤرى ددةسةةتى شةةاراوةى ثةرةثيَةةدا كةةة هةنةةدىَ يةةار هةةة
رةرمانى خيَرا داألمر الريوري ناو دةهرىَب دةلَيَ "ئةطةر هةةر مر جةةو
وازي ليهيَنرا هة شيَوازي خؤي كارهكاتب ئةوسا دةهينى كة دةسةتيَكى
شاراوة راثيَني دةكات هؤ ثالَثشتى كردنةى ئاماةيَةك كةة هةةرطي لةة
ه ريدا نةهووة".
ئةطةر ئازادى هؤ تاكةكا دةستةهةركرا لةة هةدواداضةوو و ضةاوديَرى
هةرذةوةنديةكانيانداب ئةوا هةولَى هاوكارى خةلَكانى ديكةة دةدة لةة
ثيَناو هةرذةوةندية هاوهةشةةكانيانداب هةةروةها لةةثيَناو هةرذةوةنةدي
طشةةتيداب هةةةوةر مةةر ج ئةةارةزووي خةةةلَكاني ديكةةة وةدي ديَنيَة لةةة
ريَطةي هةديهيَناني ئارةزوةكانيدا.
ئادةم مسيَؤ لة كتيَبةكةيدا ددساماني طةك دةلَيَ  :دنة خيَةرو نةة
رةوشتثاكى طؤشترير ر و نانةواية كة ناني ئيَوارةما ثةيدا دةكةييب
هةلَكو لة هة ثةر شبوونيانة هؤ هةرذةوةنديةةكانيا ز ر لةةو سةوود و
هازاةانةةةةى كةةةة كؤمةةةةلَطا هةدةسةةةتى ديَنة ةىَ لةةةة هةنةةةدىَ كةةةارةوة
سةرضاوةى طرتةووة كةة لةة ثيَشةدا هةة هةي شةيَوةيةك لةكيةة هةي
كةسيَكةوة نةخشة و ثالنى هةؤ دانةريَةنراوة .دهةةلَكو ئةةةامى كةارى
مر يية و نةك ثالندانانى مر يى .
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مةعريفة بةهؤى ئازادييةوة طةشة دةكات
يؤ ستيورات مينب هانطةشةى ليَبوردةيى و ريَثيَةدا هةة هةةموا لةة
هريكردنةةةوة و ئاخةةاوتي و هةلَسةةوكةوت هةةة هؤكارطةةةليَك كةةردب كةةة
لةوانةية يىَ ثةسةندى ئيَمة نةهي .لةوانةيةة هةرامبةرةكةةت هةرِاسةو
لةسةةةر هةةةن هيَة ب يةةاخود لةوانةيةةة هتةةوانني ثةةةرة هةةة هريهؤضةةوو و
تيَطةيشتنما هدةيي هةة ريَطةةي تيَطةيشةنت لةة هةرامبةةرةكامنا ب يةا
هتوانني هةرامبةرةكامنا هطؤرِييب هةوةى كة هاوةرِ هةخؤى و كةسةاني
ديكةر هيَنني سةةهارةت هةةو ضةةوتى و هةكَنةةى كةة هةلَويَسةتةكانى
لةسةر هونيات دةنيَ .
لةةةو ضوارضةةيَوةيةدا جةةؤلَتيَرب رةيلةسةةويف رةرةنسةةيب دةلَيَ ":ئةةةو
طوتنةى تؤ ثةستا دةكةاتب هةةكَم هةةتا مةرد هةةرطرى لةة مةارى تةؤ
دةكةمب هةوةى كة دةريدةهرِى" .لة كؤمةلَطاى ئازاددا لةسةر شةانؤى
كيَ كيَةةةى هريوهؤضةةةوونةكاندا ديةةةدو هريوهةةةاوةرى ز ر دةردةهة ةرِيَي و
تاهيدةكريَنةوة .هةن هةسةر ناهةهدا زالَدةهىَ.
ئاهووريناسةةى نةمسةةايى دهايةةك يةةةكىَ لةةة ئةةامةةةكانى كؤمةةةلَطاى
ئةةةازادى وةسةةةريكردووة هةةةةوةى كةةةة ثةةةةرةدا و هةةةةررراوانكردنى
مةعريريةيةةة .ئةةةو مةعريريةيةةةى كةةة نةةاكرىَ لةةة ثيَطةيةةةك و كةس ةيَكدا
هةتيؤ هكرىَب هةلَكو هة شيَوةيةكى هةررراوا لة عةهلى هةةر تاكيَكةدا
داهةشكراوة .ئازادى هوار دةرةخسيَنىَ هؤ هاتنةكايةى ئةو شةتةى كةة
نةهينراو و ضاوةروا نةكراوةب هةكَم ثالندانانى ناوةندى و ناضاركردنى
تاكةكا هؤ خؤطوةانةد لةطةة َ دوايةني ئامةاةى ديةاريكراوب دةهنةة
هةرهةسة ة لةةةة هةمبةةةةر سةةةةرهةلَدا و هاتنةكايةةةةى ديةةةدو هة ة ر و
تاهيكردنةوةي نويَ.
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ئازادى بة ئةنقةست ئازادى نية
ز ر كةك ضةمكى ئةازادى هةة مانةاى ييةاواز هةةكارديَنيب نةةك هةةمانا
كالسيكيةكةى كة دةلَىَ :ئايةا كةسةيَك هووةتةة هةرهةسة لةة هةمبةةر
ئةةةوةى كةةة كاريَةةك ئةةامبةةدةمب يةةاخود توانةةايى هةلَسةةوكةوتب يةةا
توانايى لة هةييَهيَنانى ئارةزوةكامن  .ئةوة يياوازة لة تيؤرى ماركؤ
هةةة نةةاوى ددهؤشةةيارى در يةةني  :خةةةلَكى نةةازاني كةةة شةةتيَك لةةة
هةرذةوةندى راستةهينةيانداية.
تةةةنيا ماركسةةيةكا و ت هةةى كؤمؤنيسةة دةزانةةي ك ةة هةرذةوةنةةدى
راستةهينة ضيةب هؤية هؤ ئةةامةدانى ئةةو ئةركةة دةهةىَ دةسةةكَتيا
ثيَبةةدريَ ئ ئةةةوة كيَشةةةيةك لةطةةة َ ئةةةو دةرهرِينةةة دروسة دةكةةات:
دةسةةةكَتدارا ئةةةم طوتةيةةة خةةراث هةةةكاردةهيَنيب كةةة دةلَ ةيَي ئيَمةةة
دةزانني كة هةرذةوةنةدى راسةتةهينةى خةةلَك ضةية و لةة ضةيدايةب لةة
يياتى ئةوةى لةو رووةوة ثرسيار ئاراستةى خودى خةلَكةكة هكةة .
يةةا يةةاك ر سةةؤب دةسةةتةواذةى ئةةازادى هةةةكارهيَناوة هةةة مانةةاى
طويَرايةلَي ئريادةى طشتى يا هةرذةوةندى طشتىب واتة هةموو كدةرا
دةهىَ ددناضار هكريَي كة ئازاد هنب .
ئةو ضةةمكة طشةتيية هةؤ ئةازادى تةةنيا هسةةى ثووضةةب رةيلةسةورى
ئؤكسريؤرد دئي ايا هةرلني هري كةى يةكةمى هةة ددئةازادى نةةريَنى و
دووةمةةى هةةة ددئةةازادى يةةةهينى وةسةةريكردووةب لةةة يةةةكيَك لةةة نامةةة
هةناوهانطةةةكانى لةةةذيَر ناونيشةةانى دددوو تيةةؤر لةةة مانةةاى ئازاديةةدا .
تيؤرى يةكةمى هة شيَوةيةك وةسةريكرد كةة ددهواريَكةة مةر ج دةتةوانىَ
تيايدا هةهىَ هةرهةس هةلَسوكةوت هكات واتة ئازادى وكَتى كارة هىَ
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هةرهةسةةتةكانةب ئةمةةة و هايةةك هةةة ددلةةة ئارادانةةةهوونى ناضةةاركرد
وةسرييكردووة.
هةروةها ئي ايا هةرلني ئازادى يةهينى هة شيَوةيةك وةسريكردووةب كةة
مر ج خؤى ئاكاى خؤى هيَ ب هةروةها دةلَىَب ئةازادى دووةمب ئةازادى
نيةةة هةةةلَكو دددةسةةةكَتة مةهةس ة لةةة هيَبةشةةكردنى ئةةازادى واتةةة
هةدةكةةةةكردنى ئةةامةةةدانى كاريَةةةك .تيةةةؤرى هةةةةلَب هةةةؤ ئةةةازادىب
دةرهرِينيَكى ديكةية لة نةمانى دةسةكَت .واتة يياوازيةكةة ليَرةدايةةب
كةةة تةةؤ توانةةاى كرِينةةى كتيَبيَكة نةةةهىَب ضةةونكة دةولَةةةت هةدةكةةةى
كةردووةب يةا نةةاتوانى هيكةرِى ضةةونكة كتيَبةكةة لةةة كتيَبخانةةدا نيةةة.
هري كةةى يةكةةةمب هيَبةشةةبوونة لةةة ئةةازادىب هةةةكَم دووةم هةوشةيَوةية
نية.
ئازادى يةهينىب واتة تاك دةهىَ ئاراستةى خؤى هؤ ئاماةى ديةاريكراو
داهنيَ ب هةو شيَوةية وةك دةردةكةويَ دتاك هةؤ خةودى خةؤى نيةةب
هةةةلَكو هةةؤ هةةةييَهيَنانى ئةةارةزوو و ئاماةةةةكانى كؤمةلَةكانةةةب وةك
ضينةكا ب يا نةتةوةكا يا رةطةزةكا .
ئيَمةةةة هةةةةيي هةةةؤ خ مةةةةتى ئامةةةاةيَكى هةةةةرزترب كةةةة كةسةةةانى تةةةر
دةستنيشانى دةكة ب لة يياتى ئامةان و مةهةسةتةكامنا  .مارطريَة
تاتضةر لةةو رووةوة دةلَيَة  :مةارى دةسة نيشةانكرد و ديةاريكرد
كر كي رةوشتةب ئةطةر دياريكرد نةهووب رةوشةتيش نةاهىَب و ئةطةةر
ضاكة لة ئارادا نةهوو خراثةر ناهىَب واتة ضاكة و خراثة يةةك مانايةا
هةيةب مادامةكى مر ج ئازادة لة دياريكردندا.
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ثرةنسيثي زةرةر و زيان
ياسةةا هةةة سروشةةتى خةةؤى كةةوت و هةنةةد دةخاتةةة سةةةر تاكةةةكا لةةة
ثةيرِةوكردني ئازاديةكانياندا لة ريَطةي هةرِةشةي هةس ادانةوة ئةطةر
هاتوو هة شيَوةيةك لة شيَوةكا هةلَسةوكةوتيا كةرد .وا لةة خةةلَكى
ضاوةرِوا دةكرىَ كة خؤيا هطوةيَني و طويَرِاية َ هيب هةكَم كاتيَك
طوةاوة كة ياسا هةكارههيَنريَ هؤ هةدةكةكردنى ئازادى؟
يةةؤ سةةتيوارت ميةةن لةةة كتيَبةكةيةةدا هةةةناوى دددةرهةةارةى ئةةازادى
شيَوازيَكى كالسيكى لةوهارةيةوة خستؤتةروو :هنةماى زيةا ب ددتةةنيا
ئاماةيَةةةك كةةةة ثاسةةةاو هةةةؤ مر جايةةةةتى ديَنيَتةةةةوة ....تاكةةةةكا و
كؤمةلَةكا ب دةستيَوةردا لة ئازادى خةلَكانى ديكةب ئةوة ثاراسةتنى
خةةةودة تةةةةنيا مةهةسةةةتيَك كةةةة دةكةةةرىَ هةةةة هؤيةةةةوة ثاسةةةاو هةةةؤ
هةكارهيَنانى هيَ ب هة شيَوةيةكى رِةواب هيَنيَتةةوة دذى هةةر مر جيَكةى
ديكة لة كؤمةلَطايةةكى ثيَشةكةوتووداب هريتيةة لةة ريَطةري لةة زةرةر و
زياندا لة خةلَكى ديكةةب يةا هةرذةوةنديةة خوديةكةةىب يةسةتةيي
هيَ ياخود مةعنةوى ثاساويَكى تةواو نادا.
ى كةة هةةثيَى ويسة و
ى هةوار هةة خةةلَكى هةدر َ
هة واتايةكى ديكةة نةاه َ
خواسةةةتى خؤيةةةا هةلَسةةةوكةوت هكةةةة هةةةة تايبةةةةتى كاتيَةةةك كةةةة
كردارةكانيا زيانى هؤ كةسانى ديكة هةةهىَ .هةة شةيَوةيةكى ئاسةايى
د ستةكا ب يةاخود خيَة ا و هةةتا خةةلَكاني ديكةةر دةتةواني وا لةة
كةس ةيَك هكةةة يةةاخود هةةاوةرِى ثيَبيَةةني كةةة ش ةيَوةى هةلَسةةوكةوتى
هطؤرىَ :واتة شويَنى ذيانى خؤى هطؤرىَب ياخود هاوسةةرطريى لةطةة َ
كةس ةيَكى ديكةةةدا هكةةاتب يةةا شةةويَنى كةةاركردنى هطةةؤرِىَب هةةةكَم لةةة
تالةتيَكى هةو شيَوةيةدا لةذيَر هيَ و رةوالَى ياسادا دةميَنيَتةوة.
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ئةجيَنداى ئازادى
ئةةازادى مةةارى ديةةاريكرد و هةلَبناردنةةة لةهةةةر هواريَةةك لةةة هوارةكةةانى
ذيانتداب هة مةرييَك هة شيَوةيةكى يةكسا ئةوة هؤ خةلَكانى ديكةر
لةهةر ضاو هطةرى .ئةسةتةمة هةاك لةة هةةموو ئازاديةةك هكةرىَب هةةكَم
هةندىَ ئازادى هة كة شايانى ئةوة طرنطيةكي تايبةتيا ثيَبدريَ .
 ئازادى ويندا و ه ر و رادةرِهرِيي :ثيَويسةتة ليَبةوردةيى هةةهىَ
لةطة َ راو هؤضوونى يوداو يؤراويؤردا .دةهةىَ هةوار هةة هةةموو
كةس ةيَك هةةدريَ كةةة ديةةدو هؤضةةوونةكانى دةره ة ىَ هةةةهىَ هةةي
س ايةكب مارى خةلَكة كة رةخنة لةة ديةدو روانينةةكانى يةةكىى
هطةةةر ب هةةةةهيَ ريَطةةةري لةةةةدةرهرِينيا ب راسةةةتى لةةةة كيَ كيَةةةى
راوهؤضوو و هري و هاوةرةكانةوة هةديار دةكةوىَ.
 ئازادى طريَبةس  :هةركةسةو دةهىَ هؤى هةهىَ هازرطانى لةطةة َ
ئةةةو كةسةةةدا هكةةات كةةة خةةؤى هةلَيدةهةةنيَرىَب هةةةروةها دةه ةىَ
ئازادى كريي و رر شتنى هةهىَ لةطة َ ئةةوةى كةة خةؤى دةسة
نيشانيدةكاتب هةو نرخةى كةة هةةردووك لةسةةرى ريَكدةكةةو .
هةروةها ئةوةر هةو مانايةية كة ئازادى هةية هؤ خةاوة كةار و
كريَكةةار لةسةةةر رِيَككةةةوتنى مةريةةةكانى هةيةكةةةوةكاركردنيا .
ثيَويسةةةتة دةولَةةةةت دةرهةةةارةى ئةةةةو رِيَككةوتنانةةةةى كةةةة هةةةة
شيَوةيةكى تةوعى لةسةةرى رِيَككةةوتوو ر لَةى خةؤى هبينةىَ و
دلَنيياهىَ لةهةةر يةؤرة سةرثيَضةى و سةاختة كردنيَةكب هةةروةها
ئةركى دةولَةتة كة دلَنيةاهىَ لةة ريَ طةرتي لةة طريَبةسةتةكا ب هةة
هؤى ئةو دادطايانةى كة ر لَى يةكاليي كردنةوةي ئةو كيَشةانةى
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كة ديَنة ئاراوة دةهيني هة رِيَطاى ئاشتى.
 ئةةازادى كؤهوونةةةوة :ثيَويسةةتة مةةر ج هةةؤى هةةةهىَ هاوكةةارى و
ثةيوةندى هكات لةطة َ هةر كةسيَك كة خؤى دةيةوىَ هؤ هةركار
و مةهةستيَكب هة مةرييَك دذى ئازاديةكانى خةلَكانى ديكة نةهىَ.
دةهىَ ئازادى هاوسةرطريى و هةسةتنى ثةيوةنةدى هةةهىَ لةطةة َ
ئةةةو كةسةةةى كةةة هةلَيدةهةةنيَرىب هةةة مةةةرييَك هةةة رةزامةنةةدى
هةردووك هيَ  .هةروةها دةهىَ هوار هة تاكةكا هدرىَ كةة لةطةة َ
خةلَكانى ديكةدا هؤ ثاراستنى هةرذةوةنةدى هاوهةةر هةيةكةةوة
لة كؤمةلَةكاندا كارهكة ب سياسى هيَ لة كيةنى دانانى تة ب
و طروثي سياسىب يا ئةاهوورى لةة كيةة كةسةانى ه نسةما ب و
سةنديكاكا و يانة كؤمةكَيةتيةكا .
ئازادى هةنرخىيي هةهايةب ضونكة هنةماى هةموو هةةهاكانى ديكةيةة و
مانايةةا ثيَدةهةخش ةىَب ئةةةو هوارةمةةا هةةؤ دةرةخس ةيَنىَ كةةة ذيةةانى
تايبةةةتى خةةودى خؤمةةا هةةةثيَى ويس ة و خواسةةتى خؤمةةا هةةةريَوة
هبةيي .لة هةمانكاتدا داواما ليَدةكات كة دةس نةخةينة نةاو ذيةانى
خةلَكانى ديكةوةب هةموو تاكيَةكب هةةموو كؤمةلَطايةةك و هةة تايبةةتى
هةموو دةولَةتيَك هؤ ييَبةييَكردنى ئةوة سةختى دةهينىَ.
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مافةكانى مرؤظـ
ئيَمة روامان ة نة وَاى ئةو ااسنيانة هةية ،كة هةموو ةة يةك ةاني
شولقاون  ،ةاوةاد اايان كوَمةلة مافيَني جةيَطيي يَبةششةيون كةة
دةسة ةةنبةادااي ليَ اكريَ ة ةةت  .لة ةةة نيَوانيان ة ةةدا  ،ذية ةةان  ،ئ ة ةةازادى  ،و
ةدةسنهيَ اني ةشنةوةاى .

-تؤماس جيفرسوَن-

مافةكانى مرؤظـ ضني ؟
مةةا شةةتيَكة هةةة ثيَويسة زانةةراوة كةةة هةةةموو مر جيَةةك دةسةةتةهةرى
هكاتب ئةةوة رةواييبةوونيَكى رةوشةتييةب ز ر لةةوة زيةاترة كةة تةةنيا
داوايةك يا تةزيَك هيَ  .يياوازى هةية لة نيَوا مارةكانى مر ج و ئةةو
مارانةةةى كةةة دةولَةةةت دانيةةا ثيَةةدادةنيَىَب كةةة هةةة مارةةة ئةةةريَنى يةةا
ياساييةكا ناسراو ب ئةوانةى كةة هةوَى هةيةة مةارى رةوشةتى هةي يةا
نةهي.
يةكىَ لة طرنطىيي ئاماةةكانى ه اجى مارةكانى مةر ج هةولَدانةة تةاكو
ئةو مارانة اةنة خانةيةكةةوة كةة لةة رووى ياسةاييةوة دانثيَنةراوهيب
ئةوانةة مةارى سةةريةم مر جايةةةتني هةةهىَ لةهةةر ضةاوطرتنى نةتةةةوةب
ئاينيب رةطةزب ييَندةرب ئينتماى ئةتنى ياهةستى رةطةزى .مارةكانى
مر ج ئةوانةى كة هة شيَوةيةكى هةررراوا دانيةا ثيَةدانراوة ب هةريتني
لة مارى ذيا ب دناهىَ هكوذرىَب ئةشكةةة هدرىَب يا ئةنداميَكى لةشى
لةةةكارارىَ .هةةةروةها ئةةازادى رادةرهةةرييب و ئةةازادى مولكةةداري هةةة
شيَوةيةكي راس و رةواب و ئازادى هاتووضؤ و ئازادى ئايني.
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كؤياليةةةتىب ئةشةةكةةةدا ب طرتنةةى هةرةمةةةكىب هةةةموويا دذ هةةة
مارةةةكانى مةةر جي ب هاشةةىيي هؤكةةار هةةؤ هةلَسةةةنطاندنى ئةةةو مارانةةةب
ئةوةية كة وةكو كؤتوهةنةد داهنةريَي هةسةةر دةولَةتةةوة .دةولَةةت لةة
سنوورى هةلَةمر ى خؤيدا دةس لة مارى تاكةةكا وةرنةاداتب و ر ر
دةولَةت دلَنياهوونة كة ئةو مارانة لة نةاو ياسةاكانيدا ثةاريَ راو دةهةيب
تاوةكو هبنة مارى ياسايى .هري كةى مارةكانى مر ج ثاهةنةدهوونيَكيش
دروس دةكات لة كية هةمووانةةوةب كةة دةسة لةة مةايف خةةلكانى
ديكةةة وةرنةةةدرىَب ئةوةشةةيا هنةةةماى وةكيةةةك رةرتاركردنةةة لةطةةة
يةكىدا.
هةر مارى مر ج دةهىَ سىَ مةريى تيَةداهيَ ب يةكةةمب دةهيَة ييهةاني
هيَ ب و ماريَكة هؤ هةر مر جيَك لةهةر كةات و سةةردةميَكداب هةةروةها
ناهىَ مارى تايبةت تةنيا هؤ كةسانيَك هةهيَ  .دووةمب دةهىَ رةهاهيَة
ى هايةةخ و هةةها كةة ثةيوةسةنت هةة هةرذةوةنةدى
و ناهىَ لةسةر هةنةد َ
طشتىب هة ياساوة سنوورهةند هكريَيب تةنيا ئةو كاتة نةهىَ كة هةنةدىَ
لة مارةكانى مر ج لة هةمبةر يةكىدا ناكؤك و نا تةها دةهةي .لةوانةيةة
ئةو مارانة كوت و هةند هكريَيب هؤ منوونة ئةو تاوانبارةى كةة كةسةيَك
دةكةةوذىَ و لةةة ذيةةا هيَبةشةةي دةكةةاتب دةكريَةة ئازادييةكةةةى رَ
هسةنريَتةوةب هةوةى ضةند سالَيَك لة زينداندا ذيا هةسةر هبةات .سةىَ
يةمب هاهيلى مامةلَةثيَكرد نيةب هة هةي شةيَوةيةك نةاهىَ ئةةو مارانةة
دةستةهةرداري هةبنيب هةؤ منوونةةب نةاكرىَ مر جيَةك خةؤى هةة دةسة
كؤياليةتييةوة هدات.
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مافة سروشتيةكان
ديةاريكردنيَكى زووى هةةهوونى ئةةو مارانةةة لةة ر مةانى دئةةةنتي ؤ ى
ر ما نووسةى طريكةى دسةورؤكلي ب ثةيةداهووب كةة تيايةدا هةاتووة ب
ئةنتي ؤ هةرا مردووةكةةى دذ هةة رةرمانةةكانى كريةؤ ثاشةا هةةخاك
سةةثاردب و ثاساويشةةي هةةؤ ئةةامةةدانى ئةةةو كةةارةى ئةةةوة هةةوو كةةة
ياساكانى خوا طةورةترو هةرزتر لة ياساى ثاشاكا  .ئةو هري كةية لة
كيةةة رةيلةسةةورة خواناسةةةكانى يؤنانييةةةوة هانطةشةةةى هةةؤ دةكةةراب
ئةوانةى هاوةريا واهوو كة ئةةو ياسةايانة لةة سروشةتدا هةة هةةهوَى
هةكارهيَنانى عةهن.
وتارهيَنى ناودارى ر مانى سيسر لةو رووةوة هاسى لةسةر كةردووة و
دةلَىَ :ياسايةكى راس و دروس و عةةهليَكى راسة و دروسة هةة
كة هةماهةن و لةيولةدا لةطة سروشةتداب ياسةاكة هةاهيلى طةؤرا
نية .شتيَكى ئاشكرايةب كة ئايينةكا ياساى خوا هةة هةةرزتر دادةنةيَي
لةو ياسايانةى كةة دةسةةكَتدارة دنيايةةكا دايةدةنيَي .لةوانةيةة ئةةو
مارةةة مةدةنيانةةة هد زريَنةةةوةب وةكةةو سروشةةتى خةةوايى لةةة ريَطةةاى
عةهلةوة .دياساكانى سروش و ياساكانى خوا.
رةيلةسورى ئينطلي ى يةؤ لةؤك لةةو هةوارةدا طةةورةتريي كاريطةةرى
لةسةةةر هريكردنةةةوةى نويَةةدا هةةةهوو .وةكةةو ياسةةايةكى هنضةةينةيى لةةة
ياساكانى سروش راطةييَنرا:ددهي كةك هةؤى نيةةب لةة رووى ذيةا و
تةندروستى و مومتةلةكاتةوة ئازار هة كةسيَكي ديكة هطةيةنىَ .ئةةو
مارانة لة ذيا و ئازادى و مولَكداريداب واتة ئازار نةطةياند هة ذيةا و
ئازادى مومتةلةكاتى خةلَكانى ديكة.
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ئةو ما و ئةركانة لة مندالَدانى سروشتدا هةة و هةخشةني نةني لةة
كية دةسةكَتدارانةوةب تكومةةت لةة ثيَنةاو ثاراسةتنى ئةةو مارانةةدا
دروس هووةب هةر سيستةم و رذيَميَك ئةطةر لةو ئةركةدا سةةركةوتوو
نةهووب لةوانةية هةكوةهنريَ و يا هطؤردريَتةوة هة كيةةنيَك كةة توانةاى
ئةةامدانى ئةو ئةركةى هةهيَ ب هةةروةها سيسةر دةيطةوت :دمةارى
طةكنةةة كةةة شةةوَرر هةرثاكةةة دذى رذيَمةةة ديكتاتؤرةكةةا  .ئةةةو
هريورِايانة كاريطةريةكى مةزنيا هةهوو لة خةةهاتى ئةمريكيةكانةدا لةة
ثيَناو سةرهةخؤهوونيا لة دةس هةريتانياى طةورة.
تؤمةةةاك ييريرسةةةؤ دانةةةةرى نةةةاوةر كى يارِنامةةةةي سةةةةرهةخؤيىب
راستةوخؤ لةة يةؤ لةؤك دةطيَريَتةةوة كةة دةيطةوت :هةةموا لةطةة
مارةكانيا خةلَق كراو ب ئةو مارانة هريتني لة مارى ذيةا و ئةازادى و
ذيانى هةختةوةر .ئةمةو خيانةتى ثاشا يةؤريى سةيَيةمب لةة هةمبةةر
ئةةةةةم هةهايانةةةةة زةمينةةةةة سةةةةازهوو هةةةةؤ هةةةةةرثاكردنى شةةةةؤرر و
سةرهةخؤهوو لة هةريتانيا.
هةةةروةها يارِنامةةةي رةرةنسةةى هةةؤ مارةةةكانى مةةر ج لةةة سةةةردةمى
شؤرشةةةى رةرةنسةةةادا هةةةاتووة  :ددئامةةةان لةةةة هةةةةموو ريَكخسةةةتنة
سياسيةكا ثاراستنى مارة سروشتيةكانى مر جةةب ئةةو مارانةةى كةة
هاهيلى دةسةتيَوةردا نةنيب ئةةو راوهؤضةوونانةب هةريتني لةة ئةازادى و
ئاسايش و هةرهةلَستى كردنى ستةمكارا .
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لة مافة سروشتيةكانةوة بؤ مافةكانى مرؤظ
لة سةةدةى هيسةتةمداب ئةةو راوهؤضةوونانة وةك مةارى مةر ج ناسةرا ب
هيَشةةةتا هةولَةةةةكا هةةةةردةوامي هةةةؤ دةسةةةتةهةركردنى ئاليةةةةتيَكى
نيَودةولَةةةتى هةةؤ داننةةا هةةةو مارانةةة و دلَنيةةاهوو لةةةوةى كةةة ريَ يةةا
ليَدةطريىَ لة كية طش رذيَمةكانةوة.
سالَى 1948ب لةة يارِنامةةي ييهةانى هةؤ مارةةكانى مةر ج ئةةو مارانةة
دانيةةا ثيَةةدانراب كةةة هةةة هؤيةةةوة هاوكَتيةةا هؤيةةا هةةةهوو داوا دذى
دةولَةتةكةيا هةرزهكةنةوة لة هةردةم دادطاى ئةوروثى هةؤ مارةةكانى
مروَج لة سىاسبؤرطب لة تالَيَكدا ئةطةر هةستيا كرد مارةةكانيا لةة
كية تكومةتةكانيانةوة ثيشيَلدةكريَ .
لةةة هةوليَكةةداو هةةةثيَى ئةةةو ثشةةتطريية هةررراوانةةةى مارةةةكانى مةةر جب
ضةنديي كؤمةلَة هةولَيانةداب ئةةو ضوارضةيَوةية هةةررراوانى هكةة ب كةة
مارةةة ئةةاهوورى و كؤمةكَيةةةتى و مةةايف كؤمةلَةةةكا هطريَتةةةوةب ئةةةو
هةررراوانكردنةةة هةةووة ييَةةى مشةةتومرِو يياوازيةةةكى هةةةهيَ ب كةةة لةةة
ئةةامةةةدا هةدواداضةةةوو و ثالَثشةةةتى كردنةةةى مارةةةة سروشةةةتيةكانى
هةدةستهيَنا.
دذايةتي ماركسيةكان بؤ مافةكانى مرؤظ
مارةةةكانى مةةر ج هةةةردةوام لةةة كيةةة ماركسةةيةكانةوة رووهةةةرووى
رةتكردنةوة و هةرثةرضدانةوة دةهووةوةب كار ماركؤ هةميشةة ئةةو
ضةةةمكةى هةةة ددمةةايف هوريوازيةةةكا وةسةةريدةكرد و ليَةةى دةدوا و
دةيطوتب ثةنا هردنة هةر مارةكانى مر ج ئامرازيَكى ديكةي ثاراسةنت و
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ثالثشتى كردنى مارى دةرةهةطةكانة.
هةروةها لةو هاوةرِة داهوو ئةو مارانةة شةتيَك نةنيب تةةنيا هةةردةوامى
دانةةةةة هةيياوازيةةةةة ضةةةةينايةتيةكا و ثشةةةةتطريى كردنةةةةى زيةةةةاترى
دةولَةمةنةةةةدةكا و ضةةةةينى هوريةةةةوازى ناوةنةةةةدب ئةمةةةةةو رذيَمةةةةة
كؤمؤنستيةكا ثةسةندكردنى هةةر يةؤرة لةة ثيَوانةة ييهانيةةكانيا
هةسةر رذيَمةكانيانةوة رةتدةكردةوة.
هةةؤ ئةةةم مةهةسةةتةر ئةةةو دةولَةتانةةة هةةؤ رةتكردنةةةوةى ئةةةو داوايةةةب
ثشةةتيا دةهةسةة هةةة هانطةشةةةى ددةسةةتيَوةرنةدا لةةة كاروهةةارى
ناوخؤى وكَتانى ديكة ب و هةة شةيَوةيةك هاسةيا ليَةدةكردب كةة نةاهيَ
رةخنة ئاراستةى هي رذيَميَكى كؤموَنيسةتى هكريَة ب ئةمةةو يةةكيَتى
سةةؤجيةت ئيم اكردنةةى لةسةةةر يارِنامةةةي ييهةةانى مارةةةكانى مةةروَج
سالَى 1948رةتكردةوة .كؤمؤنيستةكا ناهةهيا نةهوو كة دوو دلَةنب
لة ثةسةند كردنى هنةماكانى مارةكانى مر جب ضونكة كاتىَ يارِنامةةي
هيَلسةةنكى سةةالَى د 1975يةةا ئيم اكةةردب ز ر هةتونةةدى ب لةةة كيةةة
ضاككظانانى مارةكانى مر جةوة لةوانة ئؤرلؤ ب لة دذيا هةكارهيَنرائ
مايف ذيان
هةةةموو مر جيَةةك مةةارى ذيةةانى هةيةةةب ئةةةوةيا لةةة سةةةرووى طشةة
شتيَكةوةية .ناهىَ مر ج هة دةسةو مر جيَكةى ديكةة يةاخود لةة كيةة
دةولَةتةةةوة هكةةوذرىَ .لةةة راسةةتيدا هةرثرسةةياريَتى سةةةرةكى دةولَةةةت
هريتيةةة لةةة ثاراسةةتنى هاوكَتيةةا لةةة تاوانبةةارا و داطريكةةارانى هيةةانى.
هةنةةدىَ كةةةك لةةة مةةارى ذيانةةدا ثش ة هةةة هنةةةماى مولكةةداريَو خةةود
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دةهةسنتب هةموو كةسيَك خاوةنى يةستةي خؤيةتىب هؤ هةي كةةك
نية هةهىَ ويس ومؤلَةت دةسو هوَ دريَن هكات.
مارى ذيا تةنيا ئةوة نية كةسيَك ناكوذرىَب هةةلَكو دريَندةهيَتةةوة هةؤ
مةةةوداى دوورتةةر لةةة نةكوشةةنتب واتةةة دةه ةىَ ئةةةو مارةةةى هةةةهىَ كةةة
رووهةةةرووى ئةشةةكةةة نةهيَتةةةوةب ئةةةوة لةةة راطةيانةةدنى نةتةةةوة
يةكطرتووةكا هؤ مارةكانى مر ج دانيثيَدانراوة.
لةةة مةةادةى د 3دا هةةاتووة :ددهةةةموومر جيَك مةةارى ذيةةا و ئةةازادى و
ئاسايشى هةيةة .و لةة مةادةى د 5دا هةاتووة :ددنةاهىَ هةي كةسةيَك
ئةشكةةة هدرىَ و هةلَسوكةوتيَكى توندو نامر جانةى لة طةلَدا هكةرىَب
يا ئيهانةةو تؤلَةةى رَ هسةةندريَتةوة  .هةةروةها مولكةداريَو خةود
ناتةهايةةة لةطةةة كوَياليةةةتي ومولكةةداريَو مةةر ج لةةة كيةةة مر جيَكةةى
ديكةوةب مادةى د. 4
مافى ئازادى
ى كةة هةةثيَى تةةزو
ى مةر ج ئةةو هةوارةى هةةه َ
مارى ئازاديب واتة دةه َ
ويستى خؤى ذياني هةسةرهةريَ ب هة مةةرييَك ريَة لةة مةايف خةةلكانى
ديكة هطرىَ .لة يارِنامةي رةرةنسى هؤ مارةكانى مر ج سةالَى 1789دا
هاتووة :ددمارى سياسى واتة ئةو تواناو شيانةى كة كةسيَك دةيةةوىَ
ئةةامى هداتب هةهيَى ئةوةى كةسانى ديكة ئازار هدات.
هؤ هةر مر جيَك كة سوود لة مارة سروشتيةكا وةرهطرىَ هي كةوت و
هةنديَك لة ئارادانيةب ييا لةوةى دةهىَ هةةموو كةسةيَكى ديكةة سةوود
لةو ئازادية وةرهطرىَ لة مومارسةكردنى خودى ئةةو مارانةةدا .ئةازادى
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واتة هةر كاريَك كة مر ج هيةوىَ ئةةامى هةدات هةة مةةرييَك رةضةاوى
ئازادى خةلكانى ديكة هكات .مةتا و ئةستةمة ذماردنى هةةموو ئةةو
مارانةى كة لة هووندا هة .
يارِنامةةةي ييهةةانى هةةؤ مار ةةكانى مةةر ج لةةةو رووةوة هةنةةدىَ مةةايف طةةرن
دياري دةكات .وةكو ئازادى هاتوضووى خةلك لة نةاوةوةو دةرةوةى وكَت
دم 13ب مةةارى هاوسةةةرطريى و ثيَكةةةوةنانى خيَ ة ا دم 16ب مةةارى ئةةازادى
هريكردنةةةوةو ويةةندا و ئةةايني دم 18ب مةةارى ئةةازادى رادةرهةةرِيي دم19
هةروةها مارى كؤهةندى ئاشتى و دامةزراندنى كؤمةلَةكا دم. 20
مافى مولكداريَيت
ى كةةة ذيةةانى خةةودى خةةؤى هةةة ئةةازادى و
مةةر ج هةةؤ ئةةةوةى هتةةوان َ
خؤشبةختى هةريَوة هبات هةو شيَوةيةى كة مةهةسةتيةتىب ثيَويسةتى
هةمولكداريَو هةية.
هةةروةك دديَظيةةد هةةاوز لةةة ثةةةميانطاى كيتةوَ لي تةةارى لةةة واشةةنتؤنى
ثايتةخ روونيكردةوة :ددمولكداريَو واتةة هةةر شةتيَك كةة مةر ج لةة
توانايداهىَ هةكارى ههيَنىَب ياهيخاتةة ذيَردةسةتى خؤيةةوة يةاخود وازى
ليَبهيَنىَب مارى مولكداريَو واتة ئازادى هةكارهيَنا و هةدةس هيَنةا
و وازهيَنا لة هةر مةهةس وكيانيَك.
هةةةهيَي ئةةةو مارانةةةب مةتالَةةة ذيةةا يةةاخود هةدةستخسةةتين ثارضةةة
زةويةكب يا هةرهةم هيَنانى كةلوثة و خ مةتطوزاري و هازرطةانيكرد
لةطة كةسانى ديكةدا .
هةةةولَى سوسياليسةةتةكا لةةة هةلَوةشةةاندنةوةى مولكةةداريَوب واتةةة
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طواستنةوةى دةسةكَت لةو كةسةةى هةة شةيَوةيةكى ياسةايى و وةكةو
ماريَك ئةو سامانةى هةدةسة هيَنةاوةب هةؤ رةرمانبةةريَكى تكومةةتب
كة خؤى هرِيار هدات ئةو سامانانة هةكىَ هدات.
مةةادةى د 17ى يارِنامةةةي ييهةةانىب دا هةةة ددمةةارى هةةةر مر جيَةةك
ى كةة هةة تةةنيايى مولكةداريَو هكةات يةاخود هةؤ ئةةو مةهةسةتة
دادةن َ
لةطةةة خةةةلَكانى ديكةةةدا ريَكبكةةةويَ ب و نةةاهىَ هةةي مر جيَةةك هةةة
ش ةيَوةيةكى هةرِةمةةةكى لةةةو مولكداريَتيةةة هيَبةةةر هكريَ ة  .لةطةةة
ئةوةشدا هي دةهيَك هؤ ثاراستنى ئةو مارةة ديارينةةكراوةب هرِيارةكةة
لة هةرذةوةندى ئةوانةة ريَكخةرا كةة سةاما هةؤ دةسةةكَتدارا دةهةة
هةثيَى خواستةكانيا .
ياسةةاى مارةةةكانى ئةةةمريكا هةنةةديَكى تيايةةة ثةيوةسةةتة هةةة وةرطةةرتي
دهةةةمواركردنى ثيَن ةةةم  :مولكةةداريَو نةةاهىَ لةةة كيةةة تكومةتةةةوة
وةرهطرييَتةوةب مةطةر هة شيَوةيةكى دادثةروةرانةب لةطةة ثيَشةكةر
كردنةةى هةةناردنيَكى تةةةواو .ئةةةو هةنةةدة لةةة وكَتةةة يةةةكطرتووةكانى
ئةمريكار ثشتطوىَ خراوة.
ثاراستنى مافةكان
ز ر لةوانةى هة مارةكانى مر ج ناو دةهريَيب لة راسةتيدا ئةامرازيَكي هةؤ
ثاراسةةتنى مارةةةةكا ب نةةةةك خةةودى مارةةةةكانى مةةةر ج .راطةةةةيينراوى
نةتةوةيةكطرتووةكا دةهيَكى تياية دةرهارةى دانثيَدانانى ياسايى هة
مارةةةةةكانى مةةةةر ج دم . 6و خؤهةةةةة دوورطةةةةرتي لةةةةة هةنةةةةدكرد و
دةستبةسةري هةرِةمةكى دم . 9هةروةها ضارةسةةرية كاريطةةرةكا
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كاتىَ كة ئةو مارانة ثيشيَن دةكريَيب و دادطايى كردنى دادثةروةرانةةب
و طرميانةكردني هيَتاواني تا وةكو ثيَضةوانةكةى ثشىاسة دةهيَتةةوة
دم . 11و مارى ثةناهةرى دم 14و مارى رةطةزنامة دم. 15
مةةاريَكى سياسةةيش هةيةةةب كةةة ز ر يةةار وةك ماريَةةك لةةة مارةةةكانى مةةر ج
دةدرىَب ئةويش مةارى دةنطدانةة .هةةروةها دم 21هةاك لةة ددهةلَبناردنةة
خةةور و راسةةتةهينةكا دةكةةات لةةة ريَطةةاى مةةايف دةنطةةدانى يةكسةةانى هةةؤ
هةةةمووا  .واتةةة دةه ةىَ وا لةةة دميوكراسةةيةت هروانةةرىَ كةةة يةكيَكةةة لةةة
هؤكارةكةةاني ثاراسةةتنى ئةةةو مارانةةةب هةةةكَم لةةة راسةةتيدا شةةتيَكى وانيةةةب
طةويية ئةطةر هاك لة دميوكراسيةتى مر جي هةر لة ميَنوودا هكرىَ.
مةسةلةى دميوكراسيةتى نويَنةرايةتى ئيستناد دةكاتة سةةر شةيَوازى
ئةزموونى نةك رةوشتى :هةثيَى هةلَطةنامةة ميَنوويةةكا ب دميوكراسةى
لي ار توانى ئةو مارانة لة ديكتاتؤرةكةا هثةاريَ ىب لةطةة ئةوةشةدا
خودى دميوكراسةيةتةكانيش ثيَشةيَلكارى طةةورة هةوو هةؤ سةةر ئةةو
مارانةب هة تايبةتى كاتىَ كة دةهيَتة دستةمكارى ز رينة  .هةؤى هةيةة
دميوكراسيةتى نالي ار هةهيَ كة مارةكانى مر ج لةهةرضةاو نةةطرىَ و
رةتيا هكاتةوةب وةك تاكةكا يا كؤمةلَةكا هةيةك ئاس .
مافة ئابوورى و كؤمةالَيةتيةكان مافى مرؤظ نني
مادةكانى  21تا  30مةارى ئةاهوورى و كؤمةكَيةةتى و ر شةنبريييب كةة
ضةنديي هنةماي هةية يياوازة لةطة مارةة ئازاديةةكا ب ئةوانةةى كةة
هةهاك و شيَوازة سروشةتيةكةى ناسةراو  .خةراثىيي منوونةة مةادةى
د 24ددمةةارى سةةرةوتي و ثشةةوودا ب لةطةةة َ مؤلةتةةة خوليةةةكاني هةةة
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مووضةب و هةنديَكى ديكة كة ثيَيا دةطوترىَ مارةةكا ب ئةةم كيةنانةة
دةطريَتةوةب داهينكردنى كؤمةكَيةتىب كارب هةلَومةةريى دادثةروةرانةة
و طوةةةاو لةةة ثيشةةةداب كةةرىَ و كةةارى يةكسةةا ب هةةنارد و هةخششةةى
دادوةرانة و دادمةندانةةب ئاسةتيَكى هةنيَوى طوةةاوب نيشةتةييَبوو و
ضاوديَرى تةندروستىب ريَرهوو و مارى ضيَنوةرطرتي لة هونةرةكا .
هةةةةروةها ئةوانةةةة رةوايةةةةتييا هةيةةةة لةةةة هةلَطةنامةةةةى نةتةةةةوة
يةةةةكطرتووةكا هةةةؤ سةةةالَى 1966ب دةرهةةةارةى مارةةةة ئةةةاهوورى و
كؤمةكَيةةةةتى و ر شةةةنبرييةكا  .هةةةةروةها ئةوانةةةة لةةةةناو هنةةةةماى
هةلَطةنامةكانى مارة هنضينةيةكانى كؤمةلَةى ئةوروثادا .
ئةو مارانة هؤى هةية ويسىاوهيب ياخود هةثيضةوانةوةب هةةكَم ئةوانةة
مارى مر ج ننيب هةةلَكو هانطةشةة هةؤ دمارةة خؤشةطوزةرانيةكا لةة
يياتى دمارةكانى ئازادى ئةوانة خراونةتة ناو يارِنامةي ييهةانى هةؤ
مارةكانى مر ج لةسةر ثيَداطريى و يةختكردنى يةكيَتى سؤجيةتب كةة
مةهةسةةتى هةةوو لةةة ثالَيةةةوة دذ هةةةر ذئاوا هةةةكاريانبيَنىَب ر ذئةةاوار
ثةسةندى كرد هةو هيوايةى كة يةكيَتى سةؤجيةت يارِنامةةي ييهةانى
مارةكانى مةر ج ئيمة ا هكةاتب لةطةة َ ئةوةشةدا يةةكيَتى سةؤجيةت لةة
كؤتاييدا دةنطى هؤنةدا .نةارةزايى ددمارةةكانى خؤشةطوزةرانى وةك
هةشيَك لة مارةكانى مر ج.
يةكةمب ئةوةية كة شتيَكى ييهانى طشتطري نية لة ييَبةييَكردنداب هؤ
منوونة ئةو مؤلةتانةى هة مووضةة ب نةاكرىَ ريَكبخةريَي مةطةةر هةسةةر
رةرمانبةةةرة كارمةندةكانةةدا .وة ئةوانةةة ري ثةةةرِ دةكةةات كةةة كةةار هةةؤ
خؤيا دةكة يودا لة خةلَكانى ديكةب و ئةوانةى هيَكار و هةةروةها
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ئةوانةى لة مالَةكانياندا كاردةكة .
دووةمب ئةو مارانة رةهةا نةنيب ضةونكة ثشة هةريَةنةيى دةهةسةتيَ .
وةكو ئةو يياوازية ز رانةي كة لةة ئةارادا سةةهارةت هةة ئاسةتةكانى
هةةنيَويَيكى ثةسةةةندب ئةوةشةةيا لةةة وكَتيَكةةةوة هةةؤ وكَتيَكةةى ديكةةة
ييةةاوازي هةيةةةب هةةةروةها لةةة مةودايةةةكى ميَةةنوويى هةةؤ مةودايةةةكى
ميَنوويى ديكة.
يياوازيةكى طةورة لة ئاراداية هؤ توانايى هةييَهيَنانى ئةو مارانةةب لةة
نيَوا تكومةتيَك هؤ تكومةتيَكى ديكةب ئةوةشيا لة مادةى د 22دا
دانى ثيَدانراوة .ئةوةى ثةيوةستة هةةمارى داهينكردنةى كؤمةكَيةةتىب
ئةوةى كة ئةم هةمواركردنةى تيَداكراوة :هةثيَى رِيَكخسنت و مةواردى
هةموو دةولةتيَك.
س ةيَيةمب وة نةةةهىَ هةةوارى دةسةةتكاريكردنى تيَةةدا نةةةهىَب هةةؤ منوونةةة
لةوانةيةة كةسةيَك لةةة ثيَنةةاو زيةةادكردنى داهاتةكةةةى كةةاتي سةةرةوتي و
ثشوودا ثشتطوىَ اةات و كةار هكةات .خةةلَكى طةؤرِينى ئامةاةيَكى
ثةسةند هة ئاماةيَكى ديكةى ثةسةند هة هار دةزانيب ئةطةةر هةاتوو
نةةاكوَك هةةوو ب هؤيةةة ئةةةو هانطةشةةانة لةةة هةةةييَهيَنانى سةةىَ مةريةةة
ثيَويستةكة سةركةوتوو ناهي.
ضةةوارةمب ئةةةوةيب ددثيَويسةة دةكةةا دةهةةىَ ئةةةوةى دددةهيَةة
هطريَتةوة .هةكَم ئةةو مارانةةى كةة ثةيوةسةنت هةخؤشةطوزةرانييةوةب
لةسةةةةةر هةةةةةهوونى كةرةسةةةةتةى ثيَويسةةة دةوةسةةةةتيَتةوةب ئةةةةةو
كةرةستانةى كة لة هواريانةوة هةذاريي و هة دريَنايى ميَنوور ز رهةى
كؤمةلَطاكا هةو شيَوةية هوو .
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ثيَن ةمب :مارةكانى مر ج تةخياتى رةوشنت دةهةىَ رِيَ يةا ليَةبطريىَب
نةةةك روانينةةى كؤمةكَيةةةتى و ئةةاهووريي كةةة هةةؤى هةيةةة لةةة داهةةاتوودا
دةستةهةرهكريَي.
شةشةم  :مارة ئاهووريةةكا ب هيَرشةي هةؤ سةةر مارةة ئازاديةةكا ب لةة
ثيَنةةاو هةةةييَهيَنانى ئةةةو مارةةة خؤشةةطوزةرانيانة .مةةاريَكى واتةةادارى
ضاوديَريى تةندروسوب كة دةكرىَ و هؤى هةيةة ثاهةنةدهوونيَك لةسةةر
ثيشةى ث يشكى هيَنيَتة دى هؤ هةرةوثيَشةوة هردنةى ئةةو ضةاوديَرية.
ثيَضةةةةوانةى تةةةةزةكانى ث يشةةةك و ثةرسةةةتارةكا ب و لةةةة ئةةامةةةدا
هيَبةشةةكردنيا لةةة ئازاديةةةكانيا  .كةواتةةة داواكةةانى خؤشةةطوزةرانىب
مارى مر ج نني.
مافةكانى كؤمةلَ و طروثةكان مافى مرؤظـ نني
ناوهيَنةةةانى مةةةارى كؤمةةةة َ و طروثةةةةكا لةةةة هةلَطةنامةةةةى نةتةةةةوة
يةكطرتووةكانةةدا لةةة مةةادةى د 1دا هاسةةكراوة كةةة تيايةةدا هةةاتووة:
ددهةموو نةتةوةكا مارى ضارةنووسيا هةية هةةروةها لةة مةادةى
د 25دا هةةاتووة :ددمةةارى هةةةموو ميللةةةتا لةةة هةرهةةةم و سةرضةةاوة
سروشتيةكا ئةوةر لة هةلَطةنامةى رِيَكخةراوى يةةكيَتى ئةةرري ادا
رةنطى داوةتةوةب دةرهارةى مارةكانى مر ج و طةك لة سةالَى 1981ب
كةةة تيايةةدا هةةاتووةب ددهةةةموو طةةةك مةةارى يةكسةةانيا هةيةةة ب
رِيَكخةةراوى يؤنسةةكؤ رايطةيانةةدووة :ددهةةةموو طةةةك مةةارى ثاراسةةتنى
كةلتورى خؤيا هةية هةروةها هةلَطةنامةى نةتةةوة يةةكطرتووةكا
هؤ سالَى 1975ب راطةييَنرا دةرهارةى مةارى هؤزةكةا و دانيشةتوانانى
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رةسة .
دةه ةىَ ئي رائةةاتي تايبةةةت وةرهطرييَةةي هةةؤ ثاراسةةتنى دامةةو دةزطةةا و
كةسةكا و مومتةلةكاتى ئةو طةكنة ب طومانى تيَدانية كةة كةؤنريرانؤ
و كؤنطرةكانى نةتةوة يةةكطرتووةكا سةةهارةت هةة مارةةكانى مةر ج
هةميشة تةنيي لةة داكةوكيكرد لةسةةر مارةةكانى ئةةو كؤمةكَنةة .لةة
ئةةةةامى دةسةةةتةهةرنةكرد يةةا ييَبةةةةييَ نةةةكردنى سةةىَ مةريةةةة
زةروريةكةب نارةزايي مارةكانى كؤمةلَةكا دةس ثيَدةكات.
يةكةةةمب هةةة شةةيَوةيةكى طشةةتطري نيةةةب ضةةونكة داواكةةارى ضةةةنديي
كؤمةلَةةةةى تايبةةةةتيب وةك ئاررةتةةةا ب يةةةا دانيشةةةتوانانى رةسةةةة ب
ئةوةشةةيا هةةةو واتايةيةةة كةةة هةةةموو خةةةلَكى ناطريَتةةةوة .دووةمب وة
نةهىَ هوارى دةستكارى كردنى تيَدانةهىَب هةةروةكو كةة ئاوارةكةا لةة
ز ر رووةوة تؤمةةار دةكةةريَيب كةةاتىَ كةةة هةةةدلَخواز واز لةةة ناسةةنامةى
ثيَشووى خؤيةا دةهيَةني لةة ثيَنةاو وةرطرتنةى ناسةنامةيةكى ديكةةب
هةروةكو ئةوةى كة هاوكَتيانى نويَى ئةمريكا هةموو ر ذيَةك ئةةةامى
دةدة ب ياخود هةريتانية رةر ثيَستةكا و ئةةو يولةكانةةى كةة لةة
كؤمةلَطةى ئةوروثيدا تواونةتةوة.
ى مةولكى
سيَيةم ب هةةثيَى مارةة سروشةتييةكا ب مارةةكانى مةر ج دةهة َ
تاكةكا هيَ ب و ناهىَ هى كؤمةلَةكا هيَ ب ر شةنبريىب زمةا ب هةؤز و
نةتةوةكا كيانى هكةر نني هؤ مارةكا .
ضةةوارةمب مارةةة ر شةةنبرييةكا ب مارةةةكانى يةكسةةانى هةةؤ هةةةمووا
رةتدةكاتةوةب هةلَكو دةهىَ ئامرازيَك هي هؤ ضارةسةريَيكى تايبةةت هةؤ
دةستةو طروثى تايبةتب هؤ منوونة يياكاري هة ئةن ةس .
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طرنطةةة كةةة دا هةةةوة هنةةرىَ ضةةةنديي كؤمةلَةةةى ديةةار و هةرضةةاو لةةةناو
كؤمةلَطادا وةك كةمايةتيةة رةطةةزي و ئةةتنى و ئاررةتةا و ئةوانةةى
ناوازةيى سيكسييا هةية لة مارة مر ييةةكانيا هيَبةشةكراو ب هةةكَم
ئامان دلَنياهوونة كة هةر مر جيَك مارى هةذى و يةكسانى هةيةةب نةةك
لةهةرئةوةى كة هةندىَ كؤمةلَةى دياريكراو شايانى مةارى تايبةةتي هةة
هؤى ئةوةى كةة هةة دريَةنايى ميَةنوو خةراث هةلَسةوكةوتيا لةة تةكةدا
كراوة.
مافة راستةقينةيةكانى مرؤظ
دةهىَ هاوةرما هة ثالَثشتى و ثشتيوانيكردني مارةكانى مر ج هةهيَ ب
هةكَم دةهىَ دلَةراوكيَشةما هةةهىَ سةةهارةت خةراث هةةكارهيَنانى ئةةو
هري كةيةةةة و لةدةسةةةتدانى هةسةةةتى ثيَويسةة لةةةة ئةةامدانيةةةدا لةةةة
هةلَومةريى يياوازدا.
يةكةمب ناهىَ هري كةكةة هةةموو تةةز و داوايةةك هطريَتةةوة .مارةةكانى
مر ج تا ئةو رادةية هةنرخي شايانى ئةوة كة ضارةسةريَكى تايبةت و
ئةولةويةتيا ثيَبدرىَ.
دووةمب ثالَثشتى كردنى مارةكانى مر ج دةهىَ هةندىَ ريَة داهنيَة هةؤ
كةةةلتورة ييايياكةةا و ميَةةنوو و هةلَومةةةريى يياييةةا .ئةةةو رِيَطةةا و
شةيَوازةى كةةة ثيَويسةةتة تيايةةدا رِيَة لةةةو مارانةةة هطةةرىَب لةوانةيةةة لةةة
كؤمةلَطايةكةوة هؤ كؤمةلَطايةكى ديكة يياوازهىَ .هؤية ناهىَ كةةك هةة
مةر داهنىَب ئةوةى كة هؤ ئةةمريكا يةا سةويد يةا ئةةلَمانيا طوةةاوةب
دةهىَ هةما ش لة هيالروك و ستؤنياب يا ئةةرذةنتنيب يةا نيَ رييةا و
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سودا ئةةام هدرىَ.
تيَطةيشتنى روو هؤ هري كةى مارةكانى مةر ج ب مةسةةلةيةكى طرنطةة
هؤ ثشتيوانى و ثالَثشةتيكردنىب هةة تايبةةتى هةؤ هةةموو ئةوانةةى كةة
ر ذانة ليَى هيَبةشي .هةر شتيَكى ويسىاو لةخؤيدا ما نيةب و هةةموو
مارةكانيشب مارى مر ج نني .زيَدةر يية ئةطةةر هلَةيَني ئةشةكةةةدا ب
هةهوَى تةزووى كارةهاوةو نةةدانى مؤلةةتيَكى هةة مووضةة ب دوو شةو
وةكيةك وا ب دةهىَ هةموو تكومةتيَك هةرثرسيار داهنرىَ لة ئةةةامى
سةرنةكةوتنيدا لة ثالَثشتيكردنى مارة راستةهينةكانى مر جدا.
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دادثةروةرى
داد ةاوةاى وا ة ذيا ن ةااسنطؤيى ،كةس ئازاا نةدةي ،هةاوةها هةا
كةس ةمايف شؤي طات!

 -فةيلةسويف يوناني ئةلبيان -

دادثةروةرى ضية؟
دادثةروةرى لة هازنةةى ئةةو ياسةايانةدا دةسةورِيَتةوة كةة ثاداشة و
س اكا داهةر دةكة ب ئاماةيشي ئةوةيةة هةةر كةسةةو مةايف خةؤى
ثيَبدرىَ .ئةوةر نةك تةنيا كةرةستة ماديةكا ب هةلَكو هةر شةتىَ كةة
هاهلى داهةشكرد هيَ دةطريَتةوةب وةك ئازادى و مارةكا  .ناهيَ لةة
نيَةةوا دادثةةةروةرى و ئةةةوةي كةةة لةةة خورِةوشةةتدا دروس ة و هاشةةة
تيَكةلَى هكةييب وةك ئةوةى ز ر يار دةكريَ .
لةوانةية كةسةيَك هةلَسةوكةوتيَك هكةات كةة خةةلَكانيَك هةة ناثةسةةندو
هةدرِةوشتى لةهةلةةم هةدة ب هةةكَم هةة هةلَسةوكةوتيَكي نادادثةةروةر
ناذميَردريَ ب ضونكة دادثةروةري هة شيَوةيةكي هنةرِةتى ثةيوةنةدارة
هة ياساو سيستةمةكا و ضؤنيةتى ييَبةييَكردنيا .
دوو ثرسيار لة هري كةى دادثةروةريدا سةرهةلَدةدة  :هةشةى هةةموو
مر جيَك ضةندة ؟ يا ئةو ثاداش و سة ا طوةاوانةة ضةني هةؤ خةودي
ئةو مر جة .هةروةها هنةماكانى داهةشكرد ضني؟ كامانة ئةو هنةةما
لةهارو طوةاوانة هؤ هةر كاريَكى خيَرخوازى؟ لةوانةيةة سيسةتةمةكا
ز ر ييةةاواز هةةيب ئةطةةةر هةةاك لةةة داهةشةةكردنى هةرهةةةم هكةةةيي ب يةةا
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دةرهةةةارةى خؤشةويسةةةتىب يةةةا سة ة اب هةةةة شة ةيَوةيةكى كالسةةةيكى
دادثةةةروةرى ئي رايةةى هةةوو :سةةةهارةت هةةة ئةةازادى مةةر ج و س ة ادانى
ئةوانةى رِيَ لة ئازادى خةلَكانى ديكة ناطر .
دادثةروةرى هة ضةمكة ميَنوويةكةيةوة ئيَستا لة دوو ئاراستةوة لةذيَر
هةرِةشةدايةب هةرِةشةى يةكةمب لة ضةاكَكية دداد يةكانةوةيةةب كةاتىَ
كةةة هرِيارةكةةانى دادوةرةكةةا تةةةنيا كاردانةةةوةى ويس ة و خواسةةتى
دادوةرةكانةب سةهارةت هةوةى كة ضى رِاستةو ضى هةلَةية .ئةةوةيا
توكمى تاكةكانةو نةك توكمى ياسا.
هةرِةشةى دووةمب لة هةولَى داهةشكردنةوةى داهات و هةرهةم داديَة
لةسةةةر هنةمايةةةكى ناديةةارب هةةةكَم سةةةرن رِاكةةيَش هةةة شةةيَوةيةكى
سةرسةرةكي ب ئةويش هنةةماى دادثةةروةرى كؤمةكَيةتييةةب هةةماناى
ددكىَ خاوةنى ضية نةك ئةوةى كة هةيةتى ضؤ هةدةسةتى هيَنةاوة
ب لةطة َ ئةوةى كة دادثةروةرى طرنطةى هةة هةنةدىَ مةسةةلةى وةكةو
ئةازادى و سيسةتةم و ياسةاكا دةدا واتةة رِوانينةى نةوىَب ئةةوةى كةةة
طرنطى دةدا هة داهةشكردنةوةى كةرةستة مادييةةكا ب ئةةوةى كةة
مر ج داهات و هةرهةمةكةةى هةة شةيَوةيةكى عاديالنةة كؤكردهيَتةةوة ب
وةكةةةو كةةةارى سةةةةخ و هةةةوركب ئةةةةوة هاهةتيَكةةةة ثةيوةنةةةدى هةةةة
دادثةروةرى كؤمةكَيةتييةوة نية.
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طوتةى فةيلةسوفةكان دةربارةى دادثةروةرى
ئةرالتؤ و ئةرستؤ طرنطى ز ريا دةدا هةة مةسةةلةى دادثةةروةرى و
هة هناكةى مانةوةى كؤمةلَطاى ضاكيا لةهةلةةم دةدا .ئةةرالتؤ هةةم
ش ةيَوةية وةسةةريى دادثةةةروةرى دةكةةرد :ددهةةةر كةسةةةو مةةارى خةةؤى
هدريَتىَ هةكى ئةوانةوة دادثةروةرى ثةيوةس هوو هة نرخ و هةةهاى
مر جةوة .سةير نةهوو كة هريمةنديَكى وةكةو ئةةرالتؤ لةةو هةاوةرِةدا
هيَ كة نرخ و هةها ثةيوةستة هة عةهلةةوةب هةةر ئةةوةر هةانى دةدا
داوا هكات كة توكا هؤ رةيلةسورة زاناكا هيَ .
لةوسةةاوة نةةارِةزايى هريمةنةةدةكا ئةةةوة هةةوو كةةة ريَ يةةا ليَنةةاطريىَ و
ئةودةسةكَتةيا ثيَنادريَ كة مةارى خؤيانةة .ضةاَكى دادوةرى تةةنها
روالَةةةتى هاوضةةةرخة هةةؤ هانطةشةةة كةةرد هةةةوةى كةةة عةةةهن هاشةةىيي
هنةماى دةسةكَتى دادثةروةرانة دةستةهةر دةكات.
هةةوونى سيسةةتةم و ياسةةاكا هةةة يةوهةةةرى دادثةةةروةرى ب لةةةوةدا
هةريةستةهو كة سوكرات لة كؤرِهةندي ئةسينا دةنطدانى رِةتكةردةوة
لةسةر لة سيَدارةدانى ئةةو يةنةراَنةةى كةة سةةركةوتوو نةةهوو لةة
رِزطاركردنى هورهانيانى ئةو كةشةتيانةى كةة لةةدةريا ن ةوم دةهةوو .
سةةةوكرات راى واهةةةوو كةةةة ناهيَةة هةةةي كةسةةيَك تةةةوكمى هةسةةةةردا
هسةثيَنريَ هةهيَى دادطاييكردنيَكى دادثةروةرانة .تةةنيا دواى ئةةوةى
هةر هةرطريكردني تةواوي هةؤ دةرِخسةيَنريَ ب هةؤى هةيةة توكمةةكا
هسةثيَنريَي .لةسةدةكانى ناوةرِاسةتدا هةة شةيَوةيةك لةة دادثةةروةرى
دةرِوانرا كة هاشىيي رةزيلةى سياسييةب هةة شةيَوةيةك ئةطةةر هةاتوو
دةسةكَتدارا كةسانى دادثةروةر هوو ئةوا كؤمةلَطاكا لةة ذيةانيَكى
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ئاشتى و خؤشطوزةرانيدا دةذيي.
ضةاخى ريَنيسانسةي سةةكؤتلةندى يةةخو كردهةةووة سةةر د زينةةةوةو
دارِشتين ياسا دادثةروةرةكا ب لةسةر ئةةو هنةمايةةى كةة رِيَ نانةة لةة
مارةكانى مر ج .يؤ لؤكب دادثةروةرى هة هاوتاى ثاراسةتنى ذيةا و
ئازادى و مايف مولَكداريَو دادةناب هةروةها هيؤم لةو هاوةرِة داهوو كة
مةةر ج نةةاتوانىَ ئاسةةايش و خؤشةةطوزةرانى خةةؤى داهةةني هكةةات مةطةةةر
هةهاوكاريكرد لةطة َ خةلَكانى ديكةدا.
ئةوةر هةووة هةؤى ثيَويسةتبووني دامةزرانةدني سيسةتةم طةةليَكى
ديةةارو رِيَكةةو ثيَةةك ب كةةة طش ة ملكةضةةياننب و هةس ة هكةةة كةةة
سيسةةةتةمطةليَكى دادثةروةرانةةةة  .ياسةةةاكانى هيةةةؤم دةرهةةةارةى
دادثةةةةروةرى مولكايةةةةتى هةةةةم شةةيَوةية هةةةوو :خاوةنداريةةةةتيَكي
دروسةةو مولكايةةةتىب طواسةةتنةوةى مولكايةةةتى ه ةة رِةزامةنةةدى و
ييَبةةةيىَ كردنةةى هةلَينةةةكا  .دادثةةةروةرى لةةة رِيَطةةاى نيشةةاندانى
رِيَ طرتي لة ئةازادى و سةاماني خةةلَكانى ديكةةوة هةدياردةكةةويَ ب
ئادةم مسيؤ لةةم هةوارةوة هةةم شةيَوةية رِاى خةؤى دةردةهةرِىَ :
ددتةنيا دادثةروةريية لةز رهةى تالةتةكانةدا ب هاشةيةكى نةطةتيظةة
ب رِيطا نادات كة زةرةرو زيا هة دراوسيَكامنا هطةيةنني.
ئازارو ئةزيةتنةداني خةلكب رةرتاريَكي دادثةروةرانةيةب ريَ لةة خةةلك
نةةةطرتي لةةة ريَطةةاى ئةةامةةداني كةةردةوةى وةك :توندوتيةةنيب دزى و
ثةكمارداني ضةكداريب هؤى هةية ثاساوى هةكارهيَناني هيَة هةةريَطاي
ياساوة هداتةوة وةك ب زيندا ب يا س اي مةالَي لةكيةة تكومةتةةوة
لة ثيَناو ئةةامداني دادثةروةريدا.
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دادثةروةرى لة ياساكاندا
دادثةةةةروةرى لةةةة ضوارضةةةيَوةى سيسةةةتةمى ياسةةةايى تايبةةةةت هةةةة
داهةشكردنى س ا و ثاداشتةكا و لةئةةامى كارة هةلَةو ضةةوتةكاندا
هةةةكاردةهيَنريَ ب ئةوانةةةى كةةة هةةة ثيَش ةيَلكارى دةذميَةةردريَي هةةؤىب و
هةروةها دةستةهةركردنى هةرةهوو هؤ زةرةرو زيانةكا .
دةستة دادوةريةكا هة ييَبةييَكارى دادثةروةرى دادةنةريَي .خةودى
ياسا مةر نية دادوثةروةرانة هيَ ب هؤية دةشةىَ رِةخنةة لةة ياسةاكا
هطةةريىَ لةسةةةر ئةةةو هنةمايةةةى كةةة دادمةنةةدننيب لةهةةةر ئةةةوةى كةةة
مامةلَةيةكي يةكسةا لةطةة َ خةلَكةدا ناكةة  .سيسةتةمى دادوةريةش
هةرثرسةةة لةدةسةة نيشةةانكرد و ييَبةةةييَكردنى ئةةةو سيسةةتةمة
ئي رائيانةى كة هةة شةيَوةيةكى رةراوا ثةسةةند ب ئةةو سيسةتةمانة
دةكةونة ضوارضيَوةى دةسةكَتى ياسا.
سيستةمى هةزايى دةسةكَتى رةرتاركردنى لةطة َ خةلَكةدا هةة ضةةند
ش ةيَوازيَك هةيةةة كةةة دةكريَ ة دادثةروةرانةةة نةةةهيَ ب و هةةةهؤى ئةةةو
مةترسةةيانةى كةةة لةةةناو ئةةةو يةةؤرة دةسةةةكَتانةدا هةيةةةب ثيَويسةةتة
سيستةمى توند ثةيرِةو هكريَ ب لةوانةر هيَاليةنى دادوةرييةب يةاخود
ناهيَ دادوةرةكا كيةنطريى هكةة ب يةا رةضةاوى كيةةنيَك هكةة و
كيةنيَكى ديكة ثش طوىَ اة .
دادثةروةرى ئي رايى ثةيوةستة هة رِيَ طرتين ياساكا و ثةيوةندى هة
ضةةؤنيةتى دةركردنةةى هرِيارةكانةةةوة هةي ةةب نةةةك هةةة نةةاوةرِ كى ئةةةو
هرِيارانةوة ب ئةةامةكاني دروس لةطة َ وينداندا ئةو ئةةامانة كةة
لة ثاهةند هةوو هةة سيسةتةمةكانةوة ديَب لةة ضوارضةيَوةي وةرزشةدا
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ئةةام مونسريانة دةهيَ ب ئةطةر ياسةاى ديةاريكراو ثةةيرِةوكرا ب وةك
ئةوةى دووكةةك يةةك مةةودا رِاهكةة ب كةاتي راكردنةكةةر وةك يةةك
هةةدريَ ب و دادوةرةكةةانيش هيَاليةةة هةةي ب يةةةكىَ لةةة وةرزشةةوانةكا
ثيَش ِكيَيةكة ئةةم هةرتةيةة هباتةةوة وةرزشةوانةكةى ديكةة هةرتةةى
دواتةةرب يةةاخود هةةةما وةرزشةةوا هةةةموو هةرتةيةةةك هباتةةةوةب ئةةةوة
هناكةيةك هؤ هانطةشةى نادادثةروةرى ثيَكناهيَنىَ.
يةكىَ لةطةورةتريي هةرِةشةكا هؤسةر دادثةروةرىب ئةو كاتةيةة كةة
دادوةرةكا لة طؤشة نيطاى هؤضوني تايبةتيانةوة ليَةى دةرِوانةيب لةة
يياتى ئةوةى هطةرِيَنةوة هؤ ئةو ريَسايانةي لةة دةسةتوورو ياسةاكاندا
نووسراو ب يا هؤ ئةو ياسايانةى كة هةة شةيَوةيةكى هةةررراوا ييَةى
ثةسةند و لة دادثةروةرى سرووشتييةوة سةرضاوةيا طرتووةب لةةم
تالَةتةدا دادوةرةكا هةةثيَى ئةةامةةكا تةوكا دةدة ب لةة ييةاتى
ئةو هؤكارانةى كة هةهؤيانةوة ب هرِيار وةردةطر .
دلَةرِاوكيَيةك لة ئاراداية سةةهارةت ئةةو دادوةرانةةى كةة ئةةو شةيَوازة
ثةةةيرِةو دةكةةة ب هةرِةشةةةيةك هةةؤ دادثةةةروةرى دروسةة دةكةةة ب
ضونكة ئةو شيَواز رةرتارةيا زةرةر لة سيسةتةمةكة دةدات ب وةكةو
ئةوةى كة زانراوة هة شيَوةيةكى طشتى .ئةمةر دةهيَتة هؤى ئةوةى
كة ثيَشبينيةكانى دةرهةارةى ضةؤنيةتى ئةةو ئاليةتةةى كةة دادطاكةا
توكمى ثيَدةكة لةهةر كيَشةيةكدا كةمنبب ضونكة دادوةرةكا هةةها
تايبةةةتي و تةةةزو خواسةةتةكانيا دةسةةةثيَنيب هةةة شةةيَوةيةك كةةة
دةسةةةةكَتيا هةةةة يةةةؤريَكى خةةةراث هةةةةكاردةهيَني و ليَثيَضةةةنةوةيا
ليَناكريَ ب هةم شيَوةية هاوةرِى خةلَكى هة دادطاكا لةن دةهيَ .
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بريؤكةى مافداري لة دادثةروةريدا
ز رهةى هةرةز رى هةولَةكانى ييَبةييَكردنى هنةماكانى دادثةةروةرى
دةرهارةى داهةشكردنى داهات و هةرهةم لة دوتةويَى كتيَبيَكةدا ب كةة
مامؤستاى رةلسةرة لة زانكةؤى هاررةارد در هةريت نؤزيةن دانةريةةتى
هةناونيشانى دددةولَةت و يؤتؤهيا كة تيايدا رِةخنةةى كةمةرشةكيَين
ئاراستةى هري كةكانى دادثةروةرى كؤمةكَيةتى كردووة.
لة كتيَبةكةيدا شيَوازيَكى نويَى هؤ هري كة تةهليديةةكا خسةتؤتة رِوو
هةناوىب هري كةى مارداري لة دادثةروةريداب تيايدا رِوونيكرد تةوة كةة
داهةشةةةكردنى مولَكايةةةةتى دادمةندانةةةة دةهة ةىَ ب ئةطةةةةر هةةةاتوو لةةةة
خاوةنداريةةةةتى و طواسةةةتنةوةى دادمةندانةةةةى مولَوكايةةةةتى هةةةوو ب
ناضةةةةاركرد و هةةةةةلَثي تيانةةةةةهووب ئةطةةةةةر ماريَةةةةك لةةةةة مارةةةةةكا
ئينكارنةكراهيَ ب ئةوا دادثةروةرى ييَبةييَكراوة.
هؤيةةة هةةي هيانويةةةكى ئةةةخالهى لةةة ئةةارادا نيةةة هةةؤ داهةشةةكردنةوةى
هةرهةةةم و داهاتةةةكا هةةة شةةيَوةيةكى هةةةررراوا ب هةةة مةةةرييَك كةةة
مولَكدارييَتى هة شيَوةيةكي دروس و دادمةندانةوة ئةةامدراهيَ .
مارى خاوةنداريةتى ئةو كةلوثةكنةةت هةيةة كةة هةرهةةميا دةهيَنةى
يةةاخود هةدةسةةتى دةهيَنةةى هةةة شةيَوةيةكى خؤهةخشةةانةب كؤمةةةلَطاى
دددادمةنةةةد هةةةةمانا رِاسةةةتةهينةكةى لةوانةيةةةة ضةةةةنديي شة ةيَوازى
ييايياى داهةشكردني هةرهةم لةةخؤهطرىَ ب ضةونكة ثرسةيارى طةرن
ئةوةية ب داهةشكرد ضؤ دةسو ثيَكردب ئايا رِيَ لةة مارةةكا طةريا
يةةا نةةاب ئةةةوة هري كةيةةةكى ئي رائييةةةب ثاهةنةةدة هةةة تيَطةيةشةةتنى
ميَنووميا هؤ دادثةروةرى .
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كؤمةلَطايةك كة كةةليَنى طةةورةى تيَةدا دروسة دةهةىَ لةة نيَةوا ز ر
دةولَةمةندو ز ر هةذاردا مةر نية كؤمةلَطايةكي نادادثةروةرهيَ ب واتا
زانياريةةةكا دةرهةةارةى داهةشةةكردنى هةرهةةةم و داهةةات شةةتيَكما
ثيَنةةالَيَي سةةةهارةت دادثةةةروةرى ئةةةو كؤمةلَطايةةةب هةةةلَكو دةمانةةةوىَ
ه انني ئةو داهةشكردنة ضؤ ثةيداهوو ب ئةو كؤمةلَطايةةى كةة كةةليَنى
طةةةورةى تيَدايةةةب لةوانةيةةة كؤمةلَطايةةةكى دادمةندانةةة هيَةة ب ئةطةةةر
دةولَةمةندةكا داهاتةكةيا لة ريَطةةى ئةةو كةرةسةتانةوة هةدةسة
هيَناهى كةة هةةذارةكا هةة شةيَوةيةكى خؤهةخشةانة كرِيةارى هةووهيب
هةروةها لةوانةيةة دادمةندانةة نةةهيَ ئةطةةر يةكسةانى ئةةامةدرا لةة
ريَطةى دزيكرد هةنديَك لة هةنديَكى ديكة.
نؤزيَةةك دوو هرِطةةةى ديكةةة هةةؤ هنةةةماى هةةووني خؤهةخشةةانةى روو و
ئاسةةةا دياريةةةدةكاتب يةكةةةةةم هنةةةةماى ضاكسةةةازى ب ضاكسةةةةازى
ز رداريةةةكانى ثيَشةةوو ب هةةؤ منوونةةة ب ثيَويسةةتة مةةا َ و مةةولَكي ئةةةو
كةسةةانةى كةةة ليَيةةا دزراوة هؤيةةا هطةرِيَندريَتةةةوة ب و ئةوانةةةى كةةة
زةرةرو زيانيةةا هةةة خةةةلَكى طةيانةةدووة ثيَويسةةتة هةةةرةهوى ئةوانةةة
هكةنةوة كة زةرةرمةندهوونة.
ئامان طةرِاندنةوةى هةلومةريةكةية هؤ ئةو سةةردةمةى كةة زةرةرو
زيا هةر مومتةلةكاتةكا نةكةوتبووب ياخود ئةو هارود خةى ثيَشةووب
دووةم ئةو هنةماية ثةسةند كراهوو كة لةؤك داينةاهوو كةة دةلَةىَ :مةايف
مولَكداري ب ناهىَ هي كةسيَك لة ثيَداويستية ذياريةكاني هيَبةر هكات
وةكةةةةو ئةةةةاو لةهياهانةةةةدا ب هةةةةةدةر لةةةةةوةى كةةةةة هامسةةةةا كةةةةرد ب
هةرداهةشكردنيَك لة هاهلييةتدا ييَبةييَكردنيَكى دادمةندانةية.
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دادثةروةرى كؤمةالَيةتى ضية؟
هةةةةروةك تؤمةةةاك سةةةوين ديةةةاريكردووة ب دادثةةةةروةرى هةةةةمووى
دكؤمةكَيةتى ية هةو واتايةى كة ثةيوةندى هةكارليَكى نيَوا ضةةنديي
كةسةةةوة هةيةةة .لةطةةة َ ئةوةشةةداب داواكةةرد لةسةةةر دادثةةةروةرى
كؤمةكَيةةةتى هاهةتيَكةةة ز ر لةةةوة هةةةهيَ ترة ب لةةة رِاسةةتيدا سةةيوين هةةة
شيَوةيةك وةسريى دةكات كة دادثةةروةريَتى ناكؤمةكَيةتيةة ب ضةونكة
ئةو نرخ و هةهايةى كة كؤمةةلَطا دةيةدا هةرامبةةر وةكَمطةؤيى هةؤ ئةةو
هاهةتانة ثشتطوىَ دةخات.
دادثةةةروةرى كؤمةكَيةةةتى يةةا داهةشةةكارى هةةةروةكو لةةة سياسةةةتدا
ى ب ئامةةاذة هةةةوة دةكةةات كةةة تةةةنها يةةةك شةةيَوازى
هةةةكاردةهيَنر َ
داهةشكرد هةية كة دةكرىَ هةيؤريَكى ئةخالهى ثاساو هكريَة ب ئةةم
شيَوازة لة كؤمةلَطادا هوونى نيةب هؤية ئةوةر ثاساو دةداتة دةولَةةت
ب داهةةات و هةرهةمةةةكا داهةشةةبكاتةوةب واتةةة لةوانةةة وةرهطريَتةةةوةو
هيداتة ئةو دةستةو كؤمةكَنةةى كةة ثيَويسةتيانة لةةثيَناو ئةةامةدانى
داهةشكردنيَكى ئةخالهى .
طوتنيَك هةية كة دةلَىَ  :ئةو داهةشكردنةى لة هازارِو طؤرِينةوةى ئازاد
دايةةة ئةةةخالهى نيةةةب ئةةةوةر ثيَضةةةوانةى هري كةةةى مارداريةةة لةةة
دادثةروةريدا ب دادثةروةرى كؤمةكَيةتى ئيَستا دروةيَكى هراوةية لة
سياسةتدا ضةونكة دةسةةكَت دةدات هةة دةولَةةت و ئةوانةةى دةولَةةت
هةرِيَوة دةهة هؤ هرِياردا لةسةر ئةوةى كةىَ ضةى وةردةطةرىَ ب ئةةو
هنةةةما ئةلتةرناتيظانةةةى كةةة لةسةةةر هنضةةينةى داهةشةةكرد ئةةةةام
دةدريَي ب ز ر كةم هاسيا دةكةرىَ ب دادثةةروةرى كؤمةكَيةةتى زيةاتر
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لةوةى كة دروةيَك هيَ هؤ زياتر كردنةى نةارِةزايى و طرتنةة دةسةتى
دةسةكَتب وةكةو ئةةوةى هةلَسةةنطاندنيَك هيَة دةرهةارةى ضةؤنيةتى
تواناى ييَبةيىَ كردني .
دادثةروةرى كؤمةالَيةتى وةك سةراب
رريدريك هايك لة طوتاريَكيدا دةلَىَ :دادثةةروةرى كؤمةكَيةةتى ب تةةنيا
سةةةراهيَكةو هةةةكب هةةة نةخشةسةةازى دارِيَةةنراوة هةةؤ مةهةسةةتى ريَةنَ و
طومراِيىب هايك طةيشتبووة ئةو هاوةرِةىب كة لة كؤمةلَطا ئازادةكانةدا
هري كةى دادثةروةرى كؤمةكَيةتى هة هي شةيَوةيةك مانايةةكى نيةة ب
كاتيَةةةةك كةةةةة رِيَطةةةةا هةةةةة خةةةةةلَكى دةدريَةة ة كةةةةة كةةةةةلو ثةةةةة و
خ مةتطوزاريةةةكانيا هةةة ئازادانةةة ئةةالوطؤرِ هكةةة ب هةةةروةها كةةة
داهةشةةكرد ئةةامةةدةدريَ وةكةةو ئةةةةامى ثر سةةةيةكى ئةةازاد نةةةك
وةك ئةةامى نيازو مةهةستى هةركةسيَك هىَ.
مةسةلةى يةكةم لةطة َ ئةو هريوهؤضةوونة ب ئةوةيةة كةة دادثةةروةرى
لةطةةة َ رةرتةةارى ئةةادةمي اد دايةةة ب رةرتةةارى ئةةادةمي اد نةةاكرىَ هةةة
دادثةروةر يا نا دادثةروةر داهنةرىَ ب لةطةة َ ئةوةشةدا داهةشةكردنى
ثاداشةةتةكا لةةة كؤمةلَطايةةةكى ئةةازاد دا ئةةةةامى ويسة و ئةةارةزو و
روانينةكانى هةي مر جيَةك نيةةب هةةلَكو ئةةةامى مليؤنةا هرِيةار كةة
رِ ذانة مليؤنةها مر ج دةيدة ب كيَية ئةةو كةسةةى كةة هةشةيَوةيةكى
دادمةندانةةةة رةرتةةةارى كردهة ةىَ هةةةؤ ئةةامةةةدانى ئةةةةو طوتنةةةةى كةةةة
داهةشكرد نا دادمةندانةية؟.
دووةمب هةةةي رِيَكةةةةوتنيَك لةةةة ئارادانيةةةة دةرهةةةارةى ئةةةةوةى كةةةة
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داهةشةةكردنى دادمةندانةةة كامةيةةةب ئةةامةةدانى هنةةةماى دادثةةةروةرى
كؤمةكَيةتى ثيَويستى هةة هةماهةةنطى و هاوكةارى هةةموو تاكيَكةة لةة
داهةشكردنةوةى هةرهةمداب تا هةهاى مر جيَكةى ديكةة هنويَنيَة ب ئةةو
شةةتةى كةةة لةطةةة َ ئازاديةةدا ناكؤكةةة ب هةةؤ ييَبةةةييَكردنى هةةريورِاى
كةسيَكى دياريكراو دةرهارةى دادثةروةرى كؤمةكَيةتى ب واتةة دانةانى
يؤرة داهةشكردنيَك كة لةوانةية لةكية خةلَكانيَك نادادمةندانة هيَة ب
ز رهةةةى هةةةرة ز رى خةةةلَك نةةارِازى دةهةةي سةةةهارةت هةةةر يةةؤرة
داهةشكردنيَكى سةثيَنراو.
كيَشةى سيَيةمب كؤمةلَطا ئالَؤزةو لة تالةتى طةؤرِانى هةةردةوام دايةةب
هة شيَوةيةك كة ئةستةمة كاريَك ئةدا هكريَ كة ئةةامةكةةى ثيَشةى
هرِيةةةةارى لةسةةةةةر دراهةةةيَب ضةةةةوارةم ب داهةشةةةةكردنةوة زيةةةةا هةةةةة
خؤشةةةةطوزةرانى دةطةةةةةييَينَب ضةةةةونكة هةركةسةةةةةو هةولَةةةةدةدات ب
داهاتةكةى ز ر هكات لة رِيَطاى وةكَمطؤيى هةؤ هةةر ثيَداويسةتيةك كةة
دةهنة هؤى زيادكردنى داهاتب لةيياتى هةولَدا هؤ رِازيكردنةى تةةزو
ثيَداويستيةكانى هةكارهةرا .
ثيَن ةمب داهةشكردنةوةب دةسةكَتى سياسى و هةرذةوةنديةةكاني ئةةو
طروثة وكيةنانة دةسةمليَنيَ كة تواناى ئةوةيا هةية كارهكةنة سةر
هرِيةةار هةدةسةةتةكا و رِازيكردنيةةا هةةةوةى كةةة شايسةةتةى ئيميتةةازى
زيةةةةاتر ب هيَةةة ى سياسةةةةى خةةةةاوةنى هرِيةةةةارو طوتةةةةةى كؤتةةةةايي و
يةكالكةرةوةية و تكومةت دةهيَتة سةرضاوةى ساما .
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دادثةروةرى كؤمةالَيةتى مشوليية
نؤزيةةك دادثةةةروةرى كؤمةكَيةةةتى وةك هنةمايةةةكى ةةةور سةةةركؤنة
دةكةةاتب لةهةةةر ئةةةوةى سةةاما هةةة مولك ةداريَتى هاوهةةةر دادةن ةىَ و
تكومةت هؤى هةية هةثيَى ئارةزووى خؤى داهةشى هكةاتب هؤيةة هةةو
شيَوةية هي داننانيَك لة ئارادا نية سةهارةت ئةوةى كة خةلَك مارى هةيةة
هةسةر ئةو كةلوثة نكةرةسةتانةى كةة هةرهةةمي ديَنةىَب مولكةداريَتى هةة
كؤمة َ ثر سةى هةرهةمهيَنا ب لةداهةشكرد هةهاشى دةزانىَ .
شتيَك ئةو مارة هة دةولَةت دةدا كة دةس هةسةةر هةرهةةمى تاكةة
ئازادةكاندا هطريَ ؟ دةولَةت وةكوة ئاميَرى كؤمةكَيةتى كة هةةهووهي
هؤ ييَبةييَكردنى ئارةزوةكانى رِةرتارمةا لةطةلَةدا دةكةاتب ئةةوةر
ثيَضةوانةى هؤضوونةكانى رةيلةسويف ئةلَمانى دكان ة كةة هةة تةةخي
تةواو ناسراوة  :ثيَويستة هة شيَوةيةك رةرتار لةطة َ خةلَكيةدا هكةرىَ
هةةة رِادةى خؤيةةا نةةةك تةةةنيا وةكةةو هؤكاريَةةك هةةؤ ييَبةةةييَكردني
مةهةستى خةلَكانى ديكة ب ئةوة ئةو هنةمايةية كة كؤياليةتى هةدةكة
دةكةةاتب هؤيةةة دادثةةةروةرى كؤمةكَيةةةتى ئةةةةامي ةةةولي هةيةةة ب
ضونكة ئةو ماناية دةهةخشىَ كة هةمووما كؤيلةى دةولَةت هني.
بنةما هاودذةكان
كيةةةنطرانى دادثةةةروةرى كؤمةكَيةةةتى ز ر تةمومةةناوى دةردةكةةةو
دةرهارةى ئةوةى مةهةستيانةب وا هةسة دةكةة ئةةو كةسةانةى كةة
طويَبيستى ئةوانة هةة شةيَوةيةك ليَكدةدةنةةوة كةة ئةةوة هؤضةوونى
تايبةت هة خؤيانة ب دةرهةارةى ئةةوةى ثةيوةسةتة هةة دكةىَ دةهةىَ
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وةرهطةةرىَ سةةةرةرِاى ئةةةوةى هةةؤى هةيةةة ثيَضةةةوانة ه ةىَ لةطةةة َ رِاو
هؤضةةوونى هيسةةةرانى ديكةةة – كةةاتىَ كةةة ناضةةار هةةة شةةيكردنةوةو
شةةر جةكردنى هنةماكةةة دةهةةيب ئةوانةةةى كةةة هةةةرطرى ليَدةكةةة س ةىَ
هنةةةماى هةةاودذو ثيَضةةةوانةى يةةةكى هةهةنةةد وةردةطةةر :يةكسةةانى و
ثيَداويستى و يياوكةكا ب كة هةموويا نادادثةروةر .
دادثةروةرى كؤمةالَيةتى وةك يةكسانى
كيةنطرانى يةكسانى لةو هاوةرِةدا كة تةنها داهةشكردنى ئةةخالهى ب
لة يةكسانى هةرهةم و داهاتةكانداية ب سةرةرِاى ئةوةر لةو هةوارةوة
روونكردنةةةوةكانيا وةكةةو ثيَويسةة نيةةةب طوتنةةةكانيا دةرهةةارةى
داهةشكردنى نةا يةكسةانىب وةكةو هؤكاريَةك لةسةةر لةة ئارادانةةهوونى
دادثةروةرىب واتة هةرِوونى ئةو ماناية دةهةخشىَ كة هةةر يياوازيةةك
لة داهاتةكاندا ب ئةةامى نةهوونى دادثةروةرييةة ب ئةةوا وا دادةنةيَي
كة يةكسانى هةلومةرييَكى سروشةتييةب هةةر دةرضةونيَكيش ليَيةةوة
ثيَويستة رِوونكردنةوةو ثاساوي خؤى هةةهيَ ب لةة رِاسةتيدا نةةهوونى
دادثةةةةروةرى خةةةؤى شةةةتيَكى سروشةةةتيية ب و هة ة او رووةو خةةةودى
ئاراستةى يةكسانى دةهىَ ثاساو هكرىَ .
هةلَطةةة دذ هةةة ئةةامةةة يةكسةةانةكا لةةة ذيَةةر ناونيشةةانى يةكسةةاندا
هاسدةكريَي ب هةكَم دةهيَ تيَبينى ئةوة هكريَ كةة تالَةةتى ئةةامةة
يةكسةةانةكا هيَطومةةا نادادثةروةرانةةة ب ضةةونكة رةضةةاوى هةةةو َ و
هةرهةم و هةييَهيَنانى داواكانى خةلَكانى ديكة ناكةات ب واتةا ثاداشةتة
ى ئةةوةى هرِوانيَتةة
يةكسانةكا هةؤ هةةر كةسةيَك رةضةاو دةكةات هةةه َ
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تةمبةلَى ياخود ناهةرثرستيَتى ئةو كةسة لة هةلَسوكةوتيدا.
ز ر لة كيةنطريانى يةكسانى هانطةشةى ئةوة دةكة كةة مةهةسةتيا
يةكسانى رةضاوكراو نية ب هةلَكو مةهةستيا يةكسانى زيةاترةب هةةكَم
هةةةهارةى ئةةةو يةكسةةانية ثيَويسةةتةية ضةةةندة هةةؤ ييَبةةةييَكردنى
رِاوهؤضونةكانيا دةرهارةى دادثةروةرى ؟ ضؤ هةو ئةةامة طةيشنت
كة تةنها ثلةى ئةو يةكسانيةى كة داواى دةكة ئاسةتى دادثةةروةرى
ييَبةييَدةكات كةضى هةندىَ لةكيةةنطرانى ديكةة هةاك لةة ئاسةتيَكى
ديكةى ز ر يياوازتر لةو ئاستة دةكة .
دادثةروةرى كؤمةالَيةتى وةك ثيَداويسيت
هوتااانةيةةةةكى ديكةةةة ثيَيوايةةةةب دةهةةىَ سةةةاما لةسةةةةر هنضةةةينةى
ثيَويستى داهنريَ ب ثيَداويستى ثيَويستيةب كةةك هةةهيَي نةاذىب و ز ر
زياترة لة ثيَداويستى و ئارةزووةكا ب مر ج هةؤ مانةةوة ثيَويسةتى هةة
هةندىَ شتى سةرةكى هةية وةكو خوارد ب ين و هةرط و خانووهةةرة
ب ئةمانة هة طرن دادةنريَي وةكو مارداري نةةك تةةنيا ئةارةزوو ب هةةو
شيَوةية ثيَداويستيةكا لةثيَشى وةك لة ئارةزووةكا .
يةكةم يار دةهىَ ثيَداويستية سةرةكيةكا هؤ هةر مر جيَك دةستةهةر
هكةةريَيب ئين ةةا ئارةزووةكةةا لةةؤذيكى رةلسةةةرةى ثيَداويسةةتيةكا
داهةشكردنةوةى هةرهةمة لةسةر ئاستى ييهانيداب ثيَويستة هةةزةهرى
ز ر هةرهةةةم لةةة طةةةكنى خؤشةةطوزةرا لةةة وكَتةةة دةولَةمةنةةدةكا
وةرهطرييَتةوةو هدرىَ هة خةلكي هةذار لة وَتة هةذارةكاندا ب هنةةماى
ثيَداويستيةكا وا دةخوازىَ كة لةة ز رينةةى هةةرة ز رى خةةلَكى لةة
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وكَتةةانى دةولَةمةنةةد هسةةةنرىَ ب هةةةتا ئةوانةةةى كةةة خؤيةةا هةةة هةةةذار
دادةنيَي ب هةكَم لة ثيَداويستية سةرةكيةكا هيَبةةر نةني ب هةةروةها
رِيَطا نادرىَ كة كةك ئالَوطؤرِى و طؤرِانكةارى نةةوعى لةةناو مالَةكةيةدا
ى ب يةاخود هضةيَتة
هكات ياخود يةن و هةةرطى لةؤكؤ و سةةردةم هكة ِر َ
سينةما ب يا كاسيَتى رِيكةؤرد هكةرِىَ مادامةةكى خةةلَكانيَك هةةهي هةة
دةس هرسيَتيةوة هنالَيَني .
هةثيَى ئةو لؤذيكة ناهىَ رِيَطا هةو كةسانة هدرىَ كة ئةو كتيَبانةة هكةرِ
كةةة كيةةةنطريانى هنةةةماى ثيَداويسةةتيةكا داياننةةاو ب هةةةلَكو دةه ةىَ
ثارةكةيا هؤ ئةو كةسانة هنيَةر كةة هةةذار ب ثيَويسةتة لةسةةر ئةةو
كيةنطريانةةة ئةةةو داوةتنامانةةة رةتبكةنةةةوة كةةة هةةة هؤيانةةةوة طةشةةو
وَتةةا دةكةةة هةةؤ هةةرةودا هةةة هةة رو هؤضةةونةكانيا مادامةةةةكي
ثيَداويستيةكانى خةلَكانى ديكة هةييَنةهيَنراو ب ئةةوةى رِاسةتى هةىَ
هنةماى خؤيةا ييَبةةيَى ناكةة ب ئةةوةر نيشةانةو ئامةاةى خةؤى
هةية لةسةر كةم و كورتى لةو هنةمايةدا .
طريطررتى ز ر لة ئارادا سةهارةت هة ئاستى ثيَداويستيةكا يةكةةمب
ثيَداويسةةتيةكا هةةة هةةةردةوامى دةطةةؤرِدريَي ب هؤيةةة هةةةت و هةةة هةةي
يؤريَةةك هةةة تةةةواوي ييَبةةةيَيَناكريَيب دووةمب خةةودى ثيَداويسةةتيةكا
ضوارضةةيَوةى ميَةةةنوويى ثشةةتطوىَ دةخةةةة ب ئةةةوةى هةةةة خواسةة
دادةنريَ لةناو كؤمةلَطاكانةدا يياوازيةةكى هةةررراوانى هةيةة و لةةنيَو
كؤمةلَطاكانةةدا لةةة ضوارض ةيَوةى ميَةةنووى ييةةاوازدا ب س ةيَيةمب هةةوونى
ثيَداويستى لة خودى خؤيدا هةةو مانايةة نيةة كةة ثاهةنةدهونيَك هةسةةر
خةلَكانيَكةةدا دروس ة هكةةات هةةؤ هةةةديهيَنانى ئةةةو ثيَداويسةةتيية ب يةةا
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ثيَداويستى مر جيَك هةطورضيلة هؤ هةردةواميةدا هةة ذيةا هةة منوونةة
وةرهطريي كةضى لةوانةية كةسيَك ئامادةهيَ كةة طورضةيلةكةى خةؤى
هة مةرامى خؤى هبةخشيَ هؤ رِزطاركردنى ذيانى كةسيَكى ديكةب هةكَم
ثيَضةةةةوانةو دذى دادمةندييةةةة ئةطةةةةر كةسةةيَك ناضةةةارهكرىَ و هةةةةز ر
طورضيلةكةى خؤى هداتة كةسيَكى ديكة.
ثاهةنةةدهوومنا سةةةهارةت كةسةةانى ديكةةةب يياوازيةةةكي ز رى هةيةةة
لةهةر ر شنايى ئةوةى ئةطةر هاتوو دئةوةى ديكة لة خيَ ا ب د س
ب دراوسىَ ب هاوكَتى ياخود هيَطانة هيَ هة طشتى .
دادثةروةرى كؤمةالَيةتى وةك تايبةمتةنديةتى
ئةوةيا ثش هةو هري كةية دةهةستىَ كة دةلَىَ  :ئةوةى شايستة هةة
خةلَكة دةهىَ هؤيا دةستةهةر هكرىَ ب ليَكضونيَكى ئاسةايى سةةهارةت
ى ئةةوةى شايسةتةيانة
ى  :خةةلَكى دةهة َ
هةو هري كةيةة هةيةة كةة دةلَة َ
خؤيا هة دةستى هيَني ب ئةوةر ثشة هةسةتوة هةةو هةاوةرِةى كةةب
كارو هةو َ و ليَهاتوويى و دةسكةوت و ئةةامةكا و هةهاى ئةاهوورى
مر ج تةهرير دةكة .
لةوانةية دوضارى هيَئوميَدى هبني كة دةهينني كةسيَكى خةاوة هةةو َ
وتةهةكَ لة كارةكةيدا سةركةوتوو ناهىَ ب يا كةسيَك هبينني كة رِهما
ى ب لةطةة َ ئةوةشةدا ئةةو هري كةيةةى كةة
ليَيةتى و سةةركةوتوو دةهة َ
دةهىَ هةو َ و تةهةكَ لة يياتى هةرهةم ثاداش هكريَ ب ه ريَكةى دوور
لة ذيرى و رِةواييةب ئةوة هةو مانايةية كة تةؤ هةرِة ثارةيةةك دةدةيتةة
كةس ةيَك لةةة هةةرى هةلَكةنةةدنى ضةةالَيَك و ديسةةا ثرِكردنةةةوةى خةةودى
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ضةةالَةكة هةةة هةةةو َ و تةهةكَيةةةكى ز رةوة ب زيةةاتر لةةةو كةسةةةى كةةة
كةرةستةيةكى هةنرخ هةرهةمديَنىَ هة هةو َ و تةهةكَيةكى كةم.
هةرهةم هيَنانى كةرةستةيةك هة كةةمىيي هةةو َ و تيَضةوو ب لةة كةارة
ويسةةىاوو ثةسةةةندةكانة ب ئةةةوة كواليَتيةةةكي هةةةرزة كةةة داهةةات ز ر
دةكةةاتب هؤيةةة هنةةةماى تايبةخةنديةةةتى هنةمايةةةكى مةترسةةيدارةو
هةرِةشةية هؤسةر خؤشطوزةرانىب ئةوة ن يكةة لةة هنةةما ضةةوتةكةى
ماركؤب ئةوةى كة ثةيوةندى هة هري كةى هةهاى كارةوة هةية.
رريةةدريك هايةةك لةرِوونكردنةوةكةيةةدا دةلَيَ ة  :ددهةةةها هةةؤ كؤمةةةلَطا
هناكةى دادثةةروةرى نيةة .يةكةةمب ئاراسةتةيةكى وا دةخاتةة رِوو كةة
ئاماةيَكى هاوهةر هؤ كؤمةلَطا هةيةب و دةكرىَ هةر مر جيَك هة ثلةى
هةشةةدارى كردنةكةةةى هةةؤ ئةةامةةدانى ئةةةو ئاماةةةة هاوهةشةةة ثيَوانةةة
هكريَ ب لةكاتيَكدا كؤمةلَطا لة كؤمةلَة تاكيَك ثيَكديَ ب كة هةريةكةةو
خاوةنى ضةنديي طرنطيدانى يياييا لةطش ئاستةكانداب.
دووةمب هي رِيَكةوتنيَك لةئارادانية دةرهارةى ئةوةى كة هةهاو نرخةى
كؤمةلَطا هؤ هةر وةزيريةو ثيشةيةك ضية .ئاية ثيَويسةتة كةة مووضةةى
ثةرسةةتاريَك لةةة سةةةرهازيَك زيةةاتر هيَ ة يةةاخود ئاسةةنطةريَك زيةةاتر لةةة
مامؤستايةك ؟ تاكةكانى كؤمةلَطا هةة شةيَوةيةكى يياييةا ئةةو كةارة
ياخود ئةو خ مةتة دةنةرخيَني ب هةي يةؤرة ثيَوانةيةةكي هاهةةتى هةؤ
هةةةها لةةة ئةةارادا نيةةة ب ضةةونكة هةةةها هةةة ش ةيَوةيةكى طشةةتى كةةاريَكى
مي ايى يا عةهليية ب خ مةت هة هي شيَويةك هةهاييَكى ئةةوتؤى نيةة
مةطةر هةؤ كةسةيَكى ديةاريكراو .سةيَيةمب ز ر لةوانةةى كةة ويسةىاو و
ثةسةةةةةند ئةةةةةةامى هيَةةة ة سروشةةةةتيةكا يةةةةا تايبةخةندييةةةةة
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خوديةكانيب نةك ئةةامى هةو َ يا هةهايةكى رِةوشتى.
لةوانةية كةسيَك لة دايك هبىَ دةنطيَكى ناسك يا رِوخساريَكى يةوانى
هةةةهيَ كةةة خةةةلَكى ثيَةةى سةرسةةام هةةي ب ئةةةوة شةةتيَك يةةا ئةةةةاميَك
ناخاتةةةةةروو دةرهةةةةارةى سةةةةيرياتى رِةوشةةةةتى طؤرانيبيَةةةةنيَك يةةةةا
هونةرمةنديَك.كؤمةلَطايةةةك ئةطةةةر لةسةةةر هنضةةينةى تايبةخةنديةةةتى
هنياتنراهىَ ب هةوارى داواكةارى خ مةتةةكانيا نارِةخسةيَنىَ ب هةةروةك
ضةةؤ نرخةةى كةةاكَ ثةيوةسةة نيةةة هةةة سةةيرياتى ئةةةو كةسةةةى كةةة
دةستةهةرى دةكات ضوارةمب دةسةكَتى طةةورة دةدا هةةو كةسةانةى
كة هرِيار دةدة ب كىَ شايةنى ضيةب كة دةطةنة ئةةو هةاوةرِةى كةة لةة
رِوانطةةةةى ئةوانةةةةوة هاشةةةة ثاداشةةةتةكة رِةتدةكريَتةةةةوةب كةضةةةى
هريوهؤضوونةكانى ديكة ثش طوىَ دةخريَي.
هةةةثيَى رِاوهؤضةةونى هايةةك :شةةتيَكى ثةسةةةندو كردةكةةى نيةةة كةةة هةةة
شةة ةيَوةيةكى طشةةةةتى هرِيةةةةار لةسةةةةةر ثاداشةةةةتةكا هةةةةدريَ هةةةةة
هاوتةريبى ئةوةى كة خةلَك هاوةرِى ثيَى هةية كةة ئةمةة هاشةيية .لةة
تايبةخةندية هنضينةكانى كؤمةلَطاى ئازاد ب ئةوةية كةة ثيَطةةى مةر ج
ثةيوةس ة هةةةو ه ةريو هاوةرِانةةةى كةةة هاوتاكةةانى لةسةةةرى هةيانةةة ب
دةرهارةى ئةو هاشيانةى كة وةرى طرتوو .
هاشى توَيَكى طرنطة لة دياريكردنى هةهادا ب و هؤى هةية طةرنطىيي
توخا هيَ ب ئةوانةى كة هة ييةدى كةار دةكةة هةؤ دةسةتةهةركردنى
ريَرهوونى هارب ز ريةار ثاداشة دةكةريَي ب هةةكَم ذيةرى و رِوخسةارو
دةررةت دهي ثةيوةنديةكيا هة هةهاكانى رِةوشتةوة نيةو ئةوانيش
توَي ب و ئةستةمة رِ لَيا ثيَوانة هكرىَ  .هةروةك هيَ ت سبيَسةةرب
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ى لةةة دامةزريَنةةةراني زانسةةتى كؤمةكَيةةةتى تيَبينةةى كةةرد كةةة
يةةةك َ
ددداخةةوازى و خسةةتنةرِوو كةةة نةةرخ و هةةةها لةةة كؤمةةةلَطاى ئةةازاد دا
ديارى دةكة ب نةك تاكيَك ياخود كؤمةلَيَك ب هازارِ لة رِيَطةاى ضةةنديي
مليةةؤ هرِيةةار كةةة هةكارهيَنةةةرا و كريَكةةارا و رةرمانبةةةرا رِ ذانةةة
دةيدة هةو رِ لَة هةلَدةستىَ .
دادثةروةرى كؤمةالَيةتى وةك ماف
ئةطةر شتيَك لة ئاراداهوو هة ناوى دادثةروةرى كؤمةكَيةتى ب ثيَويستة
ثش هةستووهىَ هةة مارةةكا ب هةةروةك نؤزيةك دةلَةىَ :دادثةةروةرى
ى كةة
شتيَكى ميَنووييةة ب ثشة هةة ضةؤنيةتى ئةةو شةيَوازة دةهةسةت َ
تاكةكا هة هؤيةوة هةرهةمةةكانيا دةسةتةهةر كةردووة ب نةاكرىَ كةة
دادثةروةرى طريَدراوهىَ هةة ئةةةام يةاخود ئةةو داهةشةكردنة هةرنامةة
رِيَنكراوةى كة ئاماةة لةدادثةروةرى كؤمةكَيةتيدا.
هةو شيَوةية هري كةةى دادثةةروةرى كةة هةسةةر داهةشةكردنى ماديةدا
ييَبةةةيىَ دةكةةرىَ ثش ة هةةة هةةةما ئةةةو هنةمايانةةة دةهةسةةتىَ كةةة
لةهةنةةدى َ هةةارى ديكةةةدا تةةوكمى دادثةةةروةرى دةكةةة ب هةةةروةها
ثةيوةنةةدى هةةة ييَبةةةيىَ كردنةةى سيسةةتةمطةليَكى دادمةنةةد هةيةةة ب
هري كةيةةةكى ئي رايةةى دادثةروةريةةة كةةة هةةوار هةةة تاكةةةكا دةدات تةةا
هةدواداضةةوو لةسةةةر خواسةة و ثيَداويسةةتيةكانياندا هكةةة ب هةةةو
شيَوةيةى كة تيَيدةطة ب هة مةةرييَك كةة هةةما رِيَة لةة مارةةكانى
خةلَكى ديكة هطر .
رةيلةسورة طريكيةكا ناهةهيا نةهوو كةة دةيةانطووتب دادثةةروةرى
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هنضةةينةى كؤمةلَطايةةةكى ضةةاكة هؤيةةة شةةتيَكى زانةةراوة كةةة دةسةةتةو
كؤمةلَةةةكانى طشة تريةكةةا هةولَبةةدة كةةة زمةةانى دادثةةةروةرى هةةة
كارهيَني هةؤ هةرةودا هةة ئارةزوةكانيةا ب هةؤ وةرطرتنةى دةسةةكَت و
داهةشكردنى هةرهةم .
خواستةتايبةتةكا هة دادثةروةرى كؤمةكَيةتى هةرِةشةيكى ترسةناك
ثيَكديَني هؤ سةر دادثةةروةرى رِاسةتةهينةو خةودى كؤمةةلَطاى ئةازادب
هؤية ثيَويستة هة توندى خؤرِاطرييا لة هةمبةر هكةرىَ .ثاهةنةد هةوو
هة دادثةروةرى رِةتكردنةوةى ئةو هري كةية دةخوازىَ.
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ئاشـتى
ئة ةا مشةكةكان لةة سة ووا اة ةة وون ،ئةةوا سةةا ازةكان
ئاوديوى دةكةن.

 -فريدريك باستيا -

ئاشتى ضية ؟
ئاشةةتيش وةكةةو ئةةازادى و يةكسةةانىب يةكيَكةةة لةةة س ةىَ هةةةها طةةرن
ومةزنةكةى شارستانيةتى لية ارب دةكةرىَ هةةم شةيَوةية راجةةى ئةةو
سىَ ضةمكة هكرىَب ئازادى واتة لة ئارادانةهوونى رشةار و ناضةاركرد ب
دادوةرى نةهوونى يةور و ستةمب هةروةها ئاشو نةهوونى شةرِ.
ناكرىَ تيَكةلبوو هكرىَ لة نيَةوا ئاشةتى و هةدةسةتةوةدا ب ئاشةتى
هة هةما شيَوةى ئازادى و دادوةرى هة هةرز دادةنيَني و دةنةرخيَننيب
ضونكة هوارى ذيانى هةةردةوااا هةؤ دةرةخسةيَنىَب نةةك تةةنيا وةك
ئاماةيَك .ئةو هيوايةب هةةموو خةةلكى لةة سةةرتاثاى ييهانةدا تيايةدا
هةشدار ب لةطة َ ئةوةشدا هة دريَنايى ميَنووى مر جايةةتى شةةرِ هةارى
ئاسايي هووةو ئاشتيش ري ثةر هووة.
ئةو كةسانةى كة لةناو هةلَومةريى شةرِدا نةذياو ب ئاشتى هةكيانةوة
شتيَكى ئاسايية و ييَى سةرن و تيَةروانني نيةة .هةةكَم ميَةنوو ئةةوةى
نيشانداوة كة هيَنانةديى ئاشتى سةةختى هةووة لةة هيَنانةةديى شةةرِ.
ئةو توند و تينية خويَناوييةى كة لةة شةةرِدا ئةةةام دةدرىَب هووةتةة
هؤى ئةوةى كة ئاشتى هبيَتة يةةكى لةة هةةرة طةةورةتريي و هاشةىيي
روانينةكانى مر ج.
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لةةة ييهةةانى كؤنةةداب شةةةرِ هةشةةيَك هةةوو لةةة ذيةةانى ر ذانةةةب واى لةةة
هريمةندانى طريك و ر ما كردب كة هة سيستةمى سروشتى كؤمةةلَطاى
مر جايةةةةتى هة ة اني .ذةنةرالةةةةكانى وةك ئةسةةةكةندةرى مةةةةز ب هةةةؤ
هيَرشةكردنة سةةةر طةةكنى هيَطانةةة سةةركردايةتى لةشةةكريا دةكةةرد و
ى لةة ئاشةتى طةرنطى هةوو لةة هةةموو رووييَكةةوة و كةؤك و
شةرِيا ثة َ
هاوراهوو لةطة َ رةيلةسورى يؤنانى ئةوةى كة دةيطوت شةةرِ هةاوكى
هةموو شتةكانة.
خةةةلكى سةةثارتة و دواى ئةةةوانيش هةةة تايبةةةتي ر مانةةةكا ب لةةةو
هةةةةاوةرةداهوو كةةةةة شةةةةةرِ هنةةةةةماى ثيَشةةةةكةوتنى كؤمةةةةةلَطا و
خؤشطوزانيةكةيةتىب ز ر لة هريمةندا هة دئةرالتؤ و ئةرستؤ شةوة
هةةة نةةةهوونى شةةةرِ لةةة داهةةاتووى مر جايةةةتى دةترسةةا ب ضةةونكة لةةةو
هةةاوةرة داهةةوو كةةاتىَ شةةةرِ لةةة ئةةارادا نةةةهىَ كؤمةةةلَطاكا طةنةةدة َ و
طري دةى سستى و خاوى دةهةيب دةيةانطوت ضةاكيةكانى شةةرِب وةك:
لةةةخؤهوردةيى و هورهانيةةدا هةةةهىَ ئةةةو سةةةرهازيبوونةى كةةة شةةةرِ
دةيةةةوىَ و ئامةةادةيى هةةؤ وةردةطةةرىَ نةةاميَنيب هةةةَم رةطوريشةةةى
هري كةةةى ئاشةةتى دةطةريَتةةةوة هةةؤ ضةةةنديي داهونةةةريتى يةةوداب لةةة
نيَوانياندا كةلةثوورى يةهودى و كريستيانى و ئيسةالمىب و تةا ضةاخى
ر شنطةرى لة سةدةى هةذدةهةمدا.
هيَ ة ى هري كةةةى ئاشةةتى لةةة نةةاواخنى سةةوودة مةةاددى و دروتةةي و
ى مةر ج هةة دةسةتيا هيَنيَة لةة
كةلتوريةكاندايةب ئةوانةى كةة دةكةر َ
نةهوونى شةرِى نيَوا نةتةوةكاندا .هةة دريَةنايى ميَةنووى مر جايةةتىب
طةك لة هةو َ و كؤششدا هوونة كة دةسةكَت و هةرهةمةةكانيا ب لةة
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ناوةنةدةكانى وةرطرتنةى هرِيةارداب هةة هةؤى سياسةةتى ئيمثرياليسةتى
ثاواخنوازييةوة هةررراوا و ثةرةثيَبدة .
هيَ ةكةةانى ئةةةوروثاى مةةةز ب ئةةةوانيش وةكةةو رةةارك و ر مانةةةكا ب
سةةةةردةميَكى ديكةةةةى د زينةةةةوة و هةةةةررراوانكردنى سةةةنوورةكانى
ييهانيةةا لةةة سةةةدةى شةةازدةوة دةسةةتثيَكردب ئةةةوةر سةةةرةتا
ثورتوطا و ئيسثانياب و دواى ئةوةر ئينطلي و هؤلةندييةةكا ب دواى
سةةةةردةميَكى ديكةةةة ئةةةةةلَمانيا و ئيتالَيةةةا و رووك و ذاثؤنيةةةةةكا .
هةةةةموويا لةةةة هةةةةولَى ئةةةةوة داهةةةوو كةةةة هةةةة هةةةؤى ثةةةاواخنوازى
ئيمثرثاليستييةوة سةروةت و هيَ ى سةرهازى دةستةهةر هكة .
هريمةنةةدانى ضةةاخى ر شةةنطةرى طةيشةةتنة ئةةةو هةةاوةرةى كةةة هةةة
شيَوةيةكى ثراكتيك ناكرىَ ئةوة لة زهليَ ةكا ضاوةروا هكةرىَ وا هةة
ئاسةةانى و لةةة خؤيانةةةوةب دةسةةبةردارى دةسةةكةوتةكانيا هةةنب هؤيةةة
هنةما و شيَوازيَكيا ثةيداكرد كة تا دةهةات هةةهيَ و يةيَطري دةهةووب
ئةويشب ثيَكةوة ذيةانى ئاشةتى و هازرطةانى ئةازادهوو كةة هةة هؤيةةوة
هةرهةةةمى نةتةةةوةيى دووئةوةنةةدة هكةةات و ثةرةثيَةةدات ب هازرطةةانى و
ئالوطورِ ئةو هيَ ةيا هةية كة دوذمي هطؤر هؤ د س ب هةةو شةيَوةية
ى هاتةة كايةةوة .كةة ضةى ئةةو هري كةة نويَيةةى كةة لةسةةر
دنياى نةو َ
هنةماى سوودةكانى ئاشتييةب وةكو طومراييةك هوو هؤ دةسةتةهنيَر لةة
سيستةمى كؤندا.
ى لةة طةةورة هريمةنةدانى ر شةنطةرى رةخنةةى لةةو
ديَظيد هيؤمب يةةك َ
هريوَكة هاوة طرت كة دةلَيَ  :ثةيوةنديية نيَودةولَةتيةكا ئةةاميَكى
نةريَنيةةةوب سةةوود و دةسةةكةوتى وكَتيَةةك لةةة وكَتةةا زيةةا طةياندنةةة
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هةوكَتانى ديكةب لة يةكىَ لة نووسينةكانيدا دةلَيَ  :ددنةةك تةةنيا وةك
كةسةةيَك هةةةلَكو وةك هاوكَتيةةةكى هةةةريتانىب نويَندةكةةةم لةةة ثيَنةةاو
هووذانةوةى هازرطانى لة ئةلَمانيا و ئيسثانيا و ئيتاليةا و هةةتا خةودى
رةرةنسةةار .هةةةو شةةيَوةية سياسةةةتةكةى ئامؤذطةةارى دةدا كةةة
هازرطةةانى هةةةهىَ هةةةتا لةطةةة َ دوذمنةةة ديَرينةةةكاني هةةةريتانيا .ئةةةو
هري هؤضوونانة هةرز نرخيَندرا لةة كيةة هةريةةك لةة يةؤ سةتيورات
مين لة هةريتانياب و رريدريك هاستيا لة رةرةنسةا وب جولَهةام هامبؤلة
لة ئةلَمانيا.
هةريتانيا لة سالَى  1846سياسةتى هازرطانى ئازادى ثةيرةوكرد كةاتىَ
كة تكومةتى در هيَرت هيَن ى ثاريَ طارب ياساكانى طةمنى رةتكةردةوة
و هةثيَى ئةو ياساية كةسايةتية هةهيَ ةكانى ثاريَ طارا لة ثةرلةمانةدا
هةسةةتا هةةة هةدةكةةةكردنى نةةانى هةةةرزا لةةة شةةارةكانداب هةةة هةةؤى
سةثاندنى هةا لةسةةر طةةمنى هةاوردةب ئةمةة و هةةردوو ثةرلةةمانتار
دريضارد كؤهد و يؤ هراي كؤمةلَةيةكى دذ هة ياسةاكانى طةةمنيا
لةةة سةةالَى  1838دامةزرانةةدب هةةؤ رةوايةةدا هةةة هازرطةةانى ئةةازاد و
هانطةشةةةى ئةةةوةيا دةكةةرد كةةة ئةةةو هازرطانييةةة سةةةردةميَكى نةةويَى
ئاشتى هؤ ييها ديَنيَتةكايةةوةب هةرادةيةةك واى لةة كؤهةد كةرد كةة
ئيمثراتؤريةتى هةريتانيا هة سيستةمى مةز هؤ هاوكارى دةرةكةى هةؤ
خ مةتى ضينى ئةروستوكراتى ناوهنيَ .
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بازرطانى ئازاد و ئازادى هزر طواستنةوة
كةلتوورى ئةو هريوهؤضوونانة خؤى لةو ماوة دوور و دريَةنةى ئاشةتيدا
دةنوانةةد كةةة لةةة ر ذئةةاواى ئةةةوروثادا هةةووب لةةة دةسةةثيَكى شةةةرِةكانى
ناثليؤ و تا هةلَطريسةانى شةةرِى يةكةةمى ييهةانى .دواى سةةدةيةك
كليلى ئةو ئاشتييةب ئةو ثيَشكةوتنة هةردةوامةى هازرطةانى ئةازادهووب
نةك تةنيا لة هةةريتانياب هةةلَكو لةة رةرةنسةا و هةةتا ئيتاليةارب و تةا
رادةيةةةكيش لةةة وكَتةةة يةةةكطرتووةكانى ئةةةمريكا لةةة نيةةوةى دووةمةةى
سةدةى نؤزدةهةمدا.
هازرطانى ئازادب هووة هؤى ئةوةى كة ئاشتى هاشى هضةسثىَ هةة هةؤى
ثشة ة هةسةةةتنى وكَتةةةانى زهليَة ة هةيةكىييةةةةوة .ليَةةةرةدا هازرطةةةانى
نيَودةولَةتى طةشةى سةندب ئةوةر زةمينةة سةازهوو كةة نةتةةوةكا
تايبةخةنةةدى لةةة هوارةكةةانى هةرهةةةم هيَنانةةدا دةسةةتةهةر هكةةة ب كةةة
شيَوازيَكى ركاهةرى ريَنةيى هةخؤوة دةطةرتب هةةهىَ ئةةوةى داهةات و
دةسةةكةوتةكا لةةة هةرهةةةمهيَنانى كةلوثةةةر نةةاوخؤدا ثةةةرر و ه ةالَو
هكريَيب كة دةكرىَ لة دةرةوة هة نرخيَكى هةرزا هاوردة هكريَي.
هازرطانى ئازاد ثةيوةندى نويىَ لةطة َ ضةةنديي كةةلتوورى نةناسةراودا
دروسةةتكردب هةةةروةها رامةةا وهريوهةةاوةرى تةسةةكي هةةةكوةنا ب لةةة
ئةةامدا ضةنديي هةلَومةريى نيَو نةتةوةيى هيَنايةكايةوة كةة تيايةدا
ئاشتى زيةاتر سةةهامطريهوو تةا لةة ك َي كيَيةةكانى سةةردةمى هةةر لةة
سةرمايةدارى.
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ئازادى هزر طواستنةوة
ئةنديَشةةطةرا ضةةةثةكا هةنةةدىَ يةةار وا دادةن ةيَي كةةة كليلةةي ئاشةةوب
تكومةتى ر شنطةر و ديبلوماسة ب كة ضةى ئةةو هريكردنةوةيةة ثشة
هةتيَطةيشتنيَكى ضةوت دةهةستىَ هؤ ثالَنةرة ئاهووريةكا ئةوانةى كة
ثشتطريى ئاشتى دةكة .
ئازادىب نةك تةنيا نةتةوةكا ناخاتة سةر ئةو ريَرةوةى كة ثشة هةة
يةكدييةةةوة هبةسةةنتب هةةةلَكو هؤكارطةةةليَكى ثةةرِ هةةةهار دةسةةتةهةر
دةكةةات هةةؤ طؤرينةةةوةى ه رةكةةا ب هةةةروةها روانةةني و سةةةرةيَك
سةهارةت هة يؤر و ضؤنيةتى ذيةا لةة كؤمةلَطايةةكى ئةازاد دةدا هةةو
طةكنةى لةذيَر ضةةثؤكى رذيَمةة ديكتاتؤريةكانةدا دةذيةي .هةةلَ وكويى
ئازاد و سةرضاوةكانى هيَ ب كة ز ر ئةستةمة تكومةتيَكى ديكتةاتؤرى
لةهةرضاويا نةطرىَب هيوا و ئةاوات و ضةاوةروانيةكانى يةةماوةرى لةة
ضةنديي وكَتدا هةرز راطرتووة.
ئاشتى لة ريَطاى هيَزةوة
ئةم روانينة دةرهارةى ئاشةتىب نةاهىَ هةةكوازى هةةرووى دوذمنايةتيةدا
راجةةةةة هكةةةةرىَ .سياسةةةةةتة دوذمنكاريةةةةةكانى رذيَمةةةةة ديكتةةةةاتؤر و
ئيمثرياليستةكا ب طةورةتريي هةرِةشة و مةترسييا هؤ سةةر ئاشةتى
دروس كردووة هة دريَنايى سةدةى هيسةتةم تةا ر ذى ئةةمر ما  .لةة
يةكيَتى سؤجيةت د 1991 -1917ب ئةلَمانياى نةازى د 1945 -1933ب
ديكتاتؤريةتةكانى ئةةمر لةة ئيَةرا و شةويَنةكانى ديكةةب تةا دةطاتةة
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سياسةتةكانى دةرةوةى ئةمريكا.
كيةةةنطرانى ئاشةةتى ز ريةةار هةةاوه ر نةهوونةةة دةرهةةارةى ضةةؤنيةتى
رووهةرووهوونةةةوةى ئةةةو هةرِةشةةانةب و ز ريةةار وكَتةةا هةولَيانةةداوة
هطةنةةة ريَككةةةوتي لةطةةة َ دراوس ةيَ هةرِةشةةةليَكراوةكانيا  .كةةة ضةةى
ميَةةنوو ديةةاريكردووة كةةة ئةةةوة هةلَةيةةةك هةةووةب هةثشةة هةسةةنت و
داكوكيكرد هةطوتةيةكى سةر ك ريطا كةة طوتبةووى :ددطةةورةتريي
طةرةنو ئاشتى هيَ ةب نةك كوازى.
ر ذئاوا هةلَةى كرد كاتىَ كة هاين هوو هةةوةى نازيةةكا لةة سةيةكانى
سةدةى هيستةمداب نةمسايا خستة سةر ئةلَمانيا و وكَتانى ثؤلةنةداب
ضيكؤسلؤجاكياب دانيمةاركب رةرةنسةاب هةةنطارياب نةةروي و روسةيايا
داطريكرد و شةرِى دووةمى ييهانيا هةرثاكرد.
ر ذئاوا هةما هةلَةى لةطة َ يةكيَتى سؤجيةت دووهارة كردةوة كةاتىَ
كة ريَطاى ثيَدا هة داطريكردنى ئةةوروثاى ر ذهةةكَتب كةة هةؤ مةاوةى
ضن سا َ تيايدا مانةوة .هةروةها ئةو هةلَةية ياريَكى ديكة لةة سةالَى
 1970ئةةامدرايةوة كاتىَ كة ر ذئاوا كةوتة طريتوطةؤ لةطةة َ يةةكيَتى
سةةؤجيةت دةرهةةارةى كةمكردنةةةوةى ضةةةكةكا ب كةةة ثرِضةةةككردنى
سؤجيةتى هة دواداهات و ئين ا داطريكردنى ئةرغانستا .
ئةةةو نةتةوانةةةى كةةة هةولَةةدةدة لةةة ريَطةةاى هيَةة ى سةةةرهازييةوة
دةسةةةكَتيا هةةةررراوا هكةةة ب كوازى سةةةرهازى دةهؤزنةةةوةب ئةوسةةا
سياسةةت لةةة ريَطةةاى طوللةةوة هرِيةةارى خةةؤى دةداتب نةةك لةةة ريَطةةاى
سةةةندوهةكانى دةنطدانةةةوة .واتةةة ئةةةو ضةةاوديَريةى كةةة سيسةةتةمة
دميوكراتةكا هةسةر سياسةتى دةرةوةدا دةسةثيَنيب لة ئةارادا نيةة.
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كةةةمى و نةةةهووني تواناكةةا رادةيةةةك هةةؤ دةسةةةكَتى ديكتاتؤرةكةةا
دادةنىَ لةسةر طرتنة هةرى سياسةتى دوذمنكارانةب وةلةي راى طشةتى
ناتوانىَ ئةوة ئةةامبداتب ضونكة خةلَكى تواناى طؤرينى تكومةتيا
نيةئ
ريَطاى شةرِ
ئةو كؤمةلَطايانةى كة لةسةر هنةماى ثالندانانى دةولَةت ريَكةدةخريَيب
سياسةتى دةرةوةى دوذمنكارانة ثةةيرةو دةكةة  .ضةونكة دةسةةكَت
لة دةس دةولَةتدا ضرِ دةكةنةوةب ئةوةر دةهيَتةة هةؤى ئةةوةى كةة
سةركردايةتى هةهيَ دروس هةنبب ضةونكة تكومةةت نةاتوانىَ ئةاو لةة
كاني سةرضاوةى ئةو زانيارية ز رانة كةة رةورةوةى ئةاهوورى هةازاري
ئازاد هةلَدةسةوريَني اواتةةوةب هريوكراتةةكا هةولَةدةدة تكومةةت
ئاراسةتة هكةةة هةةة هةةةموو كيةكةةدا.ييَى وةهةةري هيَنانةوةيةةةب كةةة لةةةو
كؤمةلَطايانةدا هةرهةم هيَنا دةكةويَتة ذيَةر ضةاوديَرييَكى ضةروثرِةوةب
هؤية تةنها و تةنها دةسةكَتة كة دةستى ثيَدةطات.
لة ميَنوودا هةميشة ز ر هوونة ئةوانةةى هةة هةلَثةهوونةة هةؤ دةسةةكَت
طرتنةةة دةسة ب لةةة راسةةتيدا لةةة نيَةةوا ئيَمةةةدا ئةوانةةةى كةةة لةةةرووى
ئةخالهييةةةوة كواز ثةةى دةخ يَنةةة نةةاو ناوةنةةدةكانى دةسةةةكَت لةةة
كؤمةلَطا ةوليةكانداب تا هاوكَتياني ئاسايىب هؤية هةرئةوةندة تا هةة
دياردةكةو ئيى راطرتي و كؤنى لكردنيا ز ر ئةسةتةم دةهيَة  .لةةو
هؤناكةةةدا هةةةتا ئةةةو سةةةركردانةى كةةة طةيشةةتوونةتة دةسةةةكَت و
هانطةشةةةى سوسةةيالي مى نيَةةو نةتةةةوةيى دةكةةة ب دةهنةةة كةسةةى
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ستةمكارب ضونكة هة هي شيَوةيةك ريَطا نةادة ئةةوةى كةة ضةنطيا
كةةةةوتووة هضة ةيَ هةةةؤ ئةةةةو نةتةوانةةةةى كةةةة لةةةة دةرةوةى هازنةةةةى
دةسةكَتياندا .
رِةوتةةة سةةةرهازيةكانى دةسةةتة و كؤمةلَةةةكا ب ئةةةةامى ئةةةو نةةرخ و
هةهايةيةةة كةةة ئةةةو كؤمةلَطايانةةة لةسةةةر تةةاك ن ئازاديةكةةةى دادةنةيَي.
ئةطةر ضاككى و خةياراتى تاكةكا هةزةرورةت لة ناوةندةوة ئاراستة
هكريَ ب ئةو كاتة هةكارهيَنانى توندوتيةنى هةؤ ناضةاركردنى خةةلك هةوَ
خؤطوةانةةد لةطةةة َ ثالنةةةكانى تكومةةةت دةهيَتةةة زةرورةتيَةةك .ئةةةو
كاتةةة هةرهةلَسةةتكارو ئؤثؤزسةةيؤ هةىَ هةزةييانةةة سةةةركوت دةكةةريَي.
سروشتى كؤمةلَطايةكى هةو ضةشنة هة يوَريَكة هةر ئةةوة دةخاتةةوة
كة داوادةكرىَ لةو كةسانةى كةة لةة ضوارضةيَوةكةيدا كاردةكةة ب كةة
دةسةةتبةردارى هوونةةة لةةة هةةةموو هةرهةسةةتيَكى ئةةةخالهى كةةة ئةةةو
كؤمةلَطاية هاوةرى ثيَيةتى.
لة سالَى  1945ليَنني لة راطةيينراوة ناودارةكةيدا رايطةياند كةة طشة
هايةخة ئةخالهيةكا ثيَويسةتة لةة دواوةى ثيَداويسةتيةكانى شؤرشةى
ى منوونةةى ئةةو كةسةانة هةة تةةواوةتى لوتكةةى
ييهانييةوة هي .كةات َ
دةسةةةكَت دةطرنةةة دةس ة لةةة كؤمةلَطاكانةةداب ئةةةو كاتةةة ئةةامةكةةة
كةةردةوة ناثةسةةةندةكانى وةك :ضارةسةةةرى كؤتةةايى كةةة نازيةةةكا
دايانناب و طؤكك دزيندانةكا ى سؤجيةت وب شؤرشى ر شنبريى ماوب
و كيَلَطةكانى كوشنت لة كةمبوديا دةهيَ .
زانياريةةةكا دةرهةةارةى كؤمةةةلَطا ئازادةكةةا دةكةونةةة ذيَةةر ثةةةنهانىب
هؤكةةارة دميوكراسةةيةكا هةةؤ طةةؤرينى تكومةةةت لةةة دةسةةتوورةكاندا
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كدةهةةردرىَ و هةةي هةةواريَكى طريتوطةةؤى تيَةةدا ناهيَلريَتةةةوة و دةولَةةةت
دةسةةةتكراوة دةهيَةةة لةةةة هةةةةريَوةهردنى ثةيوةنديةةةةكانى لةطةةةة َ
نةتةوةكانى ديكةدا هةثيَى خواس و ويستى خؤى.
وةهمي بريوَكةى حكومةتى جيهانى
ز ر كةك وا دادةنيَي كة مةسةلةى ئاشتى و يةكيَتى ييهانىب هة هؤى
دامودةزطةةا نيَودةولَةتيةةة سةةنورهةزيَنةكا هةةة شةةيَوةيةكى ز رهةةار
خ مةت دةكريَيب كة تواناى ئةوةيا هةيةة نةتةةوةكا هةيةكةةوة لةة
ضةةةنديي ثةمياننامةةةى مولةزمةةدا ثةيوةس ة هكةةة و هنكةةةى كةةار و
سةكؤيةك داهنيَي كة هةة هؤيةةوة نةتةةوةكا كيَشةة هةلَواسةراوةكانى
نيَوانيا ضارةسةر هكة  .هة دريَنايى سةةدةى هيسةتةم كةة طةري دةى
ضةنديي شةرِ هووب زور دامودةزطا دامةةزرا كةة ئاماةيةا دلَنيةاهوو
هوو لةوةى كة ياريَكى ديكة شةرِ لة نيَوا نةتةوةكاندا روونادات.
كؤمةلَةةةى نةتةةةوةكا ب نةتةةةوة يةةةكطرتوةكا و يةةةكيَتى ئةةةوروثا
هةموويا دامةزرا ب كة لة كارنامةى خؤياندا ئاماةى ضاك و هاشةيا
هةلَطرتبوو.لة راسةتيدا تكومةتةةكا نةني كةة تؤرةكةانى ثةيوةندييةة
ئاهوورى و كةلتوورى و روتييةكا دادةنيَيب ئةوانةى كة ثيَويسنت هةؤ
ثاراسةةتنى ئاشةةتىب هةةةلَكو ئةوانةةةى هةةةو كارانةةة هةلَدةسةةنت خةةودى
طةلةكانياني.
وكَتانى دميوكراسى و راى طشتيش هؤ ماوةيةةكى دريَةن ئةؤهرة نةاطرىَ
و هةة ثيَداويسةتيةكانى
لةسةر هةةرثاهوونى شةة ِريَك كةة ثشة ناهةسة َ
ئاسايشةةةى نةتةةةةوةيى و يةةةاخود هةةةؤ كيَشةةةةيةكى دادوةريانةةةةب هةةةة
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ش ةيَوةيةكى ئاسةةايى لةةة هةمبةةةر ئةةةو تؤرِانةةة دةوةسةةتيَتةوة ئةطةةةر
دةولَةت داميةزراند  .لة ريَطاى تةعريريةةى طةومرطى و ضةةنديي كةؤتى
راستةهينةب هةروةها لة ريَطاى ثبَدانى هاوكارى دةرةكى هةؤ دةولَةتةة
طةندةلَةكا ب كة خؤيا ز ر هة خراثى ئاهوورييةكةيا هةريَوةدةهة .
تكومةتةكا وةكو كؤسط لةهةمبةر هاتنة ناوةوةى ئةازاديى ئةاميَر و
خ مةتطوزاريةةةكا ب و منوونةةةيى و ئةةةو هاوةرِانةةةى كةةة هةرذةوةنةةدى
هاوهةةةر دةئةةارريَني لةةة ئاشةةتيدا دةوةسةةتنةوة .ديكتاتؤريةتةةةكا
كؤسةةط و تةطةةةرةى تونةةد دةخةنةةة هةةةردةم وةهةرهيَنانةةة دةرةكةةى و
ه رةكا ب كة لة ئةةامدا ثر سةى ثيَشكةوتي ثةكدةخةة  .دةولَةتةة
سةةةنورهرِةكا ب كةةةةؤثيي تكومةتةةةةةكانيانيب هةةةةةروةك ديكتةةةةاتؤر و
ئؤتؤكراتةةةكا ض ةيَن لةز رينةةة وةردةطةةر ب وةك ئةةةوةى لةةة نةتةةةوة
يةكطرتووةكاندا هةيةب واتة لة توانايداية زةرةر لة ئاشتى هدات.
ئةجيَنداى ئاشتى
ئةو كوش و هرِو كاولَكاريةى كة هةردوو شةرِى ييهانى هيَنايةكايةوة
و هةروةها شةرِى دذ هةة عيَةران هةة هريمةا ديَننةةوة كةة لةة ميَةنوودا
ياسايةك نية هلَيَ كة هةلَومةةريى مر يةى ثيَشظةضةوونيَك هةخؤيةةوة
دةهينىَ.
هاشةةىيي هؤكةةار هةةؤ ييَبةةةييَكردنى ئاشةةتى ثالَثشةةتى كردنةةى سةةىَ
هنةمايةةة :هازرطةةانى ئةةازادب دميوكراسةةى ليةة ار و هيَةة ى سةةةرهازى.
طةورةتريي هؤكارةكانى شةرِ لة رذيَمة ئؤتؤكراتةكاندايةب ئةوانةى لةةو
هاوةرِةدا كة دةتوانيب هيَ و هةرهةمةةكانيا هةةررراوا و ثةى هكةة
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لةسةةةةر تسةةةاهى خةةةةلَكانى ديكةةةة .هازرطةةةانى ئةةةازادب هةلومةةةةرييَك
دةرةخسيَنىَ كة طش تيايدا سوودمةندهي.
شةرِ هةرهةمى دوذمنةكان لةناو دةهاتب و لة ئةةامدا زةرةر و زيةا
هةهةرهةمةكانيشة دةطةةةيَنىَ .هازرطةةانى ئةةازاد ثيَويسةةتييةكةب هةةةكَم
هنةمايةكى تةواويش نية هؤ هةستنى ثةيوةنديةكانى ئاشتى لةة نيَةوا
وكَتا  .طرميانة ميَنووييةكا ثيَما دةلَيَي دميوكراسةيية لي الةةكا
شةرِى يةكدي ناكة .
لةةة ميَةةنوودا منوونةيةةةك نيةةة لةسةةةر هةةةرثاهوونى شةةةرِ لةةة نيَةةوا
دميوكراسةةى لي الَيةةداب ثيَويسةةتة لةسةةةر كؤمةةةلَطا لي الَةةةكا هيَ ة ة
هة تةةنيايى هةىَ يةاخود هةيةكةةوة .ئامةان
سةرهازيةكانيا هثاريَ
ئاطاداركردنةوةى هةر دوذمنيَكةةب كةةوا هةي دةسةكةوتيَكى نةاهىَ لةة
شةرِدا.
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مولَكداريَيت تايبةت
مولَنداايَيت ايبةت ذي طةيةك ؤ اك يَنديَ ينَ كة يايدا ئازاد دة يَت
لة د ةولَةت .اادةيةك ؤ دةسنيَوةادانى سنةمنااانة دادةنىَ .هةاوةها
وااى ها ةكايةى هيَزى دينة دةاةش يَ ينَ شان ة شاني دةسةجَ ى
سياسي ،ةو شيَوةية دة يَنة ةمايةك ؤ هةموو ئةو ضاجَكييانةى كة
دووادة لة دةسنيَوةاداني وندى دةولَةت.

-لؤدفيط فؤن ميَزس-

مولَكداريَيت تايبةت ضية؟
هةميشة سيستةمي ياسايي مولَكداري شةتةكا داهةشةدةكات هةوَ دوو
يوَر :يةكةةمب ئةةو شةتانةى دةكريَة هبنةة مةولَكي تةةواوي تةاك يةا
طروث.دكوَمثانيةةاب ريَكخراوةكةةا ب ثشةةكدارى خيَةة ا  .دووةمب ئةةةو
شتانةى وةك دئاوو هةواب دةريا كة ناكريَة هبنةة كةلوثةةلي تايبةةتب
هةةةةَم يية ةيَ ئاماذةيةةةة ب ثيَشةةةكةوتين تةكنةةةةلوَذيا هةةةةلي ئةةةةوةى
رةخسةةاندووة و هةةواري ئةةةو شةةتانةى كةةة دةكريَةة هبنةةة ييَطةةةى
خاوةنداريَو تايبةت رراوا كردووة.
ى
ئةو مارانةةى كةة خةاوة مولكةةكا لةسةةر مولكةةكانيا ييَبةةيي َ
دةكة تةنيا لةسةر شتة هةريةستةكا ريَكناخريَيب مةارى رر شةتنى
تةهةكى كارى خودب و هةرهةةمى ئةةو كةارة كةة كةةمى نيةة لةة مةارى
ئةوةى كة مولَكداريَتييةب لة هةهوونى ثارضة زةوييةكةوة هيَة يةاخود
كارطةيةكب مارى مولَكداريَتىب هاهيلى دةستيَوةردا نية .ضونكة كةات
و شويَنى مولَكداريَتى خةلكانى ديكة دةهةزيَنىَ.
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خةةاوةنى مولَكةةداريَتى وةك خةةاوة دةميَنيَتةةةوة سةةةرةراى هةةةهوونى
مولَكداريَتيةكةةةى لةةةناو مولَكةةداريَتى كةس ةيَكى ديكةةةدا .لةةة كؤمةةةلَطا
ئازادةكانةةدا مةةارى مولَكةةداريَتى ريَطةةا دةدا هةةة تةةاك كةةة هةةة ئةةازادى
خاوةنداريَتىب ياخود واز لة مولَكداريَتى خؤى هيَنىَ.
مولَكداريَتى تايبةت هيَندةي شارستانيةتى مر جايةتى كؤنةب دةزطةاى
مولَكةةداريَتى رةطةةةزى ئةةادةمي اد لةةة طيانةةةوةرانى ديكةةةى سةةةرطؤى
زةوى ييادةكاتةةةوةب لةةةو رووةوةب ئةةادةم مسةيَؤ دةلَةىَ :تةةا ئيَسةةتا
ر ذىَ لةةةة ر ذا كةةةةك نةةةةيبينيووةب كةةةة طيانةةةةوةريَك هةةةة يولةةةة
سروشةةتيةكانيةوة هةسةةةر طيانةةةوةريَكى ديكةةة هةةاوار هكةةات و هلَيَ ة ب
ئةميا هى منة وب ئةويا هى تؤب و مي ئامادةم ئةوة هدةم هةرامبةةر
ئةةةوةيا ب ئةةةو هةلَسةةوكةوتةى مةةر ج تةةوَيَكى هنةةةرِةتى هةةووة لةةة
شارستانيةتةكةى :هةردووكيا هةيةكةوة ثيَطةيشتوو .
زانيارييةةة سةةةرةتاييةكا لةةة هةةوارى ثةسةةةندكردنى مةةارى مةةر ج لةةة
مولَكةةداريَتى و دةسةةتةهةردارهوو ليَةةى لةةة ناوضةةةى دةريةةاى سةةثى
ناوةراستدا سةرضاوة دةطرىَ .ئةوةر ماريَك هوو هةلومةريى دانةانى
تةةؤرى هةةةررراوانى هازرطةةانى لةةة نيَةةوا ضةةةنديي هةنةةدةر و كؤمةلَةةة و
طروثةكانى نيشتةييَى كةنار دةرياى رةخساند .هازرطانى دةريايى لةة
دةرةوةى هةلةةةمر ى دةسةةةكَتدارانى ناوضةةةييدا هوذايةةةوةب يةكةةةمني
دانثيانا لة ثةيوةندى نيَوا مولَكداريَتى و ئازاديدا لة يؤنةا هةوو لةة
ضاخةكانى كؤنداب طةورةتريي ش كةة دةولَةةت خاوةنيةةتي ئازادييةة
ئةوة لة كية داريَنةراني دةستوورى دكري ةوة وةكو راستيةك كةة
هي هواريَكي مشةتومري تيَدانيةة هةاتووة .تةةنيا ئةةو هؤكارةشةة كةة
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مولَكداريَتى دةطةريَنيَتةوة هؤ ئةو كةسانةى كة خاوةنةداريَتى دةكةة
و لة دةسةتياندايةب هةةكَم لةةو كؤمةلَطايانةةى كةة كويلةةدارى تيَدايةةب
هةموو شتيَك مولكى دةسةكَتدارانة.
ريشةكانى ه رى مولَكةداريَتى تايبةةت هةة شةيَوةيةكى هنة ِ لةة كيةة
سثارتة كؤنةكانةوة دانيثيانةنراوةب ئةوانةةى كةة هةؤ ماوةيةةكى دريَةن
دذى هووذانةوةى هازرطاني هوو لة ناوضةى دةرياى سثى ناوةراسةتدا
ب و دانيا هةمولَكداريَتى تاكدا نةناب هوار و هطرة هانى كارى ريَطةرى و
يةردةييا دةدا .ئةةرالَتؤ و ئةرسةتؤ هةة تامةزر ييةةوة هاسةيا لةة
طةراِنةوةى كار و كردةوةكةانى سةثارتا دةكةرد .ماوةيةةك دواى ئةةوة
هيَةة ى ر مةةاى ئيمثرياليسةةتىب هنكةةة طةشةةةكردوةكاني مولَكةةداريَتى
تايبةتيا هةداطريكردنى كورن و هرتاية لةناوهرد.
ييهةةةانى كةةةؤ ثة ةرِة لةةةة منوونةةةةى هاتنةكايةةةةى سةةةةخ و دذوارى
شارسةةتانيةتى هونيةةاتنراو لةسةةةر مولَكةةداريَتى تايبةةةت .ياسةةاناك و
ميَنووناك ئينب خةلدو هؤكارى ئةوةى دةطةراندةوة هؤ ثةيداهوو و
رووخةةانى شارسةةتانيةتى ميسةةرى :لةةة سةةةرةتاداب هايةةةكا داهةةاتي
طةةةورةيا لةةة خةمالَنةةدة هضةةووكةكا هةديةةديَناب هةةةكَم لةةة كؤتةةايى
سةردةمى ثاشانشةينيداب هايةةكا داهةاتي هضةووكيا لةة خةمالَندنةة
طةورةكا وةديديَنا.
هنةةةةماكانى هازرطةةةانى نةةةوىَ و ئةةةالويَرى تةةةةنيا كةةةاتىَ دانةةةرا كةةةة
تكومةتةةةكا لةةة هةةوارى هةرهةةةمهيَنانى مولَكداريَتيةةدا طويَ رانةةةوة هةةؤ
هوارى ثالَثشتى كردنى مولَكداريَتى تايبةت .يؤ لؤك يةكةمني كةةك
هةةوو كةةة ثالَثشةةتى لةةة مولَكةةداريَتى تةةاك كةةردب كةةاتىَ رايطةيانةةد ددكةةة
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مولَكداريَ تى لةة ئةارادا نةةهووب دادوةريةش ناهيَة ضةونكة مارةةكانى
مولَكةداريَتى هنةةماى طشة مارةةةكانى ديكةيةة .سةتةمكارى ئةةةةامى
ثيَشيَلكاريية لةسةر مارةكانى مولَكداريَتى تايبةتدا .لةو رووةوة يةوَ
لؤك دةلَىَ :ددهةر كةسةو خؤى مولَكداريَتيية لة كةسيَتى خؤيةداب ئةةو
مر جةةة نةناسةةراوة هةةي مةةاريَكى نيةةة يطةةة هةةؤ خةةودى خةةؤى .كةةارى
دةستى و كارى يةستةيى خؤىب مولكى خؤيةتى .
ئةوة تةنيا هري كةيةكى سياسى نيةو هةكب هةلَكو هةوليَكة هؤ وةسف
و ناساندنى هةريتانيا و هؤلَةنداى سةدةى هةذدةهةمب ئةةو نةتةوانةةى
كة ريَ يا هؤ مولَكداريَتى داناوة لة وكَتةكانياندا زياتر لةهةر وكَتيَكةى
ديكةةة .ديَظةةد هيةةؤم دواى سةةةدةيةك دوورتةةر لةةةوة دةروانةةىَ و لةةة
كتيَبةكةيدا :ددميَنووى هةريتانيا ثةسنى طةورةيى ئةو وكَتة دةكةات
هةةؤ ئةةةو ريَ ة ةى كةةة هةةؤ مارةةةكانى مولَكةةداريَتى داينةةاوةب هةةةروةها
تيَبينيةةةكى هةةةناوهانطى دا كةةة تيايةةدا شةةر جةى نةةةهوونى مولَكةةداريَتى
دةكا كة ضؤ دةهيَتة هؤى لةهةر ر يشتين دةرامةتةكانى كؤمةلَطا.
لة نامةكةيدا لةذيَر ناونيشانى ددكارةساتى هةمووا هيةؤم هةاك لةة
هري كة ناودارةكةى دةكةاتب كةة مولكةداريَتى هاوهةةرب لةة ئةةةامى
هةةةةكارهيَنانى سةةةتةمكارانةدا زةوى لةةةةناوهرد ب هةةةةوةى كةةةة هةةةي
هةرذةوةنديةةةكى هازرطةةانى هةةؤ مةةر ج لةةة ئةةارادا نةةةهووب هةةؤ ثاريَ طةةارى
كردنى هةر لةكؤنةوة.
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مافةكانى مرؤظ بةبيَ مايف مولَكداريَيت لة ئارادانني
ئاماةةةة تايبةتيةةةكانى تةةاكب لةةة ريَطةةاى هةةة ئةةازادى هةةةكارهيَنانى
ليَهاتوويى و زانياريةةكانى خةودب ييةاواز لةة ئاماةةةكانى خةةلكانى
ديكة .ئةو ئازاديةر ثةيوةستة هة هري كةةى مولَكةداريَتى تايبةتةةوةب
ى مولَكةداريَتى تايبةةتب ئاماةةةكانى هةةر تاكيَةك لةةذيَر ويسة و
هةه َ
ئريادةى دةولَةتدا دةهيَ ب هةندىَ كةك لةو هاوةرةدا كةة مارةةكانى
مةةر ج لةةة ثيَشةةى تةةاوةكو مارةةةكانى مولَكةةداريَتىب هةةةكَم ليَةةرةدا
تيَكنةطةيشةةتنيَك لةةة ئارادايةةة .مارةةةكانى مولَكةةداريَتى مةةا نةةني لةةة
مولكداريَتيداب هةلَكو مارةكانى مر جي لة مولَكداريَتيدا.
لةةة رِاسةةتيدا مادامةةةكى سةةةركيىيي مارةةةكانى مةةر جب ماريةةةتي لةةة
خةةةاوةنيَو يةسةةةتةيداب واتةةةة مارةةةةكانى مولَكةةةداريَتى سةرضةةةاوةى
مارةكانى مر جة .هةر تاكيَكب مارى مةعنةةوى لةة سةوود وةرطةرتي لةة
هةرهةمى هةو َ و كؤششى لةكاردا هةية .مارةكانىب وةك مارى ذيا و
ئةةازادى و خؤشةةبةختىب هةةةموويا ثش ة هةةة مارةةةكانى مولَكةةداريَتى
دةهةسةةنتب هةةةتا هةةةخاوة هةةوونى مةةر ج هةةؤ خةةودى خةةؤىب مةةارى
خاوةنداريَتى لة مادةى د 17دا يارِنامةي ييهانى هؤ مارةكانى مةر ج
دانيثيَدانراوة.
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ئازادى رادةربرين مولَكداريَتى تايبةتى دةوىَ
ئةطةر مولَكداريَتى تايبةت لة ئارادا نةةهىَب مةتالةة ئةازادى رادةرهةريي
هةهىَ .هؤ منوونة هةهىَ هوونى مارى هةةكريَطرتنى هةؤلَيَكى كؤهوونةةوة
يا رادةرهرِيي لة ضاثةمةنيةكاندا يا لة ئةنتةرنيَتداب ئازادى رادةرهرِيي
هوونى نية .ئازادميا لة هسةكردندا ثةيوةستة هةة مولَكةداريَتى تةاك و
مولَكداريَتى خود و مولَكداريَتى دةرامةتة مادديةكا لة كؤمةلَطادا.
لةةة سةةالَةكانى  1930راديةةؤب لةةة هةةةريتانيا مةةولَكى تكومةةةت هةةووب
هةريَوةهةرايةةةتى راديةةةؤى ) (BBCلةةةةو وكَتةةةةداب هرِيةةةاريَكى لةكيةةةة
تكومةتةوة ثيَطةيش ب كة ناهىَ هة هي شةيَوةيةك هريوهؤضةوونةكانى
وينسةةةتؤ ضيَرضةةةن دةرهةةةارةى مةترسةةةيةكانى ئةةةةلَمانياى نةةةازى
هالَوهكاتةوة.
سةةركوتكردنى مولَكةداريَتى تةاك لةة كيةة تكومةتةةوة هةردةوامةةة و
لةهةةةر شةةويَنيَكدا سةةةركوتكردنى ئةةازادى رادةرهرِينةةى هةةة دواداديَ ة .
مولَكةةةداريَتى تايبةةةةت داكةةةؤكى لةسةةةةر مارةةةة مةةةةدةنى و ئازادييةةةة
سياسييةكامنا دةكاتب و هةهىَ هي هانطةشةةيةك هةؤ خاوةنةداريَتىب
دةولَةت دةتوانىَ تاكةكا هرِوهةث هكات.
سنوورى سةربةخؤيى تاك
هةكارهيَناني ئازاد و هىَ كؤتوهةندى مولَكداريَتى تايبةةتب شةويَنيَك هةؤ
تاك دةستةهةر دةكات كة دةتةوانىَ هةة هؤيةةوة ذيةا هةسةةر هبةات و
هرِيار لةسةر ضارةنووسى خوَى هداتب لةكاتيَكدا هةس كةرد هةةخود
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و هةها خوديةكانى خؤى هةطرن و مةز دةزان  .هةهيىَ ئةو شةويَي و
ثيَطةيةب دةكةويَتة ذيَر كاريطةرى ئريادةى هةرِةمةكى كةسانى ديكةةب
لة ئةةامدا هةي توانايةةكى ثالنةدانانى ئةةوتؤى هةؤ داهةاتووى خةؤى
ناهىَ.
مولَكداريَتى تايبةت هة َ هؤ مر ج دةرةخسةيَنىَ كةة ذيةا هباتةة سةةر
هةهىَ ئةوةى كة مارةكانى خةلَك ثيَشيَن هكات.
مولَكداريَو تايبةت هةطواستنةوةى دةسةةكَت لةسةةر شةتةكانةوة هةؤ
كةسةيَكى ديةةاريكراو يةةا كؤمةةةلَيَكب توانةةا دةداتةةة كؤمةةةلَطا .هةةةروةها
كيَشة طةليَكى ز ر ضارةسةر دةكات سةهارةت ئةو هاهةتانةةى كةة هةة
هةةةهيَ مولَكةةداريَتى تايبةةةت ضةةارةناكريَيب مةطةةةر هةةة توندوتيةةنى و
خؤهةدةسةةةتةوةدا نةةةةهيَ  .هؤيةةةة مولَكةةةداريَو تايبةةةةتب هةشةةيَكى
ييانةكراوةية لة شارستانيةت و مر جد سو مر ج هؤ مر جى هراى.
ئةطةر مولَكداريَتى نةبىَ دادوةريش نابىَ
هنةماى مولَكداريَتى ثيَضةوانةو دذى ئةو كؤمةلَطايةية كةة تيايةدا مةا
هةدةس هيَ ةوةية .ئةو دادوةريةى كة ثيَويستة تكومةت ييَبةييَى
هكةةاتب ئةطةةةر هيةةةويَ هاوكةةارى كؤمةكَيةةةتى لةةة نيَةةوا خةلَكةةدا
هيَنيَتةةةديب ئةةةةام نةةادرىَ هةةةهيَ مولَكةةداريَتى تايبةةةت .لةهةرئةةةوةى
مولَكداريَتى مارةكامنا لةسةر سةةرو مالَمةا يةيَطري دةكةات كةواتةة
دةسةةةةتدريَنى و ثيَشةةةةيَلكردني هةةةةة هةلَسةةةةوكةوتيَكى نادروسةةةة
دةذميَردريَ .
ناكرىَ وا هةئاسانى ئةو مارانة دةس نيشا هكةريَي هطاتةة ئةةوةى
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كةةة ثالَثشةةتييا ليَبكةةرىَ .ئةطةةةر ريَ ة هةةؤ مةةارى مةةروَج دانةةةنرىَ لةةة
هةدةسةةةتهيَنانى مولَكةةةداريَتى و هةةةةكارهيَنا و رِاثةراندنيةةةدا .ئةطةةةةر
سةةكاكَكار و سةةكاكَليَكراو خةةاوةنى شةةتيَك نةةةهيب دادوةر يةةا ناوهةةنيوا
ناتواني هرِيار هدة كة كىَ هةن و كىَ ناهةهة.
تيؤرةكامنا دةرهارةى كوشنت و دزى و هةةتا سةاختةكرد و هسةةى
نةةارِةوا هةةةموويا لةسةةةر تيؤرةكةةانى مولَكةةداريَتى و ئةةةو ياسةةايانة
دةوةسةةتنةوة كةةة طواسةةتنةوةى ئةةةو مولَكداريَتيةةة ريَكدةخةةة لةةةناو
خةلَكةةةدا .ئةطةةةةر لةةةة خاوةنةةةداريَتى و هةةةةكارهيَنا و طؤرينةةةةوةى
مولَكداريَتيدا ئازاد نةهني ئةو كاتة هؤ دادطايى دادثةروةرانة و هيَتاواني
و هةةةروةها رةةةرمانرِةوايى سةةةر كةكامنا هةةي مانايةةةك نةةاهىَب هةةة
نةهوونى دادوةرى كؤمةلَطا هةرةو ئاذاوة و ثشيَوى دةضىَ.
مولَكداريَتى تايبةت بةرذةوةندى دةداتة خةلك لة كؤمةلَطادا
مولَكةةةداريَتى تايبةةةةت هناكةةةةى كؤمةةةةلَطاى ئةةةازاد وب دادثةةةةروةرةب
داهةشكردنى مولَكداريَتى هة شيَوةيةكى هةررراوا دناليَني يةكسا لة
كؤمةةةلَطاى ئةةازادداب دةهيَتةةة هانةةدةر ه ةوَ ييَطريهةةوونى كؤمةكَيةةةتى و
هةرثرسةةياريَتى تةةاك .ئةةةو داهةشةةكردنةى مولَكةةداريَتى وا دةكةةات كةةة
كؤمةلَطا ثى ييَطريهوو هة خؤيةوة هبينىَب ضةونكة هةرذةوةندييةةكى
تةواو دةدا هة خةلَك كة كؤمةلَطا هة ئازادى مبيَنيَتةوة.
لةةةة راسةةةتيدا خةةةةلك طرنطيةةةةكى ز ر دةدةنةةةة سةةةامانداريَتيةكةيا ب
كؤمةلَطاى ئازاد هة مليؤنا كةك ثاريَ طارى و ضةاوديَرى دةكةة ب هةؤ
ئةوةى تووشى خوَرة و هةلَوةشانةوة نةهىَب وةك ئةةو كؤمةلَطايانةةى
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كةةة زةوى و زار و خانووهةةةرةو سةةةرمايةيا تيَةةدا داهةشةةناكرىَ لةةةنيَو
خةلَكيةةدا هةشةيَوةى مولَكةةداريَتى تايبةةةت .واتةةة مولَكةةداريَتى تايبةةةت
خةلكى ثاهةند هة ئةةةامى كردةوةكانيةا دةكةات .ئةطةةر ضةاوديَرى
ئةو سامانداريَتيةى خؤيةا ثشة طةوىَ خسة ب يةا رةرامؤشةيانكرد
ئةوا خؤيا هةها داراييةكةى دةدة .
مولَكداريَتى تايبةت هانى هةريَوةهةرِايةةتى هاشةى كةلوثةةر سةنووردار
دةداتب ئةةوةى كةةة ثيَضةةوانةى ئةةةوةب تيَكةى دةدا يةةا هةة هةةةدةرى
دةداتب لة هوونى مارةةكانى مولَكةدارى هةة شةيَوةى تةاكب يةا ئةطةةر
هاتوو ئةو مارانة رووهةرووى دةستدريَنى هوونةوة.
مولَكداريَتى تايبةت بنةماى ثيَشكةوتنى مةعنةوى و
ئابووريية
مولَكداريَتى تاك ه ويَنةرى سةةرةكى ثيَشةكةوتنى ئاهوورييةةب ضةونكة
هاني كارو وةهةرهيَنا دةداب هؤية داهينكردنى مولَكةداريَتى مةةرييَكى
سةةةةرةكى ثيَشةةةكةوتنى ئاهوورييةةةةب ئةةةينب خةلةةةدوو لةةةة سةةةةدةى
ضةةواردةهةمدا لةةةو رووةوة لةةة طوتةيةكيةةدا دةلَ ةىَ :دهةلَكوتانةةة سةةةر
مولَكداريَتى خةلك هاندةر كدةدات هؤ هةدةسة هيَنةا و ثةيةداكردنى
سةةةةروةت و سةةةاما  .مةةةاوةو ثلةةةةى هةلَكوتانةةةة سةةةةر مارةةةةكانى
مولَكداريَتى تايبةتب ماوة و ثلةى خاوةخاوى هةولَةكا هةؤ طرتنةةخؤ
و هوونى مولكداريَتى دادةنيَ .
ديَظةةد هيةةؤم لةةة وةسةةرييَكدا طوتوويةةةتى :ددياسةةاكانى خاوةنةةداريَتى
ه ويَنةةةرى ثيَشةةكةوتنى كؤمةكَيةةةتني هةةةروةها هةةة دييَطريهةةوونى
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خاوةنداريَتى ناوى هردووةو طواستنةوةى مولَكداريَتى هةرةزامةندى و
ييَبةةةةييَكردنى هةلَيَنةةةةكا ب ئةةةةوةى ريَ طرتنةةةى طريَبةسةةةتةكا هةةةة
تةنطيةوةهوو.
هؤيةةة طةراندنةةةوةى مارةةةكانى مولَكةةداريَتى تةةوَى هنةرِةتييةةة لةةة
ريريؤرمى ئاهووريدا لة ثيَناو هةرةوثيَش دني ضاككى ئةاهووري .ئةطةةر
هاوةرِ هةسىَ مةريةكةى هيؤم كراب ئةوانةى ماوة و رىَ هةمولَكةداريَتى
دةدة ب ئةةوا هاشةةىيي ئةةةو كةسةةانة كةةة دةيطرنةةةخؤ .نةةةك تةةةنيا
ئةوانةةى دةولَةةةت مولَكةةداريَتى هةؤ طواسةةتوونةتةوةب لةهةرئةةةوةى كةةة
هاوكارى كؤمةكَيةتى زةرورةتى ثيَشةكةوتنى ئاهوورييةةب مولَكةداريَتى
تايبةةةت مر جةةةكا لةيةكةةدى ن يةةك دةكاتةةةوة و كارةكةةانى مةةر ج هةةة
شيَوةيةك دادةريَنىَ كة سوودى هؤ دراوسيَيةكةشى هةهيَ .
مولَكداريَتى تايبةت سوودمةندة بوَ خاوةن مولك و
ئةوانةشي كة مولكيان نية
هةندىَ يار هة هةلَة لة مولَكداريَتى تاك دةروانةرىَب هةة شةيَوةيةك كةة
تةنيا هةكةلكى خودى تاكةكانى خاوة مولةك ديَة  .لةة راسةتيدا ئةةو
سوود و هازاةةى لة مولَكداريَتى تاكةوة ديَة هةؤ كؤمةةلَطا ز ر لةةوة
ثةةىة كةةة هةةؤ خةةودى تةةاك دةض ةيَ  .ئةطةةةر خةةاوة زةوييةةةك وةك
وةرزيَريَك داهاتي هةةهيَ ب ئةةوا ثيَويسةتة خةؤراك هداتةة ئةوانةةى كةة
زةوييا نيةب و هةروةها ئةوانةى لة ناوضة دوور دةستةكاندا دةذيي.
ثيَويسةةتة لةةة هةةةموو رووييَكةةةوة طرنطةةى هةةة ناوضةةةكانى دةوروهةةةرى
كيَلطةكةى هداتب و دةهىَ ضاوديَرى ذينطة هكات لة ثيَنةاو داهينكردنةى
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هةرهةمةكةى لة داهاتوودا .ئةطةةر هةاتوو وةرزيَريَكةى هةةذار هةووب لةة
توانايدا نةهوو داهاتيَكى ئةوتؤ دةسةتةهةر هكةاتب لةة ئةةامةدا ناضةار
ى كةة ئامةادةيى زيةاترى هةيةة لةة
ى زةويةكةى هةكةسةيَك هرير شة َ
دةه َ
طرنطةةى ثيَةةدا و ضةةاوديَرى كردنةةى .واتةةة دةسةةكةوتةكانى كؤمةةةلَطا
طةةورةتر ب ضةةونكة مولَكةةداريَتى هةةوار و توانةاى كةةارو ذيةةانى مليؤنةةا
كةك دةداب ئةوانةى كة سةرضاوةي ساما و هنيَوييا نية.
هة طواستنةوةى خؤشةطوزةرانى و طشةتاندنى هةسةةر كؤمةةلَطادا هةةو
ش ةيَوةيةب شةةيا هةةة تاكةةةكا دةدا كةةة سةةةرماية كؤهكةنةةةوة و كةةار
دةستةهةر هكة  .هؤ ماوةيةكى دوورودريَن ريَنةى مر جةةكا ئةوانةةى
كةةةة دةتةةةواني ذيةةةا هطةةةوزةريَني لةسةةةةر داهاتةةةةكانى دةسةةةكةوتي
مولَكةةداريَتى تةةاكب هةةةرز دةهيَتةةةوة هةةةثيَى هةرزهوونةةةوةى ئاسةةتى
ثاراستنى.
رؤلَى حكومةت ثاراستنى مولَكداريَتى تايبةتة
طرنطة هةهري خؤما هيَنينةةوةب كةة ئةةو كؤمةلَطايةةى لةسةةر هنةةماى
مولَكداريَتى تاك وةستاوةب يياوازييةكى لة رادةهةدةرى هةيةة لةطةة َ
ئةو سةرمايةدارية ناريَك و نالةهارةى كة شويَنى كؤمؤنيستى طرتةوةب
لةةة ضةةةنديي وكَتةةدا ئةوانةةةى كةةة يةةارا هةش ةيَك هةةوو لةةة ييهةةانى
كؤمؤنيستى.
طواستنةوةى طةندةلَيى مولَكداريَتى لة دةولَةتةوة هؤ مارياب ناكرىَ لة
كؤمةلَطايةكدا رووهدات كة ريَ لة مولَكداريَتى تاك دةطرىَب ضونكة ئةةو
كةسانةى كة لة ريَطاى هةكارهيَنانى توندوتينييةوة دةذييب ناتواني هة
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ش ةيَوةيةكي ناياسةةايي هبنةةة خةةاوةني هةةي شةةتيَك لةةة كؤمةلَطايةةةكى
ئةةازاددا .مولَكةةداريَتى تةةاك يياكةرةوةيةةةكى كؤمةكَيةةةتى نيةةةب هةةةلَكو
دةزطايةكةةة هةولَةةدةدات هةةؤ دلَنيةةاهوو لةةةوةى كةةة خاوةنةةةكانيا ب
دةتواني زياتر لة دةسةكَتدارا خ مةتى كؤمةلَطا هكة .
ر ر تكومةت ثاراستنى مولَكداريَتى تايبةتةب نةك تةنيا لة كةلوثةةلي
دياريكراودا ب هةلَكو لة سةنوورى نةويَى مولَكةداريَتى ه ريةدا لةة رةةزاى
كراوةدا .مولَكةداريَتى تةاك ماريَكةة لةة مارةةكانى مةر جب و هنةمايةةكى
سةرةكى دميوكراسةييةب و طرنطةة هةؤ ناسةنامةى كةسةيَتىب هةةروةها
سةرضاوةيةكة لة سةرضاوةكانى ييَطريهوونى سياسى و ليَهاتوويى لةة
كارى هةرهةم هيَناندا.
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سةروةري ياسا
وون ةةةوةاة هؤمشةن ةةدةكان ،لةوانةي ةةة هةن ةةدىَ ياس ةةايان ه ةةة يَت ك ةةة
دايان اون ،لة هةمان كا دا شاوةن هةنديَ ياسةاى دينةةن كةة هةةا يز
دايان ةناون .
 -مونتسكيؤ -

سةروةري ياسا ضية؟
ياساكا لة كية تكومةتةكا يةاخود ئةةومةنةةكانى ياسةادانانةوة
دادةنريَيب لة هةموو كةك و كيةنةكانيش ضاوةروا دةكرىَ هةريَ ةوة
ليَيا هرواني .سةرةراي ئةوة سةروةري ياساب واتة ياسةايةكي هةةرزتر
هةية ثيَويستة سةريةم ياساكاني تر ثةيرِةوي ليَبكة .
ياسةاكاني كةة تكومةةةت داياندةرِيَةنيَ دةكريَة هةةة كوَمةةليَك هنةةةماي
رةوشةةو ثيَوانةةة هكةةريَي كةةة هةةة ياسةةاي سروشةةو ناسةةراو  .لةةةو
هنةمايانةةةر هةةؤ منونةةة يةكسةةاني لةةة هةرامبةةةر ياسةةاداب هةةةروةها
هنةماكاني دادثةروةري سروشوب ياسا طشةو و رةهاكةا ب هةةروةها
سةةةرهةخويي دادطةةا .ئامةةان و مةهةسةة لةةة هةةةموو ئةةةو ياسةةايانة
ثاراستنى ئازادى تاكة لة هةمبةر دةولَةتدا.
هري كةةةى ياسةةاب رةطةةو ريشةةةى هةةوور هةيةةةب هةةةتا لةةة سةةةردةمى
ئةسيناى كؤنداو لة لوتكةى دميوكراسيةكةيداب شتيَكى مةتا هوو كة
ياسايةك هة هرِياريَكى ئةةومةنى نيشتمانى طؤرِانكةارى تيَةدا هكريَة .
ياساي ر مانى هةشي هةةرة ز رى لةة كيةة ياساناسةانةوة دانةراوة و
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ئةةةةامى ئةةةو ريَورةسةةا و هرِيارانةةة نةةةهووة كةةة سةةي ار و ئةنةةدامانى
ئةةومةنى ثريا دةرياندةكرد .هنةمايةكى سةرةكييا ييَطريكرد لةة
ذيَر ناوي :دياساى نادادثةروةرب ياسا نية .
نووسةةني و ثةةوليَنكردنى ئةةةو كؤمةلَةةة ياسةةاية لةةة كيةةة ئيمثراتةةؤر
دييستينني ةوة تا رادةيةكي ز ر هةوليَك هوو هؤ تةتةلَةةكردني ضةةند
ياسايةكي هاوةرثيَكراو كة لة ئاراداهوو و ثةةيرةوييا ليَةدةكراب نةةك
نووسينةوةى ياساى نويَى.
لة ييهانى ئةنطلو ئةمريكيداب ئةوة هة شيَوةى ياساى عوررى ثةةرةى
سةندب ئةوةر لة ئةةامى ثيَشةةنطيى ياسةايى و ضةةنديي مةسةةلةى
هاوشيَوةوة هةدةستهات .هةو يؤرة ثةرلةمانى هةريتانيا توانى ثشة
هة ياساى عوررى طشتييةوة هبةسةتىَ لةة رووهةرووهوونةوةيةدا لةطةة
تةةا و تةةةخو ثاشةةايةتيداب هةةةروةك سةيَردئيَدوارد كةةؤك دذى ثاشةةا
ييَمسى يةكةم كردى .كؤلؤنيالةكانى ئةةمريكا داوايةانكرد كةة هةةثيَى
ياسا طشتية كؤنةكانةوة توكميا هكريَ ب ئةوانةى كة ثةيوةسنت هةة
ئازاديةةةكانى هاوكَتيةةانى ئينطلي ة لةةة ييةةاتى ئةةةو ياسةةايانةى كةةة لةةة
ثةرلةمانى هةريتانياوة دةردةضي.
لة كيشوةرى ئةوروثا شةيَوازى يياييةاى ديكةة ثةةيرةوكرا ب كةة هةة
ياساى دةولَةت ناسرا ب تيايدا داننرا هةةوةي كةة طشة كردةوةكةاني
تكومةت ملكةضى تةوكمى ياسةا  .هةةر هةلَسةوكةوتيَكى تكومةةتب
دةهىَ ثاكانةى هؤ هكرىَ هة ئاماذةكرد هؤ ئةتكامى ياسا كةة رةوايةى
هةكارى تكومةت هدات.
دةكرىَ ئةةو ةر لةة هةةموو ئةةو ياسةايانةدا هبينريَة كةة لةة يةةكيَتى
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ئةوروثادا دةردةضوو ب ثيَويسةتة ئامةاذة هةةو دةسةةَتة هكريَة كةة
ياسةةا ريَيثيَةةدةدا هةةؤ هةةةموو ثةمياننامايةةةك كةةة يةةةكيَتى ئةةةوروثا
دةيبةسةةتىَب راطةةةيينراوى ييهةةانى مارةةةكانى مةةر جب كةةة لةةة نةتةةةوة
يةكطرتووةكا دةرضووة لة هةندةكانى د 7تا  11دا هة هةندىَ هنةما
دادةنىَ .هةروةها ثةمياننامةى ئةةوروثى هةؤ مارةةكانى مةر ج ئةةويش
ثيَشةةينةيةكي هةةةرزتر دةداتةةة سةةةروةري ياسةةا لةةةوةى كةةة ياسةةا
نيشتمانيةكا هةيانة.
حكومةتى ياساكان نةك كةسةكان
توكمى ياسا دذة لةطة توكمى كةسةكاندا .هيَطوما كةسةكاني كةة
ياسا دادةريَن ب هةكَم ثيَويستة لةسةةريا كةة ثةةيرةو لةة ياسةايةكى
هنةةةرِةتي هةةةرزتر هكةةة و ملكةضةةى هةةي .ئةةةو ياسةةاو سيسةةتةمانة
هوكارطةليَكي هؤ ئةوةى دةسةكَت هة شيَوةيةكى هةرِةمةةكى ثةةيرِةو
نةةةكريَ  .هةةةروةكو زانةةاى ياسةةاي دةسةةتوورىب دايسةةى طوتويةةةتى:
ددتوكمى ياسةا ثيَضةةوانةى طشة سيسةتةميَكي توكمةةب كةة تيايةدا
تاكةكا لة تكومةتةدا دةسةةكَتى هةةررراوا و هةرِةمةةكى ييَبةةيىَ
دةكة .
دةسةةةكَتدارا و ئةوانةةةى ياسةةا دادةنةةيَي خؤشةةيا ملكةضةةى ضةةةند
سيستةميَكى دياريكراو  .تكومةت ناتوانىَ وهؤيشى نية كة خةؤى لةة
ياساكانى هيَبةري هكاتب هةكَم هيَشتا لة ز ر وكَتةدا كةارو كردةوكةاني
تكومةت ليَثيَضينةوةيا لةسةرنيةب كةضى ئةطةر تاكيَك ئةةاميانبةدا
دةهيَتة شتيَكى ناياسايى.
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ئةةةوة هةةةو واتايةيةةة هةرذةوةنديةةةكانى مةةر ج لةطةةة يةكىيةةدا دةه ةىَ
لةسةةةر هنةماطةةةليَكى طشةةتى ييَطريهكةةريَي كةةة سيسةةتةميَكى ياسةةايى
لةخؤ هطرىَ و ناهىَ لة ذيَةر كاريطةةرى و داخوازيةةكاني ثاشةاو وةزيةرو
دةسةكَتدارارانةوة هيَ  .هةر كؤمةلَطايةك ئةطةةر كةسةانيَك تيايةدا لةة
دةرةوةى هازنةةةةى ليَثيَضةةةينةوةي ياسةةةادا هةةةوو ئةةةةو كومةلَطايةةةة
كؤمةلَطايةكى ئازاد ناهىَ.
هةر دةولَةتيَك كة ياسةا تيايةدا سةةروةر هيَة ب واتةا دةسةةكَتدارانيش
وةكو هةر مر جيَكى ديكة ملكةضى ياسا دةهةيب ئةمةةو دةولَةةت هةؤى
نيةةة هةةة ويس ة و مةةةرامى خةةؤى وليَتةةةوةو ئةةةوةى مةهةسةةتيةتى
ئةةةةامى هةةداتب هةةةةلَكو دةهةةىَ ملكةضةةى ياسةةةا هيَةة ب ئةطةةةر هةةةة
ثيَضةوانةر رةرتارى كرد دةهىَ ليَثيَضينةوةى لة طةلَدا هكرىَ.
يةكسانى لة بةرامبةر ياسادا
ى ياسةا هةة شةيَوةيةكى
ر َي طرتي لة كةسةكا ئةةركي ياسةا نيةةب دةهة َ
يةكسةةا لةسةةةر هةةةموا ييَبةةةييَبكريَ ب هةةةهىَ ئةةةوةى لةةة ثيَطةةةو
دةسةكَتى سياسةى يةاخود توانةايى ئةةو كةسةة هرِوانةرىَب هةؤ منوونةة
ناوهيَنانى تاكةةكا لةة ياسةاداب هةة سة ادا يةا هةةكَويَرد هيَة ب
ناكؤكة لةطة ئةم هنةمايةدا.
هؤيةةة كةسةةيَكي ضاوهةسةةىاو كةةة تةرازويةةةكي دووك يةكسةةاني هةةة
دةسةةتةوةية كراوةتةةة هيَمةةاي طشةةتيى دادثةةةروةرىب هةةةروةها ئةةةو
مانايةر دةدا دةرهارةى سيستةميَكى ياسايي كة تيايدا ياسةاكا هةة
يةكسانى لةسةر هةمووا ييَبةييَ دةكريَي .ثيَويسةتة ياسةا هيَاليةة
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هيَ لة نيَوا كةسةكاندا و رةضاوى ئةوة نةةكرىَ كةة كةىَ سةةر هةة
ضنيب يا ئاينيب ديدى سياسىب ياييَندةرو رةطةزيَكة.
دادثةروةرى راستةهينة هةكيةوة طرن نية كىَ ضةي كةردووة؟ هةةلَكو
طرن ئةوةية ضي ئةةامدراوةب هةو مانايةة ياسةا هةة هةي شةيَوةيةك
ناهيَتةةة ئامرازيَةةك لةةة دةسةةتى دةولَةتةةداب هةةؤ لةةة نةةاوهرد و هرِكردنةةى
ئوَثوَزسيوَ ب يةاخود زةمينةة خؤشةكرد و هةواردا و هةخشةيين ئةةو
كةسانةى كة كيةنطرييى دةكة .
ياسا طشتى و رةهاكان
رةيلةسورى ئاهووريناسةى نةاودارب رردريةك هايةك دةرهةارةى ياسةاكا
دةلَيَ  :دةهيَ ياساكا طشو و رةها هي و ئاراستةي هةموا كةراهي .
ناهىَ تةنيا هؤ كةسانيَك يا كوَمةلَيك هي .هةثيَي ثيَةوةرة ييهانيةةكا
و هةة يةكسةةانى ئةةةام هةةدريَيب هةةةهيَ ئةةوةى كيةةةنطريى و يياكةةارى
هكريَ لة نيَوا تاكةكا و كؤمةلَةكاندا.
دةهىَ سىَ مةريي تيا رةضاو هكرىَ :هاوتاييكرد لةة نيَةوا مةسةةلة
لةةة يةكضةةووةكا ب هيَاليةةةنىب واتةةا ئةةامةةدا و ثةةةيرةوكرد لةسةةةر
تاكيَكب وةكو ئةوةى لةسةر كةسانى ديكة ييَبةييَ دةكريَب هيَاليةنى
رةوشتىب واتة يياكارى نةكا لة نيَوا هري كةة يياوازةكانةداب ئةةوةى
كة ثةيوةندى هة ذيانى هاشةوة هةية.
هةةةروةها هايةةك دةلَ ةىَ :ددئةطةةةر شةةتة هةدةكةةةكراوةكا هةةؤ هةةةموو
كةس ةيَك هووبهةةةهيَ هةةةكَويَرد دمةطةةةر هةكَويَردنةكةةة هةةة ياسةةايةكى
طشةةةتى ديكةةةةوة كراهيَة ة و ئةطةةةةر دةسةةةةكَت تةةةةنها دةسةةةةكَتي
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ييَبةييَكردنى ياساي هةهووب ئةوسا تةنها كةميَك لةو كارةى كة هةةر
كةسيَكى ذير تةز هكات ئةةامى هدات هةدةكةكراو دةهيَ .
كومةلَطايةكى هورِميشكراو دذو ثيَضةوانةى توكمى ياسةايةب ثالنرِيَةني
هةموو شتيَك لةكية تكومةتةوة واتاي ييَبةييَكردني لةسةر هةةموو
خةلَك و مولكيَك لة شويَي و كاتةة دياريكراوةكانةدا .سيسةتةميَكى هةةو
يؤرة ناتوانىَ كار لةطة َ ئةو تاكانةدا هكات كةة خؤيةا هرِيةار دةدة
سةهارةت هةوةى لة كةوىَ كةار دةكةة و دةذيةي .لةةو كؤمةلَطايانةةى
لةةةذيَر سيسةةتةمى ثالندانانةةدا ب تكومةةةت رادةو رةةةرما هةةؤ خةةةلَك و
كؤمةلَة دياريكراوةكا دياريدةكات.
كةضةةى كؤمةةةلَطاى ئةةازاد ياسةةا هةةؤ ييَبةةةييَكردنى طريَبةسةةتةكا و
ثاراسةةةتنى ئةةةازادى تاكةةةةكا هةةةةكاردةهيَنيَ ب هؤيةةةة هةةةازارى ئةةةازاد
ضوارض ةيَوةيةكى ياسةةايى هةةؤ كةةار ثيَويسةةتة ب لةةة ئةةةةامى نةةةهوونى
ضوارضيَوةيةكى هةو شيَوةيةب ريَطا كةراوة دةهةيَ لةة هةةردةم ضةةنديي
دةستةوطر ثى هة هيَ ى وةك ماريا هؤ هوَزتنةوةي خةلَكانى ديكة.
ئةحكامةكاني دادثةروةرى سروشيت
ياساى ديةاريكراو هةة هةؤ دادثةةروةرى سروشةوب ثيَويسةتة لةسةةر
ياسادانةر ثةيرةوييا ليَبكات .دلَنياهوو وخويَدنةوةيةكي ديتنكاريب
دوركةوتنةةةوة لةةة ييَبةةةييَكردني ياسةةا لةسةةةر روداوةكةةاني ثةةيَش
دارِشةةتينب روونةةي و ئاشةةكراييب ي ةيَطرييب دانةرِشةةتين ياسةةايةك كةةة
ييَبةييَكردني مةتا َ هيَ ب طرميانةةكردني هيَتةاواني هةةر كةسةيَك تةا
ثيَضةوانةكةي دةسةمليَنريَ .
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دلَنيةةاهوو ئةةةو هوارةمةةا هةةؤ دةرةخس ةيَنىَ كةةة سةةةرلةنوىَ ذيامنةةا
ريَكبخةيي هةةو ثيَيةةي ئةطةةر هةاتوو مارةةكامنا لةة كيةة خةةلَكانى
ديكةوة ثيَشيَلكرا ب ئةوسا دةتةوانني ثةةنا هبةينةة هةةر ياسةا و مارةة
زةوتكراوةكامنةةا وةرهطرينةةةوةب هةةؤ منوونةةة ياسةةاى كؤمثانياكةةا
ريَنويَنيما دةكات لةةهارةي ئةةوةي ثيَويسةتة ضةيبكةيي هةؤ دانةا و
دامةزراندنى كؤمثانياكا و هةطةرِخستنيا .
ئةطةةةر كةسةيَك هةةةرزارى كومثانيةةا هةةووب يةةاخود ئةطةةةر كؤمثانيايةةةك
طريَبةستيَكى لةهةر ضاونةطرتب ئةةوا ريَطةا واكَيةة هةؤ دةسةتةو كيةنةة
ناكؤكةكا لة ثةناهردنة هةر ياساب ضونكة سيريةتيَكى ياساييا هةيةةب
هةريَوةهةةةرةكانيا مةةا و هةرثرس ةيَتيةكانيا هةةة ياسةةا ديةةاريكراوة.
هايةةك لةةةو هةةاوةرةدا هةةوو دلَنيةةاهوو لةةة طرنطةةي تةةوكمى ياسةةا هةةؤ
هةريَوةهرد و ثيَشخستين هواري ئاهوورى هي طومةاني تيَةدا نيةة .لةة
دريَنةى هسةةكانيدا دةلَةىَ :لةوانةيةة هةي هؤكةاريَكي ديكةة هيَنةدةي
سةةةروةري ياسةةا ر لَةةي نةةةهوهيَ لةةة داهينكردنةةي خؤشةةطوزةراني هةةؤ
وكَتاني ر ذئاوا.
ئةطةر ثيَويس هيَ لةسةر تاكةكا تا هةثيَي ياسا ولَيَنةةوةب ئةةوا
ثيَويستة لةو كارو كردةوانة هة ئاطاهي كة ثيَضةةوانةى ياسةا  .ئةطةةر
ياسةاكا تةا رادةيةةك روو و ئاشةةكرا نةةهوو ب يةاخود تيَطةيشةةتنيا
ئةستةم هووب هاوكَتيا ناتواني رةرتار هكة ب ضونكة دلَنياناهي لةوةي
ئاخؤ رةرتارةكانيا سةرثيَضي ياساكانة يا نا.
لة مةسةةلةيةكدا لةة ذيَةر ناونيشةانى ددئةةو ئةاميَرة نانةةى كةة هةاوةرِ
ناكات نانةوايةك دادطةايى دةكريَة ضةونكة نرخةى نانةكةةي زيةاترة
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لةركاهةةةرةكاني دهاوثيشةةةكاني ب لةسةةةر ئةةةو هنةمايةةةى كةةة دزي لةةة
كرِيارةكةةانى كةةردوةب يةةا دادطةةايي دةكريَة ضةةونكة نرخةةي نانةكةةةي
كةمىة لةركاهةرةكانيب طواية هةولَى ئةوة دةدات ركاهةرةكانى ناهوت
هكةةةاتب يةةةا دادطةةةايي دةكريَةةة ضةةةونكة نرخةةةي نانةكةةةةي وةك
ركاهةرةكانيةتيب طوايةة دةسةو تيَكةةلَكردوة لةطةةلَيا تةا هةةمويا
دزي لةخةلَك هكة .
ياساكا تةنها لةسةر كارو كردةوةكانى داهاتوو ييَبةييَدةكريَي .نةك
لةسةر كاروكردةوةى راهردوو .ناكرىَ كةسةيَك لةسةةر كاريَةك دادطةايى
هكريَ كة ثيَش دةرضوني ياسةاي تايبةةت هةةو كةارة ئةةةامي داوةب
واتا هةكاريَك تؤمةةتبار هكريَة كةة لةةكاتي رودانيةدا ياسةا هةة تةاواني
ى مةةر ج سةة ا هةةدر َي هةةةوةى لةةة كاريَكةةدا
دانةةةناوة .هةةةروةها نةةاه َ
سةركةوتوو نةةهووة كةة لةة سروشةتى خؤيةدا مةةتا هةووة ئةةةامى
هدات.
ئةو هري كةيةى كة دةلَىَب مةر ج هيَطوناهةة تةا ئةةو كاتةةى تاوانةكةةي
دةسةةةةمليَنريَ ب ئةةةةوة هري كةيةةةةكى هنةرِةتييةةةة لةةةة دادثةةةةروةرى
سروشتيداب طرنطةة كةة مةر ج هيَطونةاا هناسةر َي هةةتا لةة نالةةهارتريي
هارود خةةةداب واتةةةة دةسةةةةكَتى شةةةةرعى ثيَويسةةةتة هةةةؤ سةةةةملاندني
طوناهةكةةةى .ثيَضةةةوانةى ئةةةو تؤمةةةت و هوختانانةةةي لةةة سيسةةتةمة
ديكتاتوريةكاندا هؤ هاوكَتيا هةلَدةهةسىيي.
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سةربةخؤيي دادطا
يةكىَ لة ئةركةكانى دادطةاب ييَبةةييَكردنى ياسةاكانة دذى تكومةةتب
هؤيةةةة ثيَويسةةةتة دادوةرةكةةةا سةةةةرهةخؤهي لةتكومةةةةت .ئةةةةوةر
دةطةريَتةةةةوة هةةةؤ هري كةةةةى يياكردنةةةةوةى دةسةةةةكَتةكا  :دةهة ةىَ
دةستةى يياواز هةهي هةرثرك هةي لةة دارشةتنى ياسةاكا ددةسةتةى
ياسادانا ب و ييَبةةييَكردنى ياسةاكا و ددةسةتةى ييَبةةييَكرد ب
دةسةكَت دةرهارةى ياساكا ددةستةى دادوةري .
سةةرهةخؤيى دادطةا لةة ريَطةاى ضةؤنيةتي دامةزرانةدني دادوةرةكةا و
هةةةروةها ضةسةةثاندنى سيسةةتةمى مةةاوةى خ مةةةتب دةهنةةة ريَطةةر لةةة
هةردةم دةسةكَتدارا تا نةتواني هة ئاسانى ثلةو ثاية لة دادوةرةكةا
هسةننةوة .ئةمةو سةرهةخؤيى دادطا كوت و هةنديش لةسةر ضاككيية
سياسيةكانى دادوةرا دادةنىَ تاكو نةكةونة ذيَةر كاريطةةرى كةسةانى
ديكةوةب ياخود كاريطةرى دةسةكَتى سياسييةوة.
ثيَويستة دادوةرةكةا لةسةةر هنةةماى هيَاليةةنى كارةكانيةا ئةةةام
هةةدة ب نةةاهىَ هؤضةةوونة سياسةةى و هةرذةوةنديةةةكانيا هةةي يةةؤرة
كاريطةريةةةكى لةسةةةر كةةردارو رةوشةةتيا وةكةةو دادوةر هةةةهيَ ب هةةةو
واتايةى كة دةهىَ ياسا دوورهيَ لة سياسةت.
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دةستوري بوون و سنورداري حكومةت
ى لةة ز ر
ئةو ياسةاو ريَسةايانةي كةة يلَةةوي تكومةةت دةطةر دةكةر َ
شةةويَندا هبينةةريَيب ثيَويسةةتة دادوةرةكةةا دةسةةةكَتى ثيَداضةةوونةوةى
دادوةرييةةا هةةةهيَ وب ضةةاوديَري كاروهارةكةةاني تكومةةةت هكةةة ب
ياسةةاكا داهنةةريَي هةةؤ زامنكردنةةى هةةاوكوكى هوونيةةا هةةؤ ئاسةةتةكانى
سةروةري ياسا.
ى سةرضةاوة
دادوةرةكا هةؤ هةلَسةةنطاندني ئةةو كارانةة دةتةواني سة َ
هةكارهيَني :يةكىَ لةسةرضاوةكا دةسةتوورى نووسةراو وثةؤليَنكراوةب
هؤيةةة خوازيةةاراني سةةةروةري ياسةةا زيةةاتر ئةوانةةة كةةة خوازيةةاري
دةستووري نووسةراو  .ئةلكسةاندةر هةاملتؤ ب يةةكىَ لةة داريَةنةرانى
دةسةةةتوورى ئةةةةمريكى و دانةةةةرى ددكثةةةةرِة ريدرالَيةةةةكا دةلَةةىَ:
ددثيَويستة دةستوور لةة كيةة دادوةرةكةا ياسةاى هنةةرِةتى هةىَ.
دةسةةتوورةكا كؤتوهةنةةدي طةةةورة دةخةنةةة هةةةردةم دةسةةةكَتةكاني
تكومةت.
سةرضاوةى دووةمب ياساى داهونةريو هوَماوةييةب ئةم يةؤرة ياسةاية
ى ريَوشةةويَي دانةةراوةب هةةةلَكو ياسةةاكة
نةةةك تةةةنيا هةةة ثيَةةى هةنةةد َ
دياريدةكات هةكَم دروستى ناكات .دادوةريَكةى هةةريتانى لةة سةةدةى
هةذدةدا لةو هارةيةوة نووسيويةتى :ياساى عوريف هةريتاني لةة ضةةند
كيَشةطةليَكي دياريكراو ثيَكنايةتب هةلَكو لة ضةند هنةمايةةكى طشةو
ثيَكديَ ب ئةوانةى لةو كيَشانةدا راجةو روو دةكريَنةوة.
ياساى عوريف هنةماى طشتى لةسةةر كيَشةة تايبةتةةكا هةة شةيَوةيةك
ييَبةييَةةةدةكات كةةةة ديكتةةةاتور ثيَويسةةةتى ثةةةىَ نيةةةة لةةةة هرِيةةةارة
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هةرةمةكيةكانيةدا .سةرضةاوةى سةيَيةمب تيَطةيشةتنى رةلسةةريية هةؤ
ياساي سروشتىب ئةوةر هؤكاريَكة هؤ ز رى طريتوطؤ ياسةاييةكا لةة
سروشتدا.ئامان لة سةروةري ياسا ثاراستنى تاكةب هي شةتيَك زيةاتر
لةةةة سةةةةروةري ياسةةةاب كؤمةةةةلَطاى ئةةةازاد لةةةة كؤمةةةةلَطاى كةةةؤتكراو
يياناكاتةوة.
يياوازى لة نيَوا دةسةكَتى ياساو دةسةكَتى هةرِةمةكى هة رادةيةك
طةورةيةةةب وةك ييةةاوازى تاهلؤيةةةك كةةة ريَنويَنيمةةا دةكةةات كةةام لةةة
ريَطاكا هطرينةة هةةر هةؤ طةيشةنت هةة ئامةاةى ويسةىاوب و هريةاريَكى
تكومةت كةة رادةيةةك هةؤ ئةازادى هاتووضةوومنا دادةنيَة و ثيَمةا
دةلَيَ ب دةهىَ هؤ كوىَ هضني و هؤ كوىَ سةرةرهكةيي.
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سيستةمى خوَبةخوَيي
زؤا لة دامودةز اكان ،ئةجنامى كااى مرؤظ وون ،ةجَ ئةجنامى كااى
ة ئةنقةسنى ئةو نة وون.

 -ئادةم فيَرجسؤن-

سيستةمى خوَبةخوَيي ضية؟
سيستةم هةميشة و هةردةوام ييَي هاك و خواسي هريمةندة سياسةى
و رةيلةسورةكا هووة لة هةموو سةردةمةكانداب ئةمر هة شيَوةيةكى
هةةةررراوا ئةةةو واتايةةة دةدا كةةة تالةتيَكةةة لةةة هةيةكةةةوة هةةةلَكرد و
طوةانةةد لةةة نيَةةوا خةلكةةةكا ب يةةا هةةة واتايةةةكى ديكةةة ئاشةةتى
كؤمةكَيةتى .لة روَذطاري هةةر لةة ضةاخى نويَةداب واتةاى ضةةمكى تيةؤر
ثاراستنى سيستةميَكي ثةيكةرى ييَطري هووب لة ئارراندنى يةةزدا يةا
سروش ياخود هةردوكيا .
دةكرىَ هة شيَوةيةك لة سيستةم هروانةرىَ كةة هةوونى ريَكخسةنت و هةة
دواداضةةوو و زانينةةى ثيَشةةهاتةكانة لةةة كاروهةةارى مر جايةةةتىب و لةةة
ئارادانةهوونى هيَسةروهةري .لةطة ئةوةشدا ضونكة ثةيوةس يةاخود
طريَدراو نيةة هةة كؤمةلَطايةةكى وشةك و سةةختى خةاوة دةسةةَت و
ئيمتيةةازة ضةةينايةتيةكا ب كةواتةةة هري كةةةى سيسةةتةم هيَشةةتا ز ر هةةة
طرنطى و هةة هايةخةةوة ليَةي دةروانةرىَب ضةونكة هةوار هةؤ هةةموو ئةةو
خةلَكانةةة دةرةخسةيَنىَب ئةوانةةةى كةةة خةةاوة هةرذةوةنةةدى و هةةهاى
يياواز ب كة لة كؤمةلَطايةكدا هةيةكةوة هةنيي و هةةهىَ ئةةوةى لةيةةك
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يياهبنةوة ياخود ثةنا هبةنة هةركيَشةو ملمالنيَي ناوخؤب ئةةوة واتةاي
ضةمكى نويى سيستةمى خوَهةخوَيية.
يةكةةةمني هريمةنةةد كةةة ئةةةو ضةةةمكة نويَيةةةى سيسةةتةمى خوَهةةةخوَيي
تةتةلة كرد هيَرنارد دو ماندجيَن هووب لة كتيَبةكةيدا لة ذيَةر ناونيشةانى
ددضريوَكى هةةن  .ئةةو كتيَبةة هةاك لةةو هاودذيانةة دةكةات كةة لةة
ددخراثيةةةكانى كةسةةيَتيدا سةرضةةاوة دةطةةر وةكب خؤثةرسةةتى و
هةرذةوةندى خود ب كة هوَي هةية هازاةي طشو هةهيَ كة سةريةم
كؤمةلَطا سوودي ليَ وةرهطريَ .
دةركةةةوت هةةةموو ئةةةو كةسةةانةى كةةة هةةة هانةةدةرى هةرذةوةنديةةة
يوَراويوَرةكاني خةود كةار دةكةة ب كؤمةلَطايةةكى هازرطةانى هةرهةةم
ديَنيب كة هة هي شيَوةيةك هةشةيَك ناهيَة لةة نيةاز و مةهةسةتى هةي
كةس ةيَكيا  .ئةةةو هري كةيةةة دامودةزطاكةةانى مر يةةى ثةرةثيَةةداو ئةةةو
هوارةشى هؤ تاكةكا رةخساند كة خ مةتى خةلَكانى ديكةةر هكةة ب
سةرةراى ئةوةى كة ثالَنةريا تةنياو تةنيا هةرذةوةندى خود هوو.
لة ضاخى ر شنطةرى سةكوتلةنديدا هريمةنةدانى وةك ئةادةم مسةيؤ و
ديظيد هيَوم و ئادةم ريَريسو طةشةةيا ثيَةداوب هةةولَي ئةةامةداني
ئةو هريوَكةيةةيا دا لةسةةر دامودةزطةا طةةليَكي مروَيةي و هازرطةانى و
ياسا و زما و رةوشتى مر جىب هةةتا هةةهاو داهونةريتةةكانيشب دوور
لةوةى كة هري كةييَكى ئاهوورى تةسك ئاسؤ هيَ.
مسةةيؤ لةةة كتيَبةكةيةةدا ددهري كةيةةةك لةةة هةسةةتة رةوشةةتيةكاندا
دةلَيَةة  :رةوشةة ثيَشةةكةوتنى هةخؤيةةةوة هينةةى و شةةيا و هةةوارى
هوذانةوةو دةولَةمةنةدى هةةردةوامىب ئةةوةى كةة ثةسةةندة لةة كيةة
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خةلَكةةةةوة داي هةةةة مر جايةةةةتىب كةةةة ر ذطةةةار دانةةةى هةةةة طرنطةةةى و
ضاككيبوونيدا نا.
ئةو هريمةندانة شةؤك طةرتينب ضةؤ ئةةو هةةهاو دامودةزطايانةة هاتنةة
ئةةاراوة تةةاوةكو سةةوودو هةةازان هةةة مر جايةةةتى هطةةةييَنيب سةةةرةرِاى
ئةةةوةى كةةة زادةى ه ريَةةك يةةا عةةةهليَك هةةووهي .تيَبينيةكةةةى ئةةادةم
ريَريسؤ سةهارةت هةوةى كة كار و هةرهةمى مر ج ريَتميَكى هاَترى
وةرطرتووة هة هةراورد لةطة هةر سيستةميَك كة لة كؤمةةلَطادا هةيةة
و هةر هريمةنديَك كة هريى ليَكردهيَتةوة.
هريمةندى نةمسةاوى هايةك ئةةو روانينةةى دواى دوو سةةدة ثيَضةةوانة
كردةوةو يةدةليَكى ز رى دةرهارى ئةو هري كة كؤنة كرد كة دةلَيَة :
دامودةزطاكةةا داهةشةةدةكريَي لةةة نيَةةوا ئةوانةةةى كةةة سروشةةتني و
ئةوانةى دةستكرد ب هةروةها طوتى هةشى سيَيةميش هةيةب ئةةويش
دامودةزطةةاى كؤمةكَيةةةتني كةةة ريَكخسةةتوو هةميشةةةينيب خةةةلَكى لةةةو
هةةاوةرِةدا ئةمانةةة لةةة داهيَنانةةةكانى مةةر ج هوونةةةب هؤيةةة دةكةةرىَ
طورِانكارييةةةا تيَةةةداهكرىَ و هةةةةثيَى ويسةةة وخواسةةة سةةةةرلةنويَ
هةيكةلةيا داهريَننةوة.
هةروةها هايةك روونيكةردةوة ئةةو هري كةيةة هةلَةيةةب ضةونكة عةةهلى
مةةةر ج و كؤمةةةةلَطا هةيةكةةةةوة طةشةةةةيا كةةةردووة .داتلَيشةةةانى ئةةةةم
دامودةزطايانةى كة يةكطرتوويى كؤمةةلَطايا ثاراسة و دامودةزطةاى
نويَيةةا دامةزرانةةدب وةك ئةةةوةى سوشياليسةةتةكا هانطةشةةةى هةةؤ
دةكةة ب لةة توانايدايةة كةة ئةةو سيسةتةمة تيَكبشةكيَني كةة ريَطةا هةةة
مانةوةى كؤمةلَطا دةدات.
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سيستةم بةبيَ دةستوردان
سيسةةةةتةمى خوَهةةةةةخوَيي رةورةوةكةةةةانى كؤمةةةةةلَطا هةطةةةةةرخراوى
دةهيَليَتةوة هةهىَ ئةوةى ثيَويسةتى هةة دةركردنةى رةةرما هةةهىَ لةة
ناوةندةوة .كومةلَطاى ئازادب كؤمةلَطايةةكى ريَكخسةتووةب نةةك لةهةةر
ئةوةى كة خةلكى طؤشكراو كة ثيَويستة ضيبكة ب هةلَكو داهونةريتة
ثيَشكةوتووةكا و دامودةزطا هؤ ماوةيةكا لة كؤمةلَطاى مر ييدا ئةو
هةةوارةى هةةة تاكةةةكا داوة كةةة كارهكةةة هةةؤ هةةةييَهيَنانى ئاماةةةة
خوديةةةكانيا و ثيَداويسةةتيةكانى خةةةلكانى ديكةةةب رةرتةةارو كةةردارى
خةةةلكى ريَةةتا وش ةيَوازى ديةةاريكراو ثةةةيرةو دةكةةة ضةةونكة هةةةر لةةة
هنةرِةتةةدا لةةة كيةةة كؤمةةةلَطا ثةسةةةند كراهةةوو و هةةوار هةةة كؤمةلَةةة
ييايياكا دراهووب ئةوانةى كة هةردةوام ثةرةيا ثيَدةدا.
هايةةةك لةةةة روونكردنةوةيةكةةةدا دةلَيَةة  :شةةةتيَكي ريَكةةةةوت نيةةةة كةةةة
يياوازيةةةكى هةرضةةاو و رةةراوا لةةة رووى هةةنيَوى ماديةةدا لةةة ييهةةانى
سةيَيةمدا هةرضةةاو دةكةةةوىَب شةةويَنى هةيةةةك طةيشةةتنى شةةارو طونةةدب
هةروةها هةهوونى كؤمةلَطاى ئةالؤز كةة هةة رةةرما هةةريَوة دةهةريَيب
لةهةمبةةةر ئةةةو كؤمةلَطايانةةةي كةةة يةةةكطرتوو ب سةةةرةرِاى ضةةةنديي
ياساي ثيَويس هةؤ هةةريَوةهردنى كؤمةةلَطاب كةة ييةاوازييَكى ز ريةا
لةطة يةكىيدا هةية.
ئةو سيسةتةمانةي كةة ريَطةا هةة كةاركردني سيسةتةميَكي كوَمةكَيةةتي
ئالَوَزي وةكو شار يا ئةاهووري ييهةاني دةدة ب ئةوانةة سيسةتةم نةني
هةمانا زانراوةكةي لة تيَطةيشتين ئةو واتايةداب ئةو سيسةتةمانةي كةة
ريَطة نادة تاكةكا ئازار هةة خةةلكي هطةةييني و دزي و سةاختةيي و
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ثةميانشكيَين هكة لة راستيدا ئةو سيستةمانة مةودايةكي هةةررراوا
هة خةلك دةدة لةة رةرتةارو رةوشةتياندا ب ثيَيةا دة َليَة كةة ضة َو
هةلسوكةوت هكة ب هةكَم هةرطي ثيَيا نالَيَ كة دةهيَ ضيبكة .
طةشةكردنى بةها رةوشتيةكان
ضوارضيَوةى رةوشتيي كؤمةلَطاى مر جايةةتى وةسةتاو و ضةهبةسةتوو
نية هةلَكو لة تالَةةتي ثيَشةكةوتنى هةردةوامدايةةب ضةونكة ريَكخةراوى
نةةوىَ ثةيةةدا دةهةةي و دادةمةةةزريَيب هةةوار هةةة كؤمةةةلَطا دةدة كةةة هةةة
شيَوةيةكى هاشى ر لَى خؤى هبينىَب كيَشةيةك هةيةب ئةويش ئةوةيةة
كة ثيَش وةختة نازانني كةة كةام سيسةتةمة شةياوى ييَبةييَكردنةة و
كاميةةا نةةاطوةىَ .ياسةةاو داب و نةريتةةة هةةاو و ئاسةةاييةكامنا ب تةةار
تازر ريَنوينيما دةكة دةرهارةى ئةو هاهةتانةى كة تةوانينى هةةرةو
ثيَشةهردنى كؤمةلَطايا دا هة ئيَمة هةو شيَوةيةى كة ئيَستا تيَيداية.
هةكَم نويَبوونةوةو دةس ثيَشخةرى و تاهيكردنةوةو هةلَة لة ئةارادا
ئةطةر مةهةستما هوو كة هةردةوام هةني لةة د زينةةوةى ياسةاطةليَكى
ى كة هوار هة كؤمةةلَطا هةدة كةة دريَةنة هةة كارليَكردنةةكا هةداتب
نو َ
ئةوانةةةى كةةة لةةة ثيَشةةدا زانةةراو نةةةهوو  .دامودةزطةةا كؤمةكَيةتيةةةكا
ئةوانةةةةةى كةةةةة كؤمةةةةةلَطا هةةةةة ريَكخراوةيةةةةى دةهيَلنةةةةةوةب لةوانةةةةة
دامودةزطاكةةا ب داب ونةةةري و هةةةهاكا ب ئةمانةةة كةرةسةةتة لةةةو
رووةوة.
ئةوانةةة ضةةةنديي تيَطةةةو زانيةةارى نةةةوةكانى هةةةر لةةة ئيَمةةةيا لةةة
هةطبةدايةةةةةب دةرهةةةةارةى ضةةةةؤنيةتى شةة ةيَوازى ذيةةةةا و رةرتةةةةارو
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هةلَسوكةوتب كة هةموويا لةسةر دةستى نةةوةى تةازة ثيَطةيشةتوو
هةموار و هاوكيَش دةكريَنةوةب ئين ا ئةوة هةطشو دةطوازريَتةوة هةؤ
نةةةوةكانى داهةةاتوو .ئةةةو كؤَمةكَنةةةى كةةة ئةةةو يةةؤرة سيسةةتةمانة
دةئارريَني لةو رووةوة سوودمةند هةهىَ ئةةوةى هؤكارةكةانى هة انيب
ئةو دامودةزطايانةةى كةة زانياريةةكانيا رَ دةطوازريَتةةوةب ئةةةامى
كارى مر ينيب هةكَم مةر نية ئةةامى ثالندانانى مروَيى هي.
طواستنةوةى سيستةمةكان
هةةةثيَى هري كةةةكانى هايةةكب سةىَ يةةؤر سيسةةتةمى كؤمةكَيةةةتى هةةة ب
يؤرى يةكةم ئةوةية خؤمةا ثالنريَةنى هةؤ دةكةةيي وةكةو ياسةاكاني
ثةرلةةةةةما  .يةةةةؤرى دووةم نةةةةاونراوة هةةةةة زانياريةةةةة ناديارةكةةةةا ب
سيسةةتةمطةليَكي هةةةمووما ثةةةيرةوييا ليَدةكةةةيي وةك هةس ة هةةة
ويندا كرد و دادثةروةرىب ئةوةى كةة تيَيدةطةةيي هةرضةةندة طةةر
نةمانتوانى لة ضةند وشةيةكدا دايبنيَني.
هةةةروةها يةةؤرى س ةيَيةميش هةيةةة كةةة تايبةتةةة هةةة رةرتةةارى هةةارب
دةتةةوانني تؤماريةةا هكةينةةةوةب هةةةكَم هةولَةةدامنا هةةؤ ثةةؤلينكرد و
ريَكخستنةوةيا هة شيَوةيةكى ياسايى لة ثرةنسيط ن يك دةهيَتةةوةب
نةك راستةوخؤ هبيَتة ريسايةكى ياسايى.
سيستةمى ياساى عوررى هوَمةاوةيي ئةنطلوساكسةؤنى لةسةةر يةؤرى
سيَيةم منةايش كةراو لةسةةر مةسةةلةو ئةتكامةة ييايياكةا ثةةرةى
سةند و دواى ئةوة هة دريَنايى سةةدةكا خرايةة ثةا َ كؤمةةليَ ياسةاب
ئين ةةا وردة وردة راهيَنةةراب هةةة ش ةيَوةيةك كةةة لةةة داهةةاتوودا شةةياوي
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هةمواركرد هيَ .
ئيَمةةة لةةةو سيسةةتةمانة ريَةةردةهني و هةشةةدارى لةةة ثيَشةةكةوتنياندا
دةكةييب سةرةرِاى ئةوةى كة ز ر يار لةة راجةكردنيانةدا سةةركةوتوو
ناهني .يؤرى دووةم و سيَيةمةب ئةو توانايةيا هةية كة سيستةميَكى
ئالؤز هئارريَنيب زانيارية وةرطرياوةكا ه ؤزنةوة هةهىَ كؤتايىب لةوةى
كة ئةهلى مر جيَك هتوانى دايبنىَ.
بؤضى ثيَويستيمان بة ئازاديية ؟
سيستةمة كؤمةكَيةتية ئالؤزةكةا ئةازادى كاريةا ثيَويسةتةب ضةونكة
ئةو زانيارى و مةعريريةيةى كة كاريطةرييا ثيَدةهةخشةىَب ئةسةتةمةو
ناكرىَ لة كية دةسةكَتى ناوةندييةوة كوَهكريَتةوة.
هةولَى هةكارهيَنانى يؤرى يةكةم لة سيستةمةكا واتة ياسةاكا ب هةؤ
طؤرينى يؤرى دووةم و سيَيةم لة سيستةمى خوَهةخوَييداب هيَطومةا
سةةةةركةوتوو نةةةاهيب ضةةةونكة هازنةةةةو ريَرةويَكةةةة مةعريريةةةةى مر يةةةى
كؤدةكاتةوةب ئةوةى كة هوارى هؤ خةلَكي رةخساندووة لة كؤمةةلَطاى
كةةةةراوةدا هةيةكةةةةةوة هةةةةنيي و تةةةةا طةياندويانةتةةةةة ئةةةةةو ئاسةةةةتة
خوشةةةطوزةرانيةي كةةةة ئيَسةةةتا تيايةةةدا  .ئةمةةةةر لةةةة دةولَةةةةتى
سوشياليستى كؤنداو لة ناو ئيمثراتوريةتى سةوجيةتيدا هينةراب كةة لةة
ثالَيدا دةولَةت هيَرشى كردو دادثةروةرى نةريو و ويندا و رةوشةتى
هاوسةنطى داهرى و ئاستى هنيَويش لة رادةهةدةر داهةزى.
ئةةازادى شةةتيَكى هنةرِةتييةةة لةةة ثر سةةةى ئةةامةةدانى سيسةةتةمى
خوَهةخوَيي لة كؤمةلَطاداب ضونكة ئيَمة ثيَشى نازانني كام لة ياسةاكا
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طوةةةاو  .ئةةازادى كةةاريَكى هنةرِةتييةةة لةةة ثر سةةةى تاهيكردنةةةوةو
هةلَةدا هؤ زانينى ئةوةى كاميا هة سةوودةو كاميةا هةة سةوود نيةة.
لةهةر ئةوةى هيَ ى داهيَنةرانةى مر ج هةة هةي شةيَوةيةك هةة ئةةةام
ناطةةةاتب مةطةةةةر لةةةة كؤمةلَطايةكةةةدا كةةةة دةسةةةةكَت و مةعريريةةةة هةةةة
شيَوةيةكى هةررراوا داهةشةكراهيب داسةةثاندنى ريَتميَكةى لةة ثيَشةدا
كيَشراو هةسةر كؤمةلَطاداب هيَة ى كةارى داهيَنةرانةة ثوضةةلَدةكاتةوة.
ثيَشكةوتي هة هي شيَوةيةك هة رةرما دروس ناهىَ.
دابةشكردنى دةسةالَت
هؤكةةةارى سةةةةرةكى ثيَشةةةكةوتنى هةةةةر كؤمةلَطايةةةةكب داهةشةةكردنى
دةسةكَتة لة نيَةوا هاوَتيانةداب لةة ييةاتى هةوَرخكردنى لةة دةسةتى
دةولَةتدا .ئةمةر هوارى تاهيكردنةةوةكا هةؤ كؤمةةلَطا دةرةخسةيَنىَ
دةرهارةى ئةو سيستةم و هةهايانةي كة كةؤنى لَي رةرتةارو رةوشةو
دةكة ب لة كاتيَكدا ئةو سيسةتةمة رادةيةةك لةة ئةةزموو و هةلَةة لةة
كاريط ةةرى هةلَةشةةةيى دادةن ةىَب مةطةةةر لةسةةةر طروثيَكةةى هضةةوك لةةة
كؤمةلَطاداب ئةمةو هوار هة ياسةا هةسةوودةكا دةدات كةة ضةاوديَرى و
كسايى هكريَنةوة ئةطةر هاتوو سةركةوتوو هوو كةة هبنةة هةشةيَك لةة
ثيَكهاتةى كؤمةكَيةتى هؤ كؤمةلَطايةكى ئازاد.
سةرةر يى و ياسا شكيَنى لةة كؤمةةلَطاي كديَةى هضةوك و يةةكطرتوودا
شتيَكى ئةستةمةب لةطة ئةوةشدا لة كؤمةلَطا طةورةكانةدا دوو شةتى
هنضينةيني هؤ ثاراستنى خةلك لة ذيانى هاوضةرخدا .ئةو ضاككيية ثةرِ
هةهايانةةةة ئةسةةةتةمة ئةةامبةةةدريَي ئةطةةةةر دةسةةةةكَت لةةةة دةسةةةتى
دةولَةتيَكى ناوةنديدا هؤرخ كراهيَ و لة نيَوا خةلكدا داهةشنةكراهىَ.
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دةلَيَى دةستيَكى شاراوةي لة ثشتةوةية
لة كؤمةلَطةةى ئةازادداب خةةلَكى كةةمى ناضةار دةكةريَيب كةة ملكةضةى
دةولَةت هيب هةَم شتيَكي هيَسةروهةر وهةرةكَيي نيةب لة راستيدا ذيا
لة كؤمةلَطاى ئازاددا لةوانةية سةةخ و دذوار هيَة ب ضةونكة تاكةةكا
تيايدا ناضار دةكريَي راهيَي لةطة ثيَداويستيةكانى خةلكانى ديكة.
كار لة كؤمةلَطاى ئةازاددا هةة سةةركةوتوويى هةةريَوة دةضةىَب ضةونكة
ريَكبوونيَك دروس دةكات لةة نيَةوا تةةزو ئةارةزووة ناكؤكةةكا لةة
ريَطةةاى داهيَنةةانى ثالَنةةةرةكا هةةؤ خةةةلَكى تةةاكو تةةةزو ئةةارةزووة
خوديةكانيا هةدى ههيَني لة ريَطاى هة ديهيَنانى تةزو ئارةزووةكةانى
خةلَكانى ديكة .ئةمة ريَةك ثيَضةةوانةى كؤمةةلَطاى ئةنارشةية كةة تةاك
ى ناكةات مةطةةر لةسةةر تسةاهى
تيايدا هي لةة خواسةتةكانى ييَبةةي َ
خةلَكانى ديكة نةهيَ.
هةةةةروةك ئةةةادةم مسةةةيَؤ طوتويةةةةتى :ئامةةةادةيي هةةةؤ خ مةةةةتى
ثيَداويسةةةتيةكانى خةةةةلكب لةةةة هةةةةما كاتةةةدا خ مةةةةتى ئاماةةةةة
تايبةتيةكانيشما رةضاو دةكةيي .هةروةكو هليَى ئةمة هة دةسةتيَكى
شةةاراوة ئةةةةام دةدريَ ة  .ئةةةم سيسةةتةمة ئةةالؤزةى كةةة سةةازاند و
ريَكبوو لة نيَوا ئارةزووة هاودذةكانى خةلَكدا دةكاتب ئةوانةى كةة
يياوازييا لةطة يةكىيدا هةيةب لةوانةية لة دةستثيَكدا تةمومةنى و
تيَكةَويةكي تياهىَب هةكَم شتيَكى ثيَويسةتة كةة سةةيريَكى دواى ئةةو
تةمومنية دةسثيَكةية هكةييب ئةطةر ويستما هبيةنني كةة كؤمةةلَطاى
ئازاد ضؤ كار دةكات.
كاتىَ ئةلكسيَؤ دى تؤكرييَن هؤ يةكةمني يار لة سار  1831ثيَى ناية
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نةةاو خةةاكى نيؤيةةؤرك و طةةوىَ هيسةةتى  -هةةة طوتةةةى خةةؤى -دددةنطةةة
دةنطةةى شةةاراوة هةةووب ئةةةو ميَنونووسةةة طةورةيةةة لةةة نووسةةينيَكيدا
دةرهارةى كؤمةلَطاى ئةمريكا دةنووسىَ :ئةو ساتةى ثىَ دةنيَيتة نةاو
خاكى ئةمريكاب رووهةرووى يؤريَك لة هةرا و ئةاذاوة دةهيَتةةوةب طةوىَ
هيس و هةس هة ملمالنيَيةكى شاراوة دةكةي لة هةموو كيةكةداب و
هةزارا دةن لةةو دةنطانةةى لةة يةةك ئةا وسةاتدا دةردةضةي داواى
هةديهيَنانى تةزوو ئارةزووة كؤمةكَيةتيةكانيا دةكة .
هةولَةةدا هةةو زانةةني و ضةةؤنيةتى كةةاركردني كؤمةلَطايةةةكب تةةةنيا هةةة
ضاوديَريكرد و طويَطرتي ليَي زانياريةكى ئةةوتؤما دةسة ناكةةويَ.
ى كاتةنميَر ضةؤ كةار
ئ ةوةيا وةك ئةوة وايةة يةةكيَك هةولَبةدات ه انة َ
دةكات هة هةخشيين كاتي زةمةني .ئةو شتةى كة هوار هةة كاتةنميَرى
كؤمةةلَطا دةدات لةة سةورِا و كاركردنةدا هيَة ب ئةةو كارليَكةرةيةة كةةة
دةهىَ ئةةامبدرىَ لة نيَوا خةلَكدا.
ئازادى ثشتطريى ريَككةوتن و هةماهةنطى دةكات
ضةةاككى هازرطةةانى تارادةيةةةك زةمينةسةةازي و ئاسةةانكاري دةكةةات لةةة
هةرامبةر هاوكاريى كؤمةكَيةتى لة كؤمةلَطاى ئازادداب لةو رووةوة هوار
هؤ خةلك دةرةخسيَينَ كة خ مةتى يةكىي هكة .
ئةوةر خؤى لة خؤيدا هة و هواريَكة ثةيةدا نةاهىَ ئةطةةر هةاتوو كةار
تاكة كةسى هووب ياخود لة دوَخي شةرِى هةموو دذ هة هةةمووا هةوو.
ئةو ثالَنةرانة هوارى هاوكاريكردنى يةكىميا ثيَةدةداب سةةرةرِاى ئةةو
يياوازيةةة ز رةى كةةة لةةة هريوهؤضةةوونةكاندا لةةة ئارادايةةة دةرهةةارةى
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مةسةلة سياسيةكا ب يا هاوةرة ئايينيةكا ب ئةو كاتةى كةة خةةلكى
كةلوثة و خ مةتطوزاريةةكانيا منةايش دةكةة يةاخود لةة كةسةانى
ديكةي دةكرِ ب نازاني لةطة كىَ هةلَسوكةوت دةكة .
لةةة كؤمةةةلَطاى ئةةازاددا موسةةلما ب يةةةهودىب كريسةةتيا طشةةتيا لةةة
ى ئةةوةى
ضةاككية هازرطانيةكانةدا سةوود لةة يةكةدي وةردةطةر ب هةةه َ
هاوةرِةكانيةةةا هطةةوَر ب ئةةةةديب و ضةةةاككظانى سياسةةةى رةرةنسةةةىب
ررةنسةةةوا مةةةارى ئةةةةرويَ ب كةةةة هةةةة جةةةؤلتيَر دةيناسةةةنيب لةةةة نامةةةة
رةلسةريةكةيدا ثيَناسةيةكي توَمار كردووةب هؤ يةماوةرب راجةةى ئةةو
داهيَنانة دةكات و خةلكى هاندةدات دةرهارةى داهيَناني كوتةانى دذى
ئاولَة .هةةروةها هةؤ خويَنةةرة رةرةنسةيةكا ثةى ثيَناسةةي ييهةانى
هةريتانياى سةرسورهيَةرو ديناميكى و خاوة كلتةورة يياوازةكةا و
ليَبوردةو تارادةيةك ئةازاد دةكةاتب ئةمةةو هةازارى دراويةش سةةرةى
راكيَشاب هةروةك لة شةشةمني نامةيدا هةجموَرة هاسي كردووة:
ددكة دةضيَتة ناو هازارى هؤرسةى لةندةنةوةب ئةو شويَنةى كة لة هةر
هةةؤليَكى ديكةةة زيةةاتر شةةانو شةةكؤدارى هةيةةةب نويَنةةةرانى سةةةريةم
ميللةتا تيايدا كؤهوونةتةوة لة ثيَناو سةوود طةيانةد هةة ئةادةمي اد.
لةوىَ يةهودى خةريكى سةوداية لةطةة موسةلما و كريسةتيانى وةك
ئةوةي كة سةر هةيةةك ئةايني هةي .لةةو هةازارة تةةنهاب مايةة ثةوو هةة
كةسةيَكي هيَبةةاوةر سةةةير دةكةةرىَب ثر تسةةتانتى مةشةةا ى هةةاوةر هةةة
ثر تستانتى مةعمةدانى دةكات .كيةنطريو شويَي كةوتوانى كةنيسةةي
هةريتانى هةلَينى كريكوَرى ثةسةند دةكة .
لةةة ئةةةةامى هةييَهيَشةةتنى ئةةةو طردهوونةةةوة ئاشةةتى و ئازادانةيةةةداب
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دةهينني هةندىَ كةك دةضنة كةنيسةةب هةنةديَكى ديكةة هةولَةدةدة
كة شةراهيَك هنوَشيب لةوكشةوة ثياويَك هةريَوةية هؤ تةعميةدكرد لةة
تةوزيَكى طةورةدا هة ناوى هاوك و كةورِو روتةى هودسةةوةب لةةو كوة
ثياويَةةك كورِةكةةةى لةطةةة خةةؤى دةهةةات خةتةنةةةى هكةةات و ضةةةنديي
ئايةتيش هةذوور سةرى مندالَةكة دةخويَنريَنةةوة هةةهيَي ئةةوةي ليَةي
تيَبطاتب هةروةها كؤمةلَيَكى ديكة هةريَوة هؤ كةنيسةةكا ضةاوةريَى
وةرطرتنى ئيلهامى خودايني وب لةكاتيَكةدا كالَوةكانيةا دانةكةنةدوة و
هةمووانيش رازيي.....
ئاسايش و خوشطوزةرانى مر ج ثةيوةستة هة خودى مر جةكا لةطة
يةكىيةةداب لةةة كؤمةةةلَطا ئازادةكانةةدا ثيَشةةكةوتي هةةة هوَناكةةةكانى ئةةةو
نةتةوانةةةةوة دةرهةةةازدةهىَ كةةة كيَشةةةةكا ب نةةةاكوكى و ناتةةةةهايى لةةةة
هريوهاوةرِةكاندا دةردةخةاتب ئةةو ناكوكيانةة هةة ئاشةتى لةة هةازاةى
هةةةمووما ضارةسةةةر دةكةةريَي و دةهنةةة هةشةةيَك لةةة ضوارضةةيَوةى
رةوشتى مرياتى .لةئارادا نةهوونى ئةوميكاني مة هؤ طواستنةوةى هةها
رةوشتيةكا لة كؤمةلَطا نا ئازادةكانةداب يةكيَكةة لةةو هؤكارانةةى كةة
دةهنة هؤى كيَشة ئايينى و كؤمةكَيةتيةةكانى ئةةو كؤمةلَطايانةةى كةة
ئازادييا تيَدانية.
ئازادى سيستةم دةئافريَنىَ
تةنها دامودةزطايةكى سةرةكى كة هوارى ريَككبوو لة كؤمةلَطايةةكى
ئازاددا مةيسةةر دةكةاتب سةةروةرى ياسةاية .لةة كؤمةةلَطاى ئةازادداب
ياسةا هاوتةةةريب نيةة هةةؤ تةوكمى ز ردارى لةةة كؤمةةلَطا توَتاليتةةاري و
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ئؤتؤكراتيةكانةةداب هةةةروةها هةةي يةةؤرة ثةيوةندييةةةكى لةطةةة ئةةةو
ياسايةدا نيةة كةة لةة ثةرلَةمانةةكانى ر ذئةاواودا دةردةضةيب هةةروةك
هينيما ياسايةك هاتةهوو نةك هةكارو هةولَي سياسيةكا ب هةلَكو لةة
ئةةامى هرِيارةكانى دادوةرةكا هوو.
تؤكرييةةن لةةة كتيَبةكةيةةدا دددميوكراسةةى لةةة ئةةةمريكا وةسةةريى ئةةةو
ياسايانة دةكات كة ضؤ سيستةم لةة كؤمةةلَطاى ئةازاددا دةثةاريَ ب
لةو كتيَبةدا نووسيويةتىب روتى ياسةا كةة لةة هوتااانةةو دادطاكانةدا
دادةريَنريَ ب ثلة هة ثلة ئةطةةرةكا دةخاتةة هةرضةاو تةا لةة هةةناوى
كؤمةةةلَطادا ي ةيَطري دةهيَ ة و دةض ةيَتة نةةاو ضةةينةكانى خةةوارةوةب هةةة
شيَوةيةك كة داهونةري و ضيَنى توكمى دادطةايى لةة نةاو كؤمةةلَطادا
هةريةستة دةهيَ .
لة كؤمةلَطاى ئازاددا ريَ لة ياسا دةطريىَب نةةك هةة هةةكارهيَنانى هيَة
ددئةطةر تكومةت ئةةو مارةة هةةخؤى هةدات لةة هةةكارهيَنانى هيَة هةؤ
ثاراستنى ئازادى هةكَم هة ثش هةسنت هؤ ئةو ياسايانةى كة هاتنةة
هوو و تاهيكراونةتةةوة لةة ذيةانى كردةييةداب هةةهاكا يةاخود ر تةى
ياسا كة ثةيوةستبوونيَكى توندي هة هةهاكانى شارستانيةتةوة هةية.
تكومةتي هنكة رراوا ئةو ريَ ةى هةردةكةوىَ هة مةهةستى ضةاوديَرى
كرد لةسةر كؤمةلَطاب كة هاوكوك نية لةطة مرياتى كؤمةلَطاكا ب لةة
تيَطةيشةتنيا هةؤ هةلَةةو راسةتى .ئةازادى لةة كؤمةلَطاكانةدا سيسةةتةم
دةئارريَنىَب و دامو دةزطاكانى كؤمةلَطاى ئةازاد لةة ثاريَ طةارى كردنةى
ئاشةةتيداب هةرذةوةنةةدى دةدةنةةة خةةةلكىب زيةةاتر لةةة هةةةر دةولَةةةتيَكى
ثولسيى ياخود تؤتاليتاري.
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ليَبوردةيى
هةموو كةسيَك هةلَة دةكات

 -جوَن لوَك -

ليَبوردةيى ضية؟
ليَبةةوردةيى ئةةةو هاوةريةةةب كةةة نةةاهىَ هةةي كةس ةيَك خ ةوَى لةةةكاروهارو
هةلَسةةوكةوتيَكي كةةة ثةسةةند نةةةهيَ هةةةل ورتيَينَ .ليَبةةوردةيى دوو
هيَمةةايى ديةةارو هةرضةةاوى هةيةةةة :رازينةةةهوو لةةة هةلَسةةةوكةوتيَكى
ديةةةاريكراو و رةتكردنةةةةوةىب هةةةةروةها هةةةريو رِا سةةةةثاند لةسةةةةر
كةسانى ديكة .ناكرىَ لة سةر شت مر جيَك هة ليَبوردة وةسةريبكريَ
ئةطةر هاتوو خؤى ئةو شتة ثةسةند هكاتب دةهىَ يياكارى هكريَ لةة
نيَوا ئةوةيا و لة نيَوا طرنطى نةداني رةوشةتىبكاتىَ كةة ئةةامةة
رةوشتيةكا لةسةر كردةوةى كةسانى ديكة هةؤ هةةر مر جيَةك طةرن
نةهيَ ب يا رةوشتى ريَنةيىب ياخود هاوةرهوو هةوةى كةة رةوشةتيَكب
يةكسانة هة ئةوى تر.
دايك و هاوكا كة هةلَسوكةوتى خراثى مندالَةكانيا ثشتطوىَ دةخة
هة كةسانى ليَبوردة ناذميَردريَيب هةروةها ئةوانةر كةة مامةلَةةكردني
خراث لةطة َ ئاررةتاندا سةركوَنة ناكة هة ليَبوردة دانةانريَي .هةنةدىَ
هنةةةماى رةوشةةتى ثيَويسةةنت هةةؤ ليَبةةوردةيىب لةةة ثيَنةةاو دةرخسةةتنى
نارةزايي لةسةر هةندىَ كارو كردةوةب هةةروةها ثاكانةةى ليَبةوردةيي
هةةةةة دةسةةةةتيَوةرنةدا ب طةرضةةةةى ليَبةةةةوردةيى لةسةةةةةر نةةةةارةزايي
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دةوةستيَتةوةب واتة كؤمةلَةة كةمايةتيةةكا ب وةك ئةوانةةى كدةرانةي
سيَكؤ ز ريار وا هةس دةكةة كةة ليَبةوردةيى هةةك نيةةب هةةلَكو
هةولَةةةدةدة كةةةة هةةةة خةةةةلَكى هسةةةةمليَني كةةةة هةةةي هةلَةيةةةةك لةةةة
رةرتارةكانياندا نية.
لةوانةية هةندىَ شيَوة لة خوتيَهةل ورتاند دروس و لةييَ هةيب وةك
هايلكردنى رةوةشتى و هةكارهيَنانى عةهن و هاوةرثيَكرد ب هةكَم نةةك
هة هؤى هةكارهيَنانى هيَ و ناضاركرد ب هؤ منوونة دةكرىَ كةة كةسةيَك
هةةةموو هةةةو َ و كؤششةةةكانى اانةةة طةةةر هةةؤ ئةةةوةى هاوريَكةةةى لةةة
يطةرةكيَشا دوورااتةوةب هةكَم هؤى نية كة يطةرةكيَشا هةدةكة
هكات يا يطةرةكانى رَ هسةنيَ .
لةوانةية ليَبةوردةيى شةيَوةيةكى نةطةةتيظ وةرهطريَة ب ثيَويسةتيةكة
ثاهةنةةدو ديةةارةب لةةة ثيَنةةاو ئةةةوةى كةةة خةةةلَكى هانبةةدريَي تةةا هةةة
خؤشةويسةةةتى لةطةةةة يةكىيةةةدا هةةةنييب كةضةةةى يةةةوريَكي ديكةةةةى
ليَبةةوردةيي ثةةؤزةتيظ هةيةةة كةةة تةةةنيا ثةسةةنى سةةوودةكانى ررةيةةى
دةكةةات .يةةةكى لةةة هنةةةماكانى كؤمةلَطايةةةكى شارسةةتانيب ثيَكةةةوة
هةلَكرد و ذيا هةسةرهردنى ئةو كوَمةلَة خةلَكانةية كة لة داهونةري
و هريوهاوةرِةكانياندا لةطة يةكدى يياوازييا هةية.
ئةو مةترسيانةى كة هةرِةشة لةة ليَبةوردةيى دةكةة دوو يةؤر  :لةة
توتاليتاريةةةة ضةةةةةثةكا يةةةةا راسةةةىِةوةكا ب ئةوانةةةةةى كةةةةة لةةةةة
هريوهوَضوونةكانياندا تونةدرِةو وهةي طومانيَكيةا نيةة سةةهارةت هةة
راسةةو و دروسةةو هةةريو هاوةرِةكانيةةا ب هؤيةةة هةةي هةرهةس ة و دوو
دلَيةكيا نيةة لةة هةةكارهيَنانى هيَة دا هةؤ سةةركوتكردنى ئةةوةى كةة
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ثيَضةوانةى هريوهاوةرِي ئةوانة.
هةرةشةةةى دووةمب هةةة هةسةةتكرد لةةة راسةةتى و دروسةةتى ريَبةةازى
سياسييةوة سةرضاوة دةطةرىَب كةة هةاوةر وايةة هةريوراى يياييةاب
راس هي ياخود هةلَةب ئازارو ناوزرِاند دروسة دةكةة هةؤ كةسةانى
ديكةةةب وةك كةمينةةة ئةةةتين و ئةةايينى و رةطةزيةةةكا ب هؤيةةة دةهةةىَ
هةدةكة هكريَي.
راى فةيلةسوفةكان لةسةر ليَبوردةيي
هري كةةةى ليَبةةوردةيى هةةة شةةيَوةيةكى ريَةةنةيى شةةتيَكي نويَيةةة وةك
هنةماييَكي ئاراستةكراو هؤ كؤمةلَطا .ز رهةةى هةةرةز رى كؤمةةلَطاكا
لة سةردةمانى كؤ و لة سةدةكانى ناوةراستداب لةو هاوةرةدا هوو ب
ئةطةر كؤمةلَطايةك هةردةوام هيَ و يةكطرتوويى خؤى هثاريَ يَ دةهىَ
كؤمةلَطايةكى هاوضةشي هيَ .
وا ثيَويس دةكرا كة يةا دةهوايةة خةةلَك وةدةرهنريَة يةا هريورِايةا
هطؤرِ ب ئةوسا ميَنووى ئةوروثا هةمووى شةرِى ئايينى هووب هاوةرِةكة
واهوو كة طش خةلَكى دةهىَ هة يةك شيَوازو وةكو يةك خواثةرةسةتى
هكةة ب و هةةةتا كةةاتىَ كةةة ثر تسةتان هةرثةضةةي دةسةةةكَتى كلَيسةةاى
كةةاتؤليكى دايةةةوةب ئةةةوة لةةة ريَطةةاى ئةةةو كدةرانةةةوة ئةةةةام دةدراب
ئةوانةى مةهةستيا هوو كة دةسةكَتى كليَسا هة دةسةكَتيَك هطةؤرِ ب
كة لة هريوهاوةري ئةوانةوة سةرضاوةي طرتيبَ.
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ئازادى نووسني
شاعريى ئينطلي ى يؤ ميَلَنتب يةكيَك هوو لةو رةيلةسةورانةى كةة لةة
سةةةةرةتاوة هانةةةدةرو خوازيةةةارى ضةةةةمكي ليَبةةةوردةيى هةةةووب و لةةةة
هالَوكراوةكةيةةدا لةةة ذيَةةر نةةاوى ددئةةةريَو تيكةةا لةةة سةةالَى 1644ب
نةةارةزايى دةرهةرِى لةسةةةر ضةةاوديَرى و سةةةروةركاريدا .رةخنةةةى لةةةو
رةشنووسة ياسايية طرت كة دراهةوو هةة ثةرلةةما ب و تيايةدا هةاتبوو:
دةهىَ هةموو دةزطايةكى ضاث و هالَوكردنةوةب لةة كيةة تكومةتةةوة
مؤلَةت ثيَدراوهيَ.
ئةوة لة دةسةكَتى ضاوديَراندا هةوو كةة ريَطةا هطةر لةة هالَوكردنةةوةى
هةةةر هاهةةةتيَكب ئةطةةةر هةةاتوو طوةةةاو نةةةهوو و هاندةرانةةةهوو .ئةةةو
دةسةةةةكَتةيا هةةةةهوو لةةةة هةدةكةةةةكردنى هالَوكردنةةةةوةى هاهةةةةتى
دددر هةلَبةسةةنتب سةةاختةكارىب خراثةةةكاري بهيَرشةةكرد و ئةوانةةةى
موَلَةتي تكومةتيا نةهوو هةوَ هالَوكردنةةوة هةةروةها ئةةو هالَوكةراوةو
كتيَبانةى كة هيَرر و تانة لة تكومةت و ئايني دةدة .
ميَلَنت يةكيَك هوو لة هةرايي ئةو هريمةندانةى كة هةرطرييةكى تةةواويا
لةةةة ئةةةازادى هآلوكردنةةةةوة كةةةردب هةةةؤ ئةةةةو مةهةسةةةتةر مة ةيَلَنت لةةةة
رةخنةطرتنةكةيدا هؤ ضاوديَرى كرد هةسةةر هآلكردنةةوةدا ثشةتى هةة
كؤمةلَيَك ريَسا و هنةما هةس .
يةكةم  -لة ثيَناو ئةوةى كةة مةر ج ضةاكةكارهىَب دةهةىَ خراثةةكارى
هناسىَ.
دووةم – ناكريَ مر ج هاوةرِى هةةو كةسةانة هةةهىَب كةة هةة مةسةةلةى
ضةةاوديَرى هةلَدةسةةنتب كةةة هريةةارى راشةةكاوانة هةةدة ب مةطةةةر
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ئةوانة هي كة هةرطي هةلَة ناكة ب هةي كةسةيش نيةة كةة لةة
هةلَة ثاريَ راو هيَ و هةلَة نةكات.
سيَيةم  -راستيي ناميَينَ ئةطةر هاتوو هاوةرِهوو ثاساويَك هيَ تةةنيا
هة ثش هةسنت هة دةسةكَت.
ضةةوارةم  -دةه ةىَ راى هةلَةةة ثوضةةة و وةكوة هنريَ ة نةةةك هيَةةدةن
هكريَ .
ثيَن ةم  -لةوانةية تكومةت ضاوديَرى و يا هةنةدىَ هاهةةت هةدةكةة
هكات لة هالَكردنةوةدا لة ريَطاى هةلَةوة.
ليَبوردةيى ئايينى
ئةةةةازادى لةةةةة ضةوسةةةةاندنةوة لةةةةة كاروهةةةةارى ئايينيةةةةداب تةةةةةوةري
ليَكولينةوةكةةةى يةةؤ لةةؤك هةةوو كةةة لةةة سةةالَى  1689لةةة ذيَةةر نةةاوى
ددنامةيةك دةرهةارةى ليَبةوردةيي نووسةيبووى .ئةةو راى واهةوو كةة
رِ لَةةى تكومةةةت ثاراسةةتنى ذيةةا و ئةةازادى مولكداريَتيةةةب و هةةة هةةي
شيَوةيةك ئةو مارةى نية كة دةس ااتةة نةاو ئةةو كاروهارانةةى كةة
ثةيوةسنت هة ر تى مر جةوة.
لة نامةكةيدا نووسيويةتى و دةلَىَ :ليَبوردةيى سةهارةت هةوانةى كةة
لة مةسةلةى ئايينيةكاندا يياوازييا لةطة كةسةاني ديكةةدا هةيةةب
وةكيةك و هةلَكو ثيَويسنت لة ضةمك و هنةماكاني ئايينى مةسيحيةتداب
كة لة سةر خؤشةويستى و خيَرخوازى هنياتنراوة.
هريوهةةاوةرى ئةةاييين هةةة هوَكارةكةةاني ناضةةاركرد داهيننةةاكريَيب زوَر و
ناضاركرد لة ريَطاى س اكانةوة كاريطةري لة ئريادةى مةر ج دةكةاتب
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هةَم هاوةرِو تيَكطةيشنت ملكةضى ئريادةى مةر ج نةني و ئين ةا نةاكرىَ
لة ريَطاى دروستكردنى هاوةرِةوة هة دةستبهيَنريَي.
ئةوةى كة مر ج نةتوانىَ ئةةامي هةداتب هةرضةةندى هةةو َ وكوشةش
هكاتب هؤ ثةنا هردنة هةر ياسا دةتوانريَ ضى هةدةسة ههيَنةرىَ؟ تةوَ
كةةة هةةاوةرت هةةةهىَ كةةة ئةمةةة يةةاخود ئةةةوةيا راسةةتييةب ناضةيَتة نةةاو
ضوارضيَوةى ويسو ئيَمةوةب لؤك ئةمةى روونكرد تةةوة كةة داواكةةى
ئةو هؤ ليَبوردةيى ثاهةند نية لةسةةر طومةا دةرهةارةى هةوونى خةواب
ياخود ريَطاى راس هؤ خوا ثةرستى و هي ديدو راى رةهاشةى نةةهوو
سةهارةت هةوةى كة ثةيوةندة هة كيةنةة ئةخالهيةكانةةوة .ئةةو سةىَ
هةلطةى سةرةكى هةدةستةوة هوو:
يةكةم  -دةمارطريى لةطة مةسيحيةتدا هاوكوك نيةو ثيَضةوانةيةتيب
هي كةسيَك ناتوانىَ هانطةشةةى مةسةيحى هةوو هكةات ئةطةةر
كارى خيَرخوازى ئةةام نةداتب ضةوساندنةوةى كةسةانيَك هةة
هؤى هريوهاوةرة طاوريةكانيانةوة كاريَكى ناخيَرخوازييةةب واتةة
ئةةةةةم يةةةةؤرة ضةوسةةةةاندنةوةية دذو ثيَضةةةةةوانةى ئةةةةاييين
مةسيحيةتة.
دووةم  -لؤك تؤمةتبارى كرد سةهارةت هة هةهوونى هاودذييةةك لةة
هةلَطةو هيانوةكانيا  .ئةوانةى كيةنطريى ضةوساندنةوة دةكة
هانطةشةى ئةوة دةكة كة ئاماةيا رزطةاركردنى ر تةكانةةب
كةضةةى ز ر شةةةرت و مةةةريى ديكةةةى خةةراثى هةةة ب كةةة لةةؤك
دياريكردوو لةوانة:
داويَةةةي ثيسةةةى و سةةةاختةكارى و هةةةةدطومانىب كةضةةةي هةةةة هةةةةما
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ثةروَشييةوة توكميا هةسةردا نادرىَ ب كدةرانةي سةيكؤ وا هةسة
دةكةةة كةةة نةةةيارةكانيا هةةة ش ةيَوةيةك ليَيةةا دةروانةةي كةةة ئةةةوا
هةرِةشة هؤ سةر خيَ ا ب كةضى سةرضاوةى هةرِةشة لة سيستةمي
يةةةك خيَ انةةى و تةكهدانةةدا ديَ ة  .لةطةةة َ ئةوةشةةدا شةةتيَك يطةةة لةةة
طرينطيدانيَكى كةم نةهيَ هؤ ئةةو ثرسةانة ئاراسةتة ناكريَة ب ئةمةةر
ئةو طومانة هة دواى خؤيدا ديَنىَ كة خوازيارانى ثاريَ طةارى كةرد لةة
خيَ ا خؤيا هةرثرك و طرنطى ثيَدةرى ئةوة .
سيَيةم  -ئةو راى واهوو كة ليَنةهوردةيى ب لةسةةر هنةةماى نةالوَذيكي
هنياتنراوة .كةواتة ناكرىَ هريوهاوةرةكا هة ئاسانى هطؤردريَيب
ضونكة لةسةر ئةو هنةماية دانراوة كة مر ج هةراس و دروسةتى
دةزانيَ ب و ناكرىَ هةزةهرى هيَة هطةوردرىَب وةك ئةةو هةولَةةى
كة دادطاكانى ثشكنينى كاتوَليك ثيَى هةلَسا .
ئةزموونةكانى ذيان
يؤ ستيوارت مين لة كتيَبة ناودارةكةيدا لةة ذيَةر نةاوى دددةرهةارةى
ئازادى هةولَيدا كة لةة ضوارضةيَوةيةكى هةةررراوانى لةة ليَكدانةةوةو
يةةؤر و ضةةؤنيةتى ذيةةا تةةةنيا لةةة ئايينةةدا هةةة نووسةةني ثشةةتطريى لةةة
ليَبةةوردةيي هكةةاتب وةكةةو هةش ةيَك لةةة هةرطريكردنةكةةةى لةةة ئةةازادى.
هةروةها هةة ثةر شةةوة هةةرطري لةةوة كةرد كةة نةاوى نةاهوو ددضةةند
تاهيكردنةوةيةةةك لةةة ذيةةا  .كةةة هةهؤيةةةوة هةةوار هةةة ديةةدو هؤضةةوونة
يياوازةكةةا دةدرىَ دةرهةةارةى ذيةةا ب كةةة ركاهةةةرى و ضةةاكة كةةارى و
هةخشندةيى تيَدا ئةةام هدريَ .
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هةرطرييةكى هة ناوهانطى كرد سةهارةت هة ئازادى رادةرهرِييب هةروةك
ئةةةوةى لةةؤك ئةةاميةةداب روونيشةةيكردةوة كةةة طةةؤرِينى هريوهةةاوةرة
هوولَةكانى خةةلَكى هةة ز رى ز ردارى ئامةاةيَكى سةةركةوتوانة نيةةب
هةروةها طومةانى لةة لةوَذيكى ئةوانةةدا هةةهوو كةة هةةولَى لةةو يةؤرة
دةدة .
ئةو بةلَطانةى كة رةوايي دةدةنة بةرطري كردن لة ليَبوردةيي
يةكةةةم  -ليَبةةوردةيى يةكيَكةةة لةةة دةرهرينةةة طرينطةةةكا دةرهةةارةى
ثاهةندهوو هة ئازادى تةاك .واتةة مةر ج سةةهارةت هةة ذيةانيَكى
نةةوىَ راو هوَضةةوونةكاني خةةود ثةةةيرةو دةكةةاتب كةةة هةةؤى هةيةةة
يياوازى تةواوى هةةهيَ لةطةة ديةدو هؤضةوونةكانى خةةلكانى
ديكةةة .ثيَويسةةتة تاكةةةكا سةةةرهةخؤيى دخةةود يةةا هةةةهيَ ب
هةةةروةها مومارةسةةةى ذيةةانى خؤيةةا هكةةة هةةةثيَى ويسة و
هةلومةريةكانيا .
دووةم  -راسةةتى ناد زريَتةةةوةو هةةةديار ناكةةةوىَ مةطةةةر هةةة هةةؤى
ركاهةرايةتى ئازادةوة لة نيَوا ه رةكانةداب واتةة تةاك دةتةوانىَ
هرِيار لةسةر ديدو هاوةرِةكانى هداتب سةهارةت هةراستيةكا لة
ريَطةةةاى هيسةةةتنى هةةة رة يياوازةكةةةا و هةلَسةةةةنطاندنيا و
هةردةوام هاشىكردنيا .
سةيَيةم  -يياوازيةةكى هنةةرِةتى هةيةة لةة نيَةوا شةتة طشةتيةكا و
ئةوانةى تايبةةتي لةة ذيانةدا .ثيَويسةتة ئةةو هةوارة هةة خةةلكى
هةةدرىَ كةةة ثةةةيرةوى لةةة هةةةر هريةهاوةريَةةك هكةةات كةةة خةةؤى
مةهةسةةةةتيةتى يةةةةا هةرضةةةةونيَك هيَةة ة ب مادامةةةةةكى ئةةةةةوة
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دةستيَوةردا نية لة كاروهارى خةلَكانى ديكةدا.
ضةةةوارةم  -ثيَشةةةكةوتنى كةسة ةيَتى و رةوشةةةتىب لةسةةةةر تاكةةةةكا
ثيَويس دةكات كة سةرثشكنب لة ثيَناو هةولَى تيَطةيشتنيَكى
هةررراوانى هؤ خودى خؤيةا ب هةةروةها هةؤ مةهةسةتى زانةني و
ريَرهةةةوونى ئةةةةو ئةةامانةةةةى كةةةة لةسةةةةر كردةوةكانيةةةا
ريَكدةخريَي .يؤ ستيوارد مينب هة شيَوةيةكى تايبةت ترسةى
هةهوو لة مةترسيةكانى ريَككةوتيب ئةةوةى كةة رىَ لةة خةةلكى
دةطرىَ لة تاهيكردنةوةى راوهؤضوونى نوىَ.
ثيَن ةم  -ثيَشةكةوتنى ئةاهوورى و كؤمةكَيةةتى لةسةةر دةسةتى ئةةو
تاكانة هةديديَ كة ه رى نوىَ و نةا ئاسةايى و ريَطةاى نةوىَ لةة
هريكردنةوةدا دةئارريَنيب ئةوانةى كة هؤى هةية هةر هةموويا
هةلَةةة يةةاخود طةةةويى هةةيب هةةةكَم هةةؤى هةيةةة كةةة هةنةةديَكيا
ديناميكيةت هة كؤمةلَطا هبةخشي.
هؤى هةهوو كة ئةليكساندةرب هة كةسيَكى نامؤ ئاكار داهنريَة ب ئةطةةر
شيَ نةهووهىَب كاتىَ هةؤ يةكةةمني يةار طةوتى :دةكةرىَ يةةكيَك هسةة
لةطة يةكيكي ديكةدا هكاتب هة هؤى ئةةو ئةاميَرةى كةة ئيَسةتا ثيَةي
دةليَني تةلةرؤ .
ئازادى رادةرِبرين
ئازادى رادةرهرِيي مارى ضاث و هالَوكردنةوةو طةيانةدنى هةةر شةتيَكةب
هةة مةةرييَك ئةةازارى راسةتةوخؤى هةةؤ هةي كةسةيَك نةةهيَب سةةةرةرِاى
مةةةوداى هيَرشةةكرد و تانةةة ليَةةدا ب ثيَويسةةتة هةةوار هةةة هةةةموو ديةةدو
هؤضةةةوونةكا هةةةدريَ  :رةطةزثةرسةةةتىب رةطةةةةزىب شؤرشةةةطيَرى و
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ناثؤشةةتةيي و...هتةةد  .ئةطةةةر هةةة ثيَويسة زانةةرا رةخنةةة طرتنيشةةي.
هةندىَ لة موسةلمانةكا تووشةى شةوك هةوو لةةكتيَبى د ئايةتةةكانى
شةيتانى ى سةملا روشةدىب هةةكَم ئةةوا هةلَةةهوو لةة مةسةةلةى
هةولَى هةدةكةكردنى كتيَبةكةةو دةركردنةي تةوكمى لةة سةيَدارةدانى
دانةرةكةيدا.
يؤ ستيوارد مين لة كتيَبةكةيدا لة ذيَر نةاوى دددةرهةارةى ئةازادى
هة ناوهانطىيي هةرطرى لةئازادى رادةرهرِيي كةردووة كةاتىَ كةة طةوتى:
ددئةطةةةر هةةةموو مر جايةةةتى هؤضةةونيَكيا هةةةهيَ هيَ طةةة لةةة تاكةةة
كةسيَكب مر جايةتى ثاكانةو هيانويَكى ناهيَة لةة هيَةدةن كردنةى ئةةو
تاكةداب ئةطةر هاتوو ئةةو تاكةة هيةانويَكى هةةهوو لةة هيَةدةن كردنةى
هةموو مر جايةتى  .ئةطةر هاتوو رايةكة دروس هووب ئةوسا هيَبةةر
دةهيَ لة هةر طؤرينةوةى راى هةلَةة لةطةة راى دروسةتداب و ئةطةةر
هةلَةةة هةةووب ئةةاوا طةةةورةتريي دةسةةتكةوت ديةةدو ديةةارو رةرتةةارى ز ر
زيندووى راستييةب ئةوةى كة لة ئةةامى هةرخورد لةطة راى هةلَةدا
هةدةسةة ديَةة  .مةةارى ئةةازادى رادةرهةةرِيي ثشةة هةةة ضةةوار هةلَطةةة
دةهةسوَ:
يةكةةةم  -هيةةانوى ئيمكانيةةةتى هةلَةةةب هري كةةةى هةةة هةلَةداضةةوومنا
هةةةهوو دةكةةات .وةك ئةةادةمي اد هةةةمووما لةةة هةسةة و
هريكردنةوةكامنانةةداب لةةة طونةةاا ثةةاريَ راو نةةنيب ئةطةةةر ئيَمةةة
هريوهؤضوونيَكما سةةركوتكردب لةة داهةاتوودا يةا لةة كةاتيَكى
ديكةةةةدا هؤمةةةا دةردةكةةةةويَ كةةةة ئةةةةو هؤضةةةوونةى كةةةة
سةركوخا كردهةووب راسة هةووةب تةةنها ئةوكاتةة دةتةوانني
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دلَنياهني كة رِاس نية ئةطةر طرميانةما كةرد كةة ئيَمةة هةي
كاتيَك ناكةوينة هةلَةوةب و هةتا ئةطةر هاتوو ئةو راوهؤضةوونة
ز رينةى هةرة ز رى خةةلكى هةاوةرِى ثيَبةووب يةا خةةلَكانى
زيَدة زانا هوو ب ئين ا ئةوة هةك نية كة ئةةو رايةة سةةركوت
هكريَ.
ديدو هؤضوو و هريو هاوةرطةليَكي ز ر هةةهوو كةة خةةلكي هةاوةرِي
هةراسو و دروستييا هةهوو شايانى ئةوة نةهوو لةكيةة خةلكةةوة
ثوضةلَبكريَنةوةب لة دواييدا دةركةوتووة كة ئةةو هةريو هاوةرِانةة هةلَةة
هوو .
كليَسا طاليلؤى ضةوساندةوة هةوةى كة طوتى زةوى هة دةورى خؤردا
دةسوريَتةوةب نةك هة ثيَضةوانةوة ب ئةةو هةاوةرِةى كةة لةة سةةردةمى
خؤيدا هاو هووب دوا هةةدواى ئةةوة دةركةةوت كةة طةاليلؤ لةسةةر هةةن
هووةب و هريد زى كوَثةرنيكوَك ثةسةند كرا.
دووةم  -هةتا ئةو ه رانةى كة هة تةواوى هةلَةة هةؤى هةيةة هةنةدىَ
راستى ورديا تياهىَب ضونكة هةندىَ راوهؤضوو هةة ئةطةةر
هة تةواوى راس و دروس نةهيب تا رادةيةك يا كةميَك هةة .
واتة ريَطا هؤ د زينةوةى ئةوةى كة كةمة هواردانةة هةة هةةموو
ئةو راوهؤضوونة نادروسةتانة كةة ثيَشةكةر هكةريَيب كةة هةؤى
هةية تياياندا راستى هة تةواوةتى هة دةس اريَ .
سيَيةم  -هةتا ئةطةر ه رة هاوةكا نويَنةرايةتى راستى هكة ب ئةطةر
هيَتؤ هةرةنطاريا نةهينةوة و رةخنةيا ليَ نةطرييَب ضةةمكى
راستى لة نيَودةضيَ و دةمريَ  .ئةو هوكارانةى كةة هةراسة
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دانراو لة هري دةكريَيب ئةوسةا هةة ثةسةةند كردنةكةة لةسةةر
كيةنطريى دةهيَ لة يياتى عةهن.
ئةطةةةةر ه رةكةةةا هةرطرييةةةةكى هةةةةهيَ يا نةةةةهيَ دةكةونةةةة نةةةاو
سةرطةردانى خراث تيَطةيشنت و رةراموَشةكردنةوة .ميةن لةةم رووةوة
نووسيويةتى :هةر كةسىَ ئةطةر هةندىَ ه رى هةهىَ و ثيَيةوة ثاهةنةد
هىَ و تةز نةكات دا هةوةدا هنيَ كة هةؤى هةيةة ه رةكةانى راسة و
دروس نةهيب ثيَويستة لةسةرى هةميشة واه انةىَ راسةتى و دروسةتى
ه رةكةةةا هةةةةةر ضةةةةةندى هيَةةة ب ئةطةةةةةر هةةةةةرطرييا ليَنةةةةةكات و
ليَكولينةوةيةكى هةردةواميا لةسةر نةكاتب ئةوسا دةهنةة هةاوةريَكى
مردوو نةك راستيةكى زيندوو .هؤية مامؤستا و هوتاهيانى زانسة ئةةو
كاتةى كة ئيى طؤرةثانةكة دوذمنى تيَدا ناميَنىَ و ضةوَ دةهةيَ ئةيىب
ليَى دةنوو .
ضةةوارةم  -راسةةتى ناطةريَتةةةوة هةةؤ كةةارو ذيةةا ئةطةةةر رووهةةةرووى
هةةةرةنطاري نةهيَتةةةوةب هةةؤى هةيةةة خةةةلكى راى هةةاو ثةسةةةند
هكة ب هةكَم ثةسةند كردنيَكى يةيَطريو ضةسةثاو ناهيَة و لةة
ئةةامدا يطة لة كاريطةرييَكى كةم لة هةلَؤ و كةوتةكانياندا
هةديناكريَ .
سنوورى ليَبوردةيى
نةةاهىَ هةةؤ هةةةموو كردةوةيةةةك ليَبةةوردةيي هةةةهيَ ب كةةاتيَ كةةة ئةةةو
كردةوةية ئازاريَكى راستةوخؤ هة كةسيَك هطةينىَ لةة كيةة كةسةيَكى
ديكةوة .ثيَويستة سةركؤنة هكريَ ب ياخود هوَى هةية ئةو كةسة سة ا
هدريَ  .كةسي ئاذاوةطيَر كة هةولَي كوشتين ثةناهةرانى هيةانى يةاخود
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سوتاندني مالَةكانيا دةداتب ثيَويستة هة هؤى ئةةو هريكردنةوةيةةوة
هكةويَتةةة ذيَةةر ليَثيَضةةينةوةو دادطةةايى هكريَ ة ب هةةة تؤمةةةتى هانةةدانى
توندوتينى.
كردةوةى ز رةملةىَ وةكةو ئةةتككرد ثيَويسةتة سة ايا هةؤ هةةهيَ .
كةارى سيَكسةى لةةة نيَةوا نويةةةوانا و منداكَنةدا هةةةتا ئةطةةر هةةاتوو
هةويسةةتيش هةةوو ثيَويسةةتة هةدةكةةة هكريَةة ب ضةةونكة منةةداكَ لةةة
هةلَومةرييَكى وادا نني كة ئةةامى ئةو كردةوانةيا ه اني .هةةروةها
سنوور هة هةؤ مةةوداى ئةةو ليَبوردةيةةى كةة ثاكانةةى هةوَ دةكةريَب
يياوازيةكى طةورة هةية لة نيَوا هيَ ى تكومةت و دةسةةكَتةكةيدا و
لة نيَوا واتاى كةسيَتى درةهارةى هيَ ارى وسةرثيَضيكردندا.
هؤى هةية رةخنة شتيَكى هةيىَ هيَ هؤ ئةو كةسةى كة لة وةراداريدا
لةطةةة هاوسةةةرو هاوهةشةةى ذيانيةةدا سةةةركةوتوو نةةةهووهيَ ب هةةةكَم
شتيَكى هةلَةيةة ئةطةةر زيانانةة يةاخود زينةدانى هةسةةر ئةةو كةسةةدا
هسةثيَنريَ .
لةوانةيةةة كةسةةيَك سةةةركوَنةى يةةارى هوكسةةيَي هكةةات هةةةوةى كةةة
وةرزشيَكى سةخ و نامر جانةيةب هةكَم مادامةكى ياري انا هةويسةتى
خؤيةةةا ئةةةةو وةرزشةةةة ئةةةةةام دةدة سةةةةرةرِاى ئةةةةوةى كةةةة
مةترسيةكانى دةزانيب ناهىَ هةدةكة هكريَ  .ياسةايةكى ر مةانى هةيةة
هة شيَوةيةكى تايبةت لةطة ئةم هؤضوونة دةطةوةىَ :دد ئةةوةى كةة
رازييةةة نةةاهىَ هةةي ئةزيةةةت و تةنطوضةةةلَةمةى هةةؤ دروسة هكريَ ة .
خودى ئةو هنةماية ساديةتى سيكسى و ئةو كردةوانة دةطريَتةةوة كةة
مضورِكما ثيَدا ديَني.
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هةرِةشةى ئسوليةت
يةةةكىَ لةةة سةرضةةاوةكانى ليَنةةةهوردةيىب ئسةةوليةت و دةمارطريييةةة.
ئةطةرى ئةوةى كة كةسى ئسور يا توندوتين ناكرىَ كةة لةسةةر هةلَةة
هيَ ة ب يةةاخود هةلَةةة هكةةاتب لةةة نةةاواخنى هريهاوةرةكةةانى سيسةةتةمة
تؤتاليتاريةكانةوة ديَ ب تؤتاليتارياى راس يا ضةةثي كؤمؤنيسةتى
يا راشيس .
ئةم مةهةستةب كةة تةؤ ليَبةوردة نةةهيَ لةطةة ئةوانةةى ليَبةوردةنني
هةكاردةهيَنريَ هؤ ثاكانة كردنى هةدةكةى سةةثيَنراو هةسةةر ز ر لةة
كؤمةلَةةة و ثارتةةةكا لةةة دنيةةادا .ليَبةةوردةيى واتةةة هةةةرطريكرد لةةة
راوهؤضوونةكانى خةلكب و دواى ئةوةر هةر كةسيَك مايف ئةوةى هةية
كة هةولَبدات هؤ سةملاندنى راستيةكةى.
شيَوازى ليَكدانةوةى سياسيانةي دروست
سةةةكمةتى ليَكدانةةةوةى سياسةةىب هةةةكارهيَنانى زمةةانى طوةةةاوة هةةؤ
هاهةتة كؤمةكَيةتية هةستيارةكا وةك رةطةزو ييَندةر .هة شيَوةيةك
هةولَدةدرىَ هةدورهيَ لة هةلَةةو خراثةةب هةةروةها دووركةوتنةةوة لةة
هةةةكار هيَنةةانى ئةةةو راوهؤضةةوونانة كةةة هةةؤى هةيةةة خراثةةةى هةةةهىَ هةةؤ
خةلكانى ديكةةب وةكةو هةشةيَك لةة رةرتةارى هةار و ثةسةةندب دةهةىَ
هةميشةةة هةولَبةةدريَ هةةةهيَ زةرورةت خراثةةة لةطةةة َ كةسةةانى ديكةةة
نةكريَ.
تةعبريى سياسي راس هة هؤى رادةدانةا هةسةةر ئازاديةةكانيا لةة
رِادةرهرِيندا.خراثة دروس دةكات هوَكةساني ديكة .هؤية خةؤى خةؤى
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دةدوريَنىَب هةولَدةدات ضاوديَرى هةسةر ئازادى رادةهرِيندا هسةةثيَينَب
يةةا لةةة ريَطةةاى ياسةةاوةب يةةا لةةة ئةةةةامى ثالَةثةسةةتؤى كؤمةكَيةةةتى
هةهيَ داوب هةندىَ لة راوهؤضوو و ليَكدانةوةكا هةة تونةدى سةةركؤنة
دةكريَي و لة ضوارضيَوةى طوتنى رةوادا دةردةهيَنرىَ.
خراثةةة كةةرد هةةة خةةةلكانيَك لةةة هةنةةدىَ تالَةتةةدا خةةوازراو شةةتيَكى
ثيَويسةةتة .يوناسةةا راورب هةةؤ منوونةةة ثيشةةامنا دةدات كةةة ضةةؤ
ليَكدانةوةى دروس ز ر يار هؤكارى مر يةى ثالنةةرى هةووةب كةضةي
ئةةامةكةى دةستةهةركردنى ثالثشتيية لة طوتي و كردةوةكاناندا هؤ
ضةنديي طروَثي دياريكراوب هؤى هةية دةسةَتداريَتى هيَ هةة شةيَوازة
تايبةتيةكةةةى وةك دةسةةةَتداريَو توَتاليتةةارىب لةةة هةولَةةدا هةةؤ ثةةى
ريَ طةةةرتي لةطةةةة كةمينةةةةكا ب كةةةة ضة ةيَنيَكى نةةةوىَ لةةةة ضةوسةةةاوة
هيَدةنطةكا ثيَكديَنىَ.
طةةةرِا هةةة دواى راسةةتيدا هةةة رادةيةةةكى ز ر لةةة رةخنةةةوة سةرضةةاوة
دةطريَة يةةا ئةةامةةدةدريَ ب ئةةةوةى كةة كةةار َ ثؤثةةةر رةيلةسةةورى
مةعريريى زانستى وةسريى دةكةات هةة ددسةاختةكارى هةةروةها وةك
راور طوتويةةةتى :ئةةةةو مارةةةةما هةيةةةة كةةة خراثةةةة هكةةةةييب و هةةةة
هةرثرسيَتى ئةوةى كة ثرسيار هكةيي و هكةوينة هةر ليَثيَضينةوة.
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