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كتێب���ی یەكەم ل���ە زنجیرە كتێب���ی )هزری بونیاتن���ان(، لەگەڵ 
ئ���ەوەی هەش���ت باس���ی هەمەجۆر لەخ���ۆ دەگرێ���ت، بەاڵم لە 
نێ���و هەموویان���دا ناونیش���انی یەكێك لە باس���ەكانمان بۆ ئەم 
 The future :كتێب���ە هەڵبژاردووە كە ئەوی���ش ) ئاییندەی هێزە
of Power(، ئەم باس���ە ناونیش���انی كتێبێكی )جۆزیف نای(یە، 

لەگەڵ ئەوەی پێناس���ە كردنەوەی ئایین���دەی هێزە لە جیهاندا 
و ئاماژەدانە بە گواس���تنەوەی سەرچاوەی هێز لە كاراكتەری 
دەوڵەتییەوە بۆ كاراكتەری نادەوڵەتی، لە هەمان كاتدا پێناسە 
كردنەوەی هێزیشە بەو مانایەی سەرچاوەی هێز لە سەدەی 
بیست و یەكەمدا زانست و مەعریفەیە نەك سوپای گەورە و 

رۆكێتی كیشوەربڕی هاوشێوەی رۆكێتی كرۆز.
ئ���ەم وەرچەرخان���ە لە مان���ای هێز ئەگەر ل���ە دیوێكەوە وەك 
تێكدانی بااڵنسی هێز لەسەر ئاستی جیهان بخوێندریتەوە، ئەوا 
بە دیوێكی دیكەی، دەكرێت وەرچەرخانی سەرچاوەی هێز بۆ 
زانس���ت و مەعریفە بە هۆكارێك بۆ هاندانی حوكمڕانیی باش 

وتەیەك
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و نەهێشتنی هەژاری لە سەر ئاستی جیهانیش بخوێندرێتەوە، 
لەس���ەر ئاستی واڵتانی س���اواش بە تایبەتی بۆ واڵتانی دوای 
شەڕ و كارەساتی وەك هەرێمی كوردستانیش، دەكرێت وەك 
هۆكارێ���ك ب���ۆ خێرا كردنی پرۆس���ەی پەرەپێ���دان و گۆڕینی 
پرۆسەكە بۆ پرۆس���ەی پەرەپێدانی بەردەوام بێت، هەر بۆیە 
ئەگ���ەر ئ���ەو پێش���كەوتنەی بەریتانیا ل���ە ماوەی 150 س���اڵدا 
بەدەستی هیناوە، دەبینین ب ەسایەی پێشكەوتنی تەكنەلۆژیا 
لە س���ەدەی بیس���تەمدا ژاپۆن بە كەمتر لە 25 ساڵ و كۆریای 
باش���وور بە 11 ساڵ بەدەس���تی هێناوە. لە سەدەی بیست و 
یەكەمیشدا كە گواستنەوەی زانیاری و پێشكەوتنی تەكنەلۆژیا 
زۆر لە س���ەدەی بیستەم خێراترە، ئەوا دەكرێت بۆ پرۆسەی 
بونیاتنان���ەوەی نەتەوە و بونیاتنانی دەوڵەت، ئاس���انتر هێزی 
پێویست بەرهەم بهێندرێت و خێراتر پرۆسەی بونیاتنانەوەی 

نەتەوە سەركەوتن بەدەست بهێنێت.
ئامانجی پرۆژەی ئەم زنجیرە كتێبە، كە بە ناونیش���انی هزری 
بونیاتنانە، گەڕانە بە دوای سەرچاوەی ئەو هێزانەی كە دەبنە 
هۆكارێك بۆ س���ڕینەوەی ئاسەواری پاشكەوتن و نەرێنی لە 
واڵتانی دوای شەڕ و كاولكاری و هەنگاو هەڵێنان بۆ گەیشتن 
ب���ە بونیات���ی حوكمڕانی���ی باش و ب���ەرز كردنەوەی ئاس���تی 
گوزەران و چاودێریی تەندروس���تی بۆ ئاس���تی س���تانداردی 
جیهان، بۆ ئەم���ەش ئەم پرۆژەیە هەوڵ دەدات خوێنەرانی بە 
تازەترین هزری س���ەردەم لە بواری چۆنیەتی بەرهەم هێنانی 

هێز بۆ بونیاتنانەوەی واڵت ئاشنا بكات.
ئەم پرۆژەیە لە یەك كاتدا ) گەڕان و هەڵبژاردن و وەرگێڕان 
و خوێندنەوە( لەخۆ دەگرێت، بە مانایەكی دیكە ئەو گرووپەی 
ل���ەم پرۆژەی���ەدا كار دەك���ەن، هەم���وو هەوڵی���ان ب���ۆ ئەوەیە 
خوێنەر بەو س���ەرچاوانەی هزر ئاش���نا بكەن، كە دەكرێت لە 
پرۆسەی بونیاتنانەوەی نەتەوە لە واڵتی خۆماندا سوودی لێ 
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وەربگیرێت، بەاڵم ئەم س���ەرچاوانە بەو شێوەیەی كە خۆیان 
هەن، یان خاوەنی هزرەكە خۆی چۆن لە لێكچەرێكدا دەیخاتە 
روو ب���ەو ج���ۆرە دەیگوازن���ەوە، ئەم���ەش بەو مانای���ەی ئەم 
پرۆژەیە تەنیا كەرەستەی تازە بە زمانی كوردی دەخاتە بەر 
دەس���تی خوێنەر، خوێنەریش ئام���ادە دەكات بۆ ئەوەی خۆی 
كارلێك لەگەڵ ئەم هزرە تازەیە دروس���ت بكات. راشكاوانەتر 
بڵێی���ن: ئ���ەم گرووپ���ە دەیەوێت خ���ۆی وەك خزمەتكارێك بۆ 
گواس���تنەوەی هرزی ت���ازە بە خوێنەر بناس���ێنێ، نەك خۆی 
ب���كات ب���ە خاوەنی هزرەكە، لەمەش گرنگت���ر هەوڵ دەدات لە 
هەر كتێبێكدا چەندین بابەتی پەیوەندیدار بە هەموو بوارەكانی 
سیاس���ەتی دەوڵەتداری و سیاس���ەتی حوكمڕانی بخاتە روو. 
ئەم ئاراس���تەیەش ك���ە لەم كتێبەدا خۆی بەرجەس���تە دەكات، 
ب���ە جۆرێك لە جۆرەكان خۆی ل���ە بابەتی وەرگێڕانی نەریتی 
و ب���او جیا دەكاتەوە و ش���ێوازێكی دیكە نمای���ش دەكات، كە 
خوێنەر دەتوانێت دوای خوێندنەوەی بابەتەكان بە رایەڵەیەك 
هەموویان پێكەوە گرێ بداتەوە و چەند الیەنێكی گرنگی رۆڵی 

تاك لە پرۆسەی سیاسیدا ببینێتەوە.
لێرەوە دەكرێت بڵێین ئەم پرۆژەیە خۆی ناكات بە مامۆستای 
خوێن���ەر، بەڵك���وو خوێن���ەر ب���ە كۆمەڵێك هزری تازە ئاش���نا 
دەكات، ك���ە دەكرێت خوێنەری كتێبەكە وەك تاكێكی كۆمەڵگە 
كەرەستەی زیاتری لەبەر دەست بێت بۆ ئەوەی ببێتە خاوەنی 
هێز و باش���تر بەش���داری لە پرۆسەی سیاسیدا بكات و رۆڵی 
زیاتر لە دروس���ت كردنی بڕی���اردا بگێڕێت، یان لە ناو فەزای 
گش���تیدا بە ه���زری تازە، ب���ە زمانێكی ت���ازە وتووێژ بكات و 
ل���ە ڕێی هاوچەرخانەوە چارەس���ەری گونجاو بۆ كێش���ەكان 

بدۆزێتەوە.
فەرهاد محەمەد
2014/1/10
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پەرەپێدانی سیاسی و هەڵدێری سیاسی
بەشیك لە كتێبی بنەچەی دامەزراوگەلی سیاسی 

فرانسیس فۆكۆیاما
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پەرەپێدانی سیاس���ی و هەڵدێری سیاس���ی بەشێكە لە كتێبی 10
 The Origins of Political( بنەچ���ەی دامەزراوگەل���ی سیاس���ی
Order(ی بیرمەندی ناس���راوی ئەمریكی فرانس���یس فۆكۆیاما 
ك���ە خاوەنی كتیبی )كۆتایی مێژووە(. س���ەبارەت بە بیرۆكەی 
ئ���ەم كتێب���ە وەك فۆكۆیاما ل���ە كۆڕێكدا ك���ە بیركلی بەبۆنەی 
دەرچوون���ی ئ���ەم كتێبەوە لە دیس���ەمبەری 2011 بۆی س���از 
ك���ردووە، ئاماژە بەوە دەكات، بیرۆكەی ئ���ەم كتێبە لە كتێبی 
 Political Order- سیس���تەمی سیاس���ی لە كۆمەڵگەی گۆڕاودا
in Changing Societies- ی بیرمەن���دی بەناوبانگ س���امۆئیل 
هنتگتن لە س���اڵی 1968 نووس���یویەتی، بۆیە ئەگەر كتێبەكەی 
هنتگتن هەوڵێك بوو بێت بۆ پەی بردن بە هۆكاری شكس���تی 
سیس���تەمی سیاسی لە كۆمەڵگەی تازە پیگەیشتووی سەدەی 
رابردوودا، ئەوا ئەم هەوڵەی فۆكۆیاما هەوڵدانە بۆ تیگەیشتن 
لەو هۆكارانەی كە دەبنە هۆكاری شكستی پرۆسەی بونیاتنانی 
نەتەوە لە س���ەدەی بیس���ت و یەكدا، بۆیە ئەم كتێبە كە كتێبی 
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11 یەكەمە لە پرۆژەی سێ كتێبی فۆكۆیاما، قۆناخەكانی بنەچەی 
سیس���تەمی سیاسیی دابەش كردووە بە س���ەر سێ قۆناخدا، 
لەم كتێبەدا فۆكۆیاما بنەچەی سیس���تمی سیاسی لە دەسپێكی 
مرۆڤایەتییەوە هەتا كۆتایی شۆڕش���ی فەرەنسا باس دەكات، 
بەنیازە لە كتێبی دووەمدا قۆناخی دوای شۆڕش���ی فەرەنس���ا 
هەت���ا رووخان���ی دی���واری بەرلین ل���ە خۆ دەگرێ���ت و كتێبی 
سێیەمیش���ی ل���ە دوای رووخانی دی���واری بەرلینەوە باس���ی 
هۆكارەكانی شكس���تی سیس���تەمی سیاسی لە سەدەی بیست 
و یەكەمدا دەكات. ئەم بەشەی لەم كتێبە كراوە بە كوردی بە 

شێوەیەكی گشتی باس لە هەموو قۆناخەكان دەكات.
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ئەم كتێب���ە چیرۆكی پێداچوونەوەی پەرەپێدانی سیاس���ییە، 12
هەر ل���ە قۆناغەكانی پێش مێ���ژووی مرۆڤایەتییەوە  تا دەگاتە 
سەرەتاكانی هەردوو شۆڕشی فەرەنسا و ئەمریكا، واتە هەتا 
ئ���ەو كاتەی بە تەواوەتی سیاس���ەتی مۆدێرن س���ەری هەڵدا. 
ئیدی لەو كاتە بە دواوە چەند قەوارەیەكی سیاسی دەركەوتن، 
كە هەر س���ێ ش���یوازەكەی دامەزراوەی سیاس���ییان گرتەوە، 
ئەو س���ێ ش���ێوازەش بریتین لە: )دەوڵەت، سەروەریی یاسا، 

حكوومەتی بەرپرسیار(.
لەوانەیە هەندێ لە خوێنەران  وا بیر بكەنەوە، كە ئاماژە دان 
بەم پاشخانە مێژووییە بۆ ئەوە بێت بڵێین، پەرەپێدانی سیاسەت 
ل���ە رووی مێژوویی���ەوە حەتمیی���ە. ئەمەش وات���ە پەرەپێدانی 
سیاس���ەت بریتییە ل���ە باس كردنی بنەم���ای ئاڵۆز و رێڕەوی 
تایبەتی بنەچەی دامەزراوەكان، بەاڵم من لەم باس���ەدا جەخت 
دەكەمە س���ەر ئەوەی، كە ئەو دامەزراوە هاوشێوانەی ئێستا 
دەردەك���ەون، تەنیا لە بارودۆخی هاوش���ێوەی دامەزراوگەلی 
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كۆن دێنە ئاراوە. هەموو واڵتان لە یەك بازنەدا كۆ دەكەینەوە، 
ب���ە ی���ەك رێگە و لە س���ەر بنەمای ئەو مێ���ژووە نموونەییەی 
رابردووی دامەزراوەكان، پەرەپێدانی پێوە گرێ دەدەینەوە. 

ب���ێ گوم���ان مەس���ەلەكە تەنی���ا ئەم���ە  نیی���ە، بەڵك���وو ئ���ەو 
دامەزراوان���ەی دەبن���ە هۆكاری ئەوەی س���وود ب���ە كۆمەڵگە 
بگەیەن���ن، ئ���ەوا بە ش���ێوەیەكی رۆتین���ی لە الی���ەن خەڵكانی 
دیك���ەوە كۆپی دەكرێن و پەرەیان پ���ێ دەدرێت. هەروەها بە 
درێژایی مێژووش لە نێو كۆمەڵگەی جیاجیادا خاڵی هاوبەش 
و فێربوون لە یەكتری هەبووە، لەمەش زیاتر كە ئەم بەشە لە 
دەستپێكی شۆڕشی پیشەس���ازیدا كۆتایی پێ دێنم. مەبەست 
لێی ئەوەیە، ئ���ەو گۆڕانكارییە گەورەیەی هەموو مەرجەكانی 
پەرەپێدان���ی گۆڕی���وە، ئای���ا چۆن ل���ەم هەلومەرج���ە تازەیەدا 
پەرەپێدانی سیاس���ەت روو دەدات و دێتە ئاراوە؟ هەموو ئەو 

خااڵنەش لە بەشی كۆتایی ئەم باسەدا چڕ كراونەتەوە.
بەش���ی دووەم لەم زنجیرەیەدا دێتە س���ەر باس و ش���رۆڤە 
كردن���ی ئەوەی چۆن پەرەپێدانی سیاس���ەت ل���ە جیهانی پاش 
 post Malthusian( دا جێی خۆی گرت، مەبەست لە)مالتوس(
World(، واتە ئەو جیهانەی بە سایەی شۆڕشی پیشەسازییەوە، 
گەشەی زیاد بوونی دانیشتووانی بە خۆیەوە بینی. )مالتوس، 
یەكەم كەس بوو تیۆریی گەش���ەی زیاد بوونی دانیش���تووانی 
داڕش���تووە- گ���واڵن(. ئەمەش واتە پەرەپێدانی سیاس���ەت بە 
لەبەرچاو گرتنی الیەنی نەریتخوازانەی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی، 
هێن���دەی پەیوەندیی بە دامەزراوەكانەوە هەبێت. ئەمەش واتە 
هەم���وو كۆمەڵ���گاكان ل���ە بنیاتنان���ی دامەزراوەكان���دا هەموو 
تایبەتمەندییەك���ی نەوەكان���ی پێ���ش خۆی���ان رانەماڵیوە، بەاڵم 
ب���ە ش���ێوەیەكی س���ەرەكی دامەزراوگەلی نوێ لە س���ەرووی 
ئ���ەو دامەزراوانەوەن، كە بۆ ماوەیەك���ی دوور و درێژ، نەوە 
دوای ن���ەوە ماونەتەوە. هەر بۆ نموون���ە بنەمای )وەچەزایی( 
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ی���ان )ب���ە می���رات مان���ەوە( )Segmentary lineages(، یەكێكە 
ل���ە كۆنترین فۆرمەكانی رێكخس���تنی كۆمەاڵیەتی. ئەم فۆرمە 
هەتا ئێس���تاش لە زۆربەی بەش���ەكانی جیهان���ی هاوچەرخ و 
مۆدێرن���دا، فۆرمێكە بۆ رێكخس���تنی كۆمەاڵیەت���ی. بۆیە زۆر 
زەحمەتە بتوانین لە شیمانەی گۆڕانكاریی ئێستامان تێبگەین، 
ب���ە بێ گەڕانەوە بۆ ئەم میرات���ە و ئەو رێگایەی كە زۆر جار 
ب���ژاردەی گونجاو لە بەردەم كاراكتەرانی ئێس���تای سیاس���ی 
س���نووردار دەكات. لەمەش زیاتر تێگەیشتن لەو هەلومەرجە 
ئاڵۆزانەی كە لە بنەچەدا دامەزراوەكانی تێدا دروس���ت كران، 
دەبن���ە یارمەتیدەرم���ان ب���ۆ ئەوەی ل���ەوە تێبگەی���ن كە بۆچی 
گواستنەوەی شێوازی دامەزراوە لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی 
دیكە، تەنانەت لە هەلومەرجی مۆدێرنەش���دا، كارێكی گرانە و 
ئاس���ان نییە. گەلێك بنیاتی دامەزراوەی سیاس���ی بەرەنجامی 
فاكت���ەری سیاس���ین )لەوانەی���ە ئابووریناس���ێك بڵێ���ت ئ���ەو 
فاكتەرانە لە دەرەوەی سیستەمە سیاسییەكەن(. لەبارەی ئەم 
پرس���ەوە چەندین نموونەی جۆراوجۆرمان هەیە، بۆ نموونە 
خاوەندارێتی���ی تایبەت هەر ب���ە تەنیا لەبەر هۆكاری ئابووری 
س���ەری هەڵنەدا، بەڵك���وو لەبەر ئەوەی نەوەكان پێویس���تیان 
بە ش���وێنێك هەبوو بۆ ناش���تنی مردووەكان و رازی كردنی 
گیانی���ان. بە هەمان ش���ێوە پیرۆزیی حوكمی یاس���ا لە رووی 
مێژوویی���ەوە، دەگەڕێت���ەوە ب���ۆ ئ���ەو بنەچ���ە پیرۆزیی���ەی لە 
ئایینەوە س���ەرچاوەی گرتووە. هەروەها دەوڵەت لە ئەوروپا 
و لە چیندا، لە ئەنجامی ئەو پاڵنەرە بێ مانایانەی كە بە هۆی 
ش���ەڕی الوەكییەوە دروس���ت بوون، خۆبەخ���ۆ هاتە كایەوە، 
ئەو ش���تەی كە سیستەمی ئێستای نێودەوڵەتی دەیەوێت كپی 
ب���كات، كەواتە هەوڵدان بۆ دووبارە دروس���ت كردنەوەی ئەو 
دامەزراوان���ە ب���ە بێ یارمەتیی ئەو فاكت���ەرە دەرەكییانە، زۆر 

جار ملمالنێیەكی توندی لێ پەیدا دەبێت.
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ه���ەوڵ دەدەم هەندێ���ك ل���ەو بیرۆكانەی كە ل���ە گێڕانەوەی 
مێژووییان���ەی پەرەپێدان���ی دام���ەزراوەكان دەكۆڵن���ەوە، لەم 
بی���ردۆزی  چوارچێوەكان���ی  و  بكەم���ەوە  كورت���ی  بەش���ەدا 
پەرەپێدان���ی سیاس���ی و هەڵدێ���ری سیاس���ییان ل���ێ هەڵێنجم. 
ئەمەش ناكاتە پیرۆزیی راس���ت و دروس���تی پێشبینی كراوی 
تیۆرییەكە، لەبەر ئەوەی بەرهەم بەرەنجامی چەندین فاكتەری 
بەیەكدا چوونە. شایانی باسە، كێشەكە ئەوەیە هەر فاكتەرێك 
پش���ت بە فاكت���ەری دی دەبەس���تێت و... بەم ش���ێوەیە لە ناو 
بازنەیەك���ی بەتاڵ���دا دەخوولێنەوە. یەكێك ل���ەو هۆیانەی وای 
كرد، من س���ەرەتای ئ���ەم كۆبەندە بە گێڕانەوەی سروش���تی 
بایۆلۆژیانەی مرۆڤ دەست پێ بكەم، ئەوەیە كە ئەمە دەست 
پێ كردنێكی راش���كاوانەیە و دەتواندرێت   فاكتەرەكانی دیكەی 

لەسەر دابندرێت.

 بنەماگەلی بایۆلۆژیانەی سیاسەت 
مرۆڤ بە تەواوی ئازاد نییە كە لە ناو كۆمەڵگادا هەڵسوكەوت 
بكات و پێكهاتە و ئاكاری ئەو كۆمەڵگەیە لەبەر چاو نەگرێت. 
لەب���ەر ئ���ەوەی مرۆڤ و كۆمەڵگ���ە سروش���تی بایۆلۆژیانەی 
هاوبەش���یان هەیە، ئەم سروش���تەش لە سەرتاسەری جیهاندا 
وەك���وو یەك���ە، با ئ���ەو راس���تییەش لەب���ەر چ���او بگرین، كە 
س���ەرچاوەی هەموو دانیش���تووانی ئێس���تای گۆی زەوی، لە 
ی���ەك گرووپ���ی بچووكەوە هاتووە، كە پێش 50 هەزار س���اڵ 
ل���ە ئەفریقادا ژیاون. بێ گومان هەبوونی یەك س���ەرچاوە بۆ 
تێكڕای بەرەی مرۆڤایەتی، سروشتێكی هاوبەشی مرۆڤایەتی 
دروست دەكات، بەاڵم ئەم سروشتە هاوبەشە ئیتیك و ئاكاری 
سیاس���ەت دیاری ن���اكات، بەڵكوو ئەم سروش���تە هاوبەش���ە 
چوارچێ���وەی دامەزراوەكان و س���نوردار كردنی دەس���ەاڵتی 
ئەوان دیاری دەكات. لە هەمان كاتدا ئەم سروش���تە هاوبەشە 
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ب���ەو مانای���ەش دێت، ك���ە سیاس���ەتی مرۆیی پش���ت بە چەند 
ش���یوەیەك دەبەس���تێت، كە بەردەوام لە ئاكاری مرۆڤدا نەوە 
دوای نەوە دووبارە بوونەتەوە. ئەم دووبارە بوونەوەیەش بە 
درێژای���ی مێژوو لە هەمەجۆر كەلتووردا هەبووە، بۆیە لێرەدا 
دەتوانی���ن ئەم سروش���تە هاوبەش���ە بەم گریمانان���ەی دادێن، 

ئاماژە پێ بكەین:
 مرۆڤ هەرگیز لە حاڵەتی پێش كۆمەڵگادا نەبووە:

ئ���ەو بیرۆكەیەی كە )تۆماس هۆبز( ئام���اژەی پێ كردووە، 
بەوەی  مرۆڤایەتی وەك تاكێكی گۆشەگیر هەبووە، بە سایەی 
توند و تیژییەوە تیكەڵ بە یەكتر بوون، یان وەك ئەوەی )ژان 
ژاك رۆسۆ( ئاماژەی پێ كردووە، مرۆڤ ئاشتییانە یەكتریان 
فەرام���ۆش ك���ردووە، من پێ���م وایە ئ���ەم دوو چەمكە هیچیان 

راست نین .
لەب���ەر ئ���ەوەی م���رۆڤ ب���ە سروش���تی خ���ۆی، ل���ە هەموو 
نەوەیەكدا، هەمیش���ە ل���ە چوارچێوەی گرووپ���ی خزمایەتی و 
كۆمەاڵیەتی���دا ژیاوە. ئەمەش مانای ئەوەی���ە ژیانی مرۆڤ لە 
نێو ئەم گرووپە كۆمەاڵیەتییانەدا، بە ماوەیەكی دوور و درێژ، 
توانای ئەقڵمەندی و س���ۆزداری بۆ پەی���دا بوونی هاریكاریی 
كۆمەاڵیەتی سەری هەڵداوە. بۆ نموونە هەندێك توانای مرۆڤ 
هەن سروشتێكی بۆماوەییان هەیە، ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت، 
م���رۆڤ توانایەكی ئەقڵمەندیی هەبووە بۆ هەڵبژاردنی كارێكی 
كۆمەاڵیەتی و تاكەكانی كۆمەڵگە وا س���ەیری خۆیان كردووە، 
كاتێك هاوكاریی یەكتری دەكەن، باش���تر كاروباریان بەڕێوە 
دەچێ���ت. ئەمەش مانای ئەوەیە كاتێك ئاس���تی ئەم هاوكارییە 
كۆمەاڵیەتییەی  لە كۆمەڵگەكانی مرۆڤایەتیدا هەن و لە دۆخیكدا 
بە ش���ێوەیەكی زۆر بەرچ���او دێتە خ���وارێ و نامێنێت، هۆی 
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ تێنەگەیش���تن لەو هۆكارانەی لە پشت 

نەمانی ئەم هاوكارییە كۆمەاڵیەتییەوەن. 
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سروش���تی حەز بە تێكەڵیی مرۆڤ لەسەر دوو بنەما بنیات 
نراوە كە بریتین لە:

یەكەم: پرەنسیپی بژاردەی خزمایەتی 
دووەم: پرەنسیپی بژاردەی خۆنەویستیی دووالیەنە 

بە پێی پرەنس���یپی بژاردەی خزمایەتی یان وەچە خستنەوە 
لەناو یەكدا، مرۆڤ خۆنەویستانە لەگەڵ خزمانی هەڵسوكەوت 
دەكات )ی���ان تاك���ەكان پێی���ان وای���ە )جین(یان ل���ە یەكترەوە 

نزیكە(.
ب���ە پێ���ی ب���ژاردەی خۆنەویس���تیی دووالیەن���ەش، م���رۆڤ 
پەیوەندیی باش و خراپ لەگەڵ ئەو كەسانە دروست دەكات، 
ك���ە بە درێژایی ئەو ماوەیە پێكەوەن. لە بژاردەی پرەنس���یپی 
خۆنەویستیی دووالیەنەدا شێوازی ئەو پەیوەندییەی دروست 
دەبێ���ت وەك ب���ژاردەی پرەنس���یپی خزمایەتی پش���ت بە لێك 
نزیكی���ی جینان���ەی نێوان تاكەكان نابەس���تێت، بەڵكوو پش���ت 
دەبەس���تێت بە پەیوەندیی راستەوخۆی نێوان تاكەكان و ئەو 
متمانەیەی لە ئاكامی پەیوەندییەوە دروست دەبێت. ئەم شێوە 
جیاوازانەی هاوكاریی كۆمەاڵیەتی كە لە مرۆڤدا هەن، دەكەونە 
پێ���ش ئەو هۆكار و هاندەرانەی ك���ە دامەزراوەكان پەیوەندی 
لە نێوان تاكەكاندا دروس���ت دەكەن و پێكیانەوە گرێ دەدەن. 
ه���ەر بۆیە كاتێ���ك ئ���ەم دامەزراوانە تێك دەچ���ن، پەیوەندیی 
نێ���وان تاكەكان كۆتایی نایەت، بەڵكوو ش���ێوازەیلی جیاوازی 
هاوكاری���ی كۆمەاڵیەت���ی دووبارە دروس���ت دەبنەوە. ئەمەش 
لەبەر ئەوەیە هاریكاری���ی كۆمەاڵیەتیی نێوان تاكەكان زادەی 
سروشتی مرۆڤن، ئەوەی من ناوم لێناوە پەتریمۆنالیزم )واتە 
شێوازی دروست كردنی پەیوەندی لە سەر بنەمای ئینتیما بۆ 
تاكە كەس(، كە بۆ دەست نیشان كردنی سیاسیانەی كەسێك، 
پش���ت بەو دوو پرەنس���یپە دەبەس���تێت. بەم ش���ێوەیە ئەگەر 
بگەڕێین���ەوە بۆ می���ژوو، بۆ نموون���ە لە كۆتای���ی قەڵەمڕەوی 
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نەت���ەوەی )هان( لە چین، زۆرب���ەی دامەزراوەكانی بیرۆكرات 
لە س���ەر بنەم���ای خزمایەتی داب���ەش كران، ی���ان وەك گەلی 
)جانسی( خۆیان حەزیان دەكرد كوڕەكانیان بچنە ناو سوپای 
كۆری���اوە، یان لە رژێمی كۆنی فەڕەنس���ادا كە دامەزراوەكان 
دەفرۆش���ران، بەمەش سروشتی میراتگری بە سادەیی خۆی 

پیادە دەكاتەوە.
 م���رۆڤ مەیلێك���ی زگماكی بۆ دروس���ت ك���ردن و پەیڕەو 

كردنی فۆرم و یاسا هەیە
ل����ە كاتێكدا یاس����ای س����ەرەكیی دام����ەزراوە بەو ش����ێوەیە 
بێ����ت، ك����ە ئازادیی تاك ب����ۆ هەڵب����ژاردن س����نووردار بكات، 
ئەوا دەتوانین بە ش����ێوەیەكی گش����تی بڵێین مرۆڤ مەیلێكی 
سروشتیانەی هەیە بۆ دروست كردنی دامەزراوە. یاساكان 
بە شێوەیەكی ئاقاڵنە لە الیەن ئەو كەسانەوە پیادە دەكرێن، 
كە بەرزترین ئاس����تی بەرژەوەندیی خۆی����ان رەچاو دەكەن. 
هەڵبەت لە هەمان كاتدا پێویستە ئەم یاسایانە لە چوارچێوەی 
گرێبەستی كۆمەاڵیەتیدا لە بەرژەوەندیی تاكەكانی دیكەشدا 
بێت. مرۆڤ خۆڕس����كانە خاوەنی توان����ای ئەقڵییە، كە دەبێتە 
هاری����كار بۆ ئ����ەوەی لە میانەی هاریكاری����ی كۆمەاڵیەتییەوە 
دەتوان����ن  ئەم����ەش  ب����ۆ  بك����ەن،  چارەس����ەر  كێش����ەكانیان 
هەڵس����وكەوتی رابردوویان لە بی����ر بێت، وەك رێنماییەك بۆ 
هاوكاریی داهاتوویان. واتە دەتوانن بە دیالۆگ و دروس����ت 
كردن����ی راس����تگۆیی و متمان����ەوە زانی����اری ئاڵوگ����ۆڕ بكەن، 
هەروەها مرۆڤ خاوەنی هەس����ت و هۆش����یارییە، دەتوانێت 
بە س����ایەی نیش����انەی بیندراو و بیس����تراوەوە ئیتیكی درۆ و 
ناڕاس����ت لە یەكتری جیا بكات����ەوە و لێیان تێبگات. هەروەها 
لە نێو مرۆڤیش����دا خەس����ڵەتی هاوبەش هەیە بۆ گۆڕینەوەی 
زانیاری لەگەڵ یەكتری. ئەوەش لە رێی زمان و شێوازەكانی 
دیك����ەی پەیوەن����دی كردن بە یەكتریی����ەوە. توانای مرۆڤ بۆ 
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داڕش����تن و پەیڕەو كردنی یاس����ا لە بنەمایەك����ی ئابورییەوە 
س����ەرچاوە دەگرێت. ئەمەش بەو مانایەی دامەزراوەكان بۆ 
ئ����ەوەن خەرجی����ی خزمەتگوزاریی كۆمەڵگە ب����ە بودجەیەكی 
كەمت����ر جێبەجێ بكەن، هەوڵی����ش دەدەن بە تێچووی كەمتر 
كار رابپەڕێندرێ����ت. هەر بۆیە خواس����تی م����رۆڤ بۆ پەیڕەو 
كردنی یاس����ا زۆر جار پش����ت بە هەس����ت كردن دەبەستێت 
نەك بە ئەقڵ، ئەمەش وەك هەست كردن بە )تاوان، شەرم، 
ش����انازی، تووڕەیی، شەرمەزار بوون(، بۆیە خواستی پابەند 
بوون بە یاس����اوە ب����ە مانای لۆكیانەی )ل����ە )جۆن لۆك(�ەوە 
هات����ووە(، رەوش����تێكی هزریانەیە، هەتا تاك فێ����ر بكرێت بە 
یاس����اوە پابەند بێ����ت. ئەم ئاكارە لە دوای ل����ە دایك بوون و 
تیكەڵ بوون لەگەڵ واقیعدا و لە دەرەوەی تاكەكان دروست 
نابێ����ت، بەڵك����وو ئەم هەس����تی پابەن����د بوونە بە ش����ێوەیەكی 
سروشتی لە قۆناخی منداڵیدا هەیە، ئەم هەستەش رەفتار و 
هەڵس����وكەوت لە دەرەوەی یاس����ای بۆماوە و كەلتوورییەوە 

لە رووی )جینی(یەوە چەسپاوە. 
ئی���دی بۆی���ە توانامان بۆ داڕش���تنی یاس���ا و پەیڕەو كردنی 
زۆر ل���ە توانامان بۆ زمان دەچێت: ئەمە لە كاتێكدا ناوەڕۆكی 
یاساكان نەریتییە، لە كۆمەڵگایەكەوە بۆ یەكێكی دی دەگۆڕێت، 
 -deep structure(  بە واتای شێوازێكی قووڵی پێكهاتەیی هەیە
ئەم���ەش مانای ئەوەیە لە رووی تیۆریی���ەوە چەندین پێكهاتە 
پێكەوە گرێ دەداتەوە( بۆ داڕش���تنی یاس���اكان، بەاڵم توانای 
پابەند بوون پێیانەوە سروش���تییە: خۆڕس���كە. ئەم خواستەی 
مرۆڤیش بۆ پابەند بوون بە یاساكانەوە بە شێوەیەكی رەمەك، 
یارمەتیمان دەدات بۆ بەرچاوڕوونی و تێگەیشتنمان لە بنەما 
نەریتییەكانی كۆمەڵگە. كەواتە گەشەپێدانی یاساكان پەیوەستە 
بە كۆمەڵێك هەلومەرجی ژینگەیەكی تایبەت، بەاڵم یاس���اكان 
لەوانەی���ە وەك گۆڕان���كاری بە س���وودی گورزێكی تایبەت لە 
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هەلومەرجەكان���ی ژینگە گەش���ە بكەن، ب���ەاڵم كۆمەڵگاكان بۆ 
ماوەیەك���ی دوور و درێ���ژ ب���ەو بارودۆخە گ���ۆڕاوەوە پابەند 
نابن، هەتا یاس���اكان ناچونیەك بن یان لەگەڵ بارودۆخەكەش 

نەگونجێن. 
 )مەمالیك( پاش ماوەیەكی زۆر لە دۆزینەوەی چەكی ئاگرین 
)واتە دۆزینەوەی بارووت و دروست كردنی تفەنگ( و بینینی 
بااڵدەس���تیی ئەم چەكە لە ش���ەڕدا كە لە الیەن ئەوروپاییەوە 
ب���ەكار دەهات، قایل نەب���وون كە پەنا بۆ چەكی ئاگرین بەرن، 
لەبەر ئەوەی ئەوان پابەند بوون بە ش���ەڕی س���وارەوە، هەر 
ئەم���ەش ب���ووە هۆی ئ���ەوەی زۆرب���ەی مەمالیك ل���ە بەردەم 
ئیمپراتۆریەتی عوس���مانیدا شكس���ت بهێنن. دوای ئەمە ئینجا 
بڕیاری���ان دا ئەم چەكانە ب���ەكار بهێنن، ئەمەش مانای ئەوەیە 
پرەنس���یپێكی نەریت���ی لە نێو هەم���وو كۆمەڵگ���ە جیاجیاكانی 

مرۆڤایەتیدا هەیە بۆ پاراستنی دامەزراوەكانیان.
 مرۆڤ ئارەزوویەكی خۆڕسكانەی بۆ توند و تیژی هەیە 
هەر لە چركەس���اتی لەدایك بوونییەوە، مرۆڤ ئامادەباشیی 
تێدای���ە ب���ۆ توند و تی���ژی دژ بە مرۆڤی دیك���ە، ئەمەش وەك 
میراتێك���ی ب���اب و باپیرانی���ان بۆیان ماوەت���ەوە، كەواتە وەك 
رۆس���ۆ دەڵێت: ئارەزووی مرۆڤ بۆ توند و تیژی رەوشتێك 
نیی���ە فێری كرا بێت، )ئەو لە كاتێك���ی دیاری كراوی مێژووی 
مرۆڤایەتیدا س���ەری هەڵنەداوە(. بۆیە بەردەوام و بە درێژایی 
مێژوو دامەزراوەكانی كۆمەاڵیەتی دروست بوون، بۆ ئەوەی 
تون���د و تیژی س���نوردار بكرێت و كۆنت���رۆڵ بكرێت. لەباری 
راستیشدا یەكێك لە گرنگترین ئەركەكانی دامەزراوەی سیاسی 
بە شێوەیەكی زۆر ورد، كۆنترۆڵ كردن و كۆ كردنەوەی ئەو 

ئاستەیە كە توند و تیژیی تێدا دەردەكەوێت.
 مرۆڤ بە  سروش���تی خۆی تەنیا حەزی لە س���ەرچاوەی 

مادی نییە، بەڵكوو دەیەوێت بشیانناسێت:
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ناسین یان س���ەلماندنی ئەو مەعریفەیەی كە بەهای مرۆڤ 
دیاری دەكات یان ئەوەی كە بە پایەی كۆمەاڵیەتی ناس���راوە. 
ملمالنێی ناس���ینی پایەی كۆمەاڵیەتی زۆر جیاوازە لە ملمالنێ 
لە پێناو شتی مادیدا، چونكە پایەی كۆمەاڵیەتی رێژەییە و رەها 
نییە، یان وەكوو )رۆبێ���رت فرانك(ی ئابووریناس پێی دەڵێت 
)پل���ە و پای���ەی باش بە مانایەكی دی، وات���ە تۆ كاتێك پایەكی 
بەرزت هەیە كە ئەوانی دی پایەیەكی نزمیان هەبێت(. ئەمەش 
وات���ە جیاواز لە رێس���اكانی ی���اری و بازرگان���ی، كە هەردوو 
الیەن تێیدا دەتوانن سەربكەون، بەاڵم لە ملمالنێ بۆ بەدەست 
هێنانی پلە و پایە، تەنیا یەك كەس تێیدا س���ەردەكەوێت، واتە 
بەدەست هێنانی یەكێك لە یاریزانان بە مانای دۆڕاندنی ئەوانی 
دیكەیە. زۆربەی زۆری سیاس���ەتی مرۆڤ بۆ ملمالنێ كردنە  
بە ئامانجی بەدەست هێنانی ددان پێدانان. ئەمەش نەك هەر بە 
تەنیا بۆ میرانی چین راستە، كە دەیانویست تەختی پاشایەتیی 
ئاس���مان وەربگرن، بەڵكوو بۆ جووتیارێكی هەڵگەڕاوەش، كە 
تێدەكۆش���ێت بۆ بەدی هێنانی دادپەروەری لە ژێر دروش���می 
زەرد و سووردا، دیسان راستە. هەروەها بۆ ئەوانەش راستە 
كە شۆڕش���ی فەرەنس���ایان بەرپا ك���رد. عەرەبی���ش توانییان 
ناكۆكییەكانی���ان بخەن���ە الوە و زۆربەی باك���ووری ئەفریقا و 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت داگیر بكەن، لەبەر ئەوەی هەوڵیان دا 
مەیلی خەڵكی بە الی ئایینەكەیان كە ئیسالمە بەدەست بهێنن ، 
هەر وەك چۆن ئەوروپاییش بە دروشمی كریستیان، جیهانی 

نوێیان داگیر كرد.
ئێستاش، س���ەرهەڵدانی دیموكراسیی مۆدێرن، جگە لەوەی 
داوایەكی یەكس���انە بۆ ددان پێدانان بە یەكس���انی، كە دەبێتە 
گەوهەری دیموكراس���ی، هیچ ش���تێكی دیكە نییە. لە مێژووی 
پێدان���ان،  ددان  كردن���ی  داوا  ئینگلی���زدا، خەس���ڵەتی  واڵت���ی 
خەس���ڵەتێكی قۆناخ ب���ە قۆناخی هەبووە، هەر لە س���ەلماندنی  
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مافەكان���ی گوندنش���ین و خێاڵنەوە تا دەگات���ە مافەكانی گەلی 
ئینگلیز، لەوێشەوە بۆ مافەكانی جۆن لۆك بۆ مرۆڤ.

زۆر گرنگە رێ لە فریودان بگیرێت، لە پێناو كەم كردنەوەی 
گ���وڕ و تین���ی مرۆڤ بۆ وابەس���تە ب���وون ب���ە ئارەزووگەلی 
ئابووری و دەست گرتن بە سەر سەرچاوەكاندا، لەبەر ئەوەی 
لە مێژووی مرۆڤایەتیدا، زۆر جار بەردەوامی بە توند و تیژی 
دراوە، نەك لە پێناو بەدەس���ت هێنانی س���امان و دەستكەوتی 
ماددی، بەڵكوو بۆ بەدەس���ت هێنانی ددان پێدانان بووە. هەر 
بۆیە ش���ەڕ لە پێناوی ددان پێدانان بەردەوام بووە، هەتا ئەو 
كاتەی ئابووری بووەتە ش���تێكی سەرەكی. بۆیە هەندێك جار 
ش���ەڕ لە سەر سامان هەڵگیرس���اوە، ئەمەش كورت كردنەوە 
و س���ادە كردنەوەیەتی، ئەگەر تەنیا وەك جۆرێك لە )قازانج( 

سەیر بكرێت. 
ل���ەم چوارچێوەی���ەدا ناكرێ���ت پ���ەرە ب���ە هی���چ تیۆرییەكی 
واتاداری پەرەپێدانی سیاسی بدرێت، بە بێ لەبەر چاو گرتنی 
بیرۆك���ەكان وەك هۆی بنەڕەتی. ئەمەش ئەو پرس���یارە قوت 
دەكات���ەوە: بۆچ���ی كۆمەڵ���گاكان جی���اوازن و رێ���ی جیاوازی 
خۆیان بۆ پەرەپێدان  پەیڕەوی دەكەن؟ بە زاراوەی زانس���تیی 
كۆمەاڵیەت���ی، ئەوان���ە توخمی گ���ۆڕاوی س���ەربەخۆن، یان بە 
بەكار هێنانی زاراوەی كیسەڵ )turtle terminology(، ئەمەش 
بەو مانەیەی كیس���ەڵەكە لە ناو ش���یوێكە، ناكرێ���ت لە بابەتی 
پەیوەس���ت بە ئابووری و ژینگەی ماددییەوە، هیچ پێویس���ت 

بێت لە سەر پشتی كیسەڵەكە رابوەستیت. 
هەر بۆی���ە خەڵك لە ناو  هەموو كۆمەڵگەیەكدا، ش���ێوازێكی 
ئەقاڵن���ی بۆ واقیعی بوون دروس���ت دەكەن، پیادە كردنی ئەم 
ش���ێوازە ئەقاڵنییە، دەبێتە هاوكار بۆ فاكتەری هەمەچەش���نە، 
ك���ە زۆربەی جار ئەو فاكتەران���ە نەبیندراون. دەركەوتنی ئەم 
فاكتەرانەش دەبنە هۆكاری ئەوەی جیهان بكەنە شوێنێك، كە 
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روونتر و پێش���بینی كراوتر، بۆ بەكارهێنان ئاس���انتر بێت. لە 
كۆمەڵگەی س���ەرەتاییدا، ئەو هێ���زە نەبیندراوانە بریتی بوون 
ل���ە: )رۆح، ش���ەیتان، خوداوەند یان سروش���ت(، بەاڵم ئێس���تا 
فاكتەرگەلی نەبیندراو بریتین لە شتانی مەعنەوی، وەك )كێش 
ك���ردن، تیش���كدانەوە، قازانج���ی خۆبەخۆی ئاب���ووری، چینی 

كۆمەاڵیەتی و.. ئەوانی دی(.
هەموو باوەڕێكی  ئایینی���ش، نموونەیەكی ئەقاڵنی و واقیعی 
پێك دێنێت، تێیدا رووداو و بیندراوان دەگەڕێنێتەوە بۆ هێزی 
تاریك و نەبیندراو. تەنانەت بە الیەنی كەمەوە لە س���ەردەمی 
)دەیڤید هیوم(یش���دا، وا تێگەیش���ت بووین، ك���ە ناتواندرێت بە 
هۆی دات���ای ئەزموونییەوە هۆكاری ش���تان بزاندرێت، بەاڵم 
لەگەڵ سەرهەڵدانی زانستەیلی تازەی سروشت، ئەوجا هەنگاو 
هەڵهێندرا بۆ )گەیش���تن بە( بیردۆزی هۆكارەتی )واتە گەڕان 
بە دوای هۆكاری فاكتەری نەبیندراو(، كە دەتواندرێت لە رێی 
ئەزموونەوە ئامارە ش���ی كردنەوە بگۆڕێ���ت یان هۆكارەكان 
بزاندرێ���ن. ه���ەر بۆی���ە بە دۆزین���ەوەی رێی بە س���وودتر بۆ 
هەڵس���ەنگاندنی بیرۆدزەكان���ی هۆكارەتی، م���رۆڤ دەتوانێت 
باش���تر ژینگەكەی ب���ەكار بهێنێت. بۆ نموون���ە دەتواندرێت بە 
بەكار هێنانی پەیینی كیمیاوی و ئاودان، بەرهەمی كش���توكاڵ 
زیاد بكرێت. ئەمە بەرهەمی ئەزموونە، بەاڵم پێش���تر بۆ زیاد 
كردن���ی بەرهەم قوربانی دەكرا. ئەمەش مانای ئەوەیە هەموو 
كۆمەڵگەكان���ی مرۆی���ی جۆرێك لە نموون���ەی واقیعی بوونی، 
بەرهەم هێناوە. ئەم واقیعی بوونەشی وەك هێزێكی شاراوەی 
سروش���ت وێنا كردووە، نەك توانایەك كە بتواندرێت لە رێی 
ئەزموون���ەوە بەدەس���ت بهێندرێت. دی���ارە نموونەی هۆكاری 
واقیعی بە تایبەتی ئەوانەی لە شێوەی ئاییندان، بۆ رێ خۆش 
ك���ردن بۆ ه���ەرەوەز )كاری ب���ە كۆم���ەڵ( زۆر گرنگن. كاری 
ب���ە كۆمەڵ )هەرەوەز( كە تەنیا پش���ت بە خۆ س���وودمەندیی 
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ژییری دەبەس���تێت، ناتوانێت پل���ەی هاوكاریی كۆمەاڵیەتی و 
خۆنەویس���تی ئاش���كرا بكات، كە لە راس���تیدا لە جیهاندا هەن. 
ب���اوەڕی ئایینی دەتوانێت مرۆڤ ب���ۆ ئەنجامدانی كارێك هان 
ب���دات، ئەگەر ئ���ەو پاڵنەرە ئایینەی لە پش���ت نەبێت، مرۆڤیش 
كارەك���ە ن���اكات، ئەگ���ەر قازانجی بۆ خۆی تێ���دا نەبێت، بەاڵم 
ئایی���ن وا دەكات خۆنەویس���تانە كارەكە ب���كات. ئەمەش هەر 
وەك لەگەڵ هاتنی ئیسالمدا دەركەوت، هاوبەش كردنی باوەڕ 
و كەلتوور، هاوكاری كردن لە رێی دەستەبەر كردنی ئامانجی 
هاوبەش و رێ خۆش كردن بۆ چارەسەر كردنی كێشەگەلی 

هاوبەش زیاتر برەوی پێ دەدات.
زۆرب���ەی خەڵك كە جەنگەكانی ئایینیان لە جیهانی ئێس���تادا 
بینی���وە، ب���ە دیدێك���ی دوژمنكارانە ل���ە ئایین دەڕوان���ن، پێیان 
وای���ە لە كۆمەڵگ���ەی فرە ئایین���دا، ئایین س���ەرچاوەی توند و 
تی���ژی و دەمارگیرییە. لە راستیش���دا ئەم بۆچوونە راس���تیی 
تێدای���ە، بەاڵم هەڵەك���ە ئەوەیە ناتوانن ئایین ب���ۆ نێو رێڕەوی 
مێژووییان���ەی خ���ۆی بگێڕنەوە، ك���ە بێ گومان ل���ە رێڕەوی 
مێژوویی خۆیدا، ئایین فاكتەرێكی سەرەكییە بۆ برەودان بەو 
هاوكارییە كۆمەاڵیەتییەی، كە خزمایەتی و دۆس���تایەتی وەك 
سەرچاوەیەك بۆ پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی تێپەڕاندووە، )ئەمەش 
واتە جیا كردنەوەی ئەو الیەنە س���ۆزدارییەی ئایین دەیهێنێتە 
بەره���ەم(، ه���ەر بۆی���ە ئەم���ە وای ك���ردووە ئایدیۆلۆژیاگەلی 
س���یكۆالری وەك ماركس���یزم، لینینیزم یان ناشناڵیزم، لەبەر 
ئ���ەو ب���اوەڕە س���ۆزدارییەی بەرهەمی دەهێن���ن، كەمتر وەك 

شەڕخواز یان تێكدەر دەردەكەون.
یاس���ا و ش���ێوازی ئەقاڵنیی ئایینی بە ش���ێوەیەكی یەكانگیر 
پێك���ەوە گرێ���دراون، چونك���ە نموون���ەكان زۆر جار یاس���ای 
روون دەخەن���ە ڕوو ب���ۆ كۆمەڵ���گاكان ت���ا پەی���ڕەوی بك���ەن. 
رۆڵ���ی ئایینی���ش لە رۆڵ���ی تیۆرییەكان زیات���رە، لەبەر ئەوەی 
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ئەو كۆدە رەوش���تیانەی لە ئاییندان دەبنە هێزێك بۆ یاس���اكە، 
ش���وێنكەوتووانی ئایینەك���ەش پێوەی پابەن���د دەكات. ئەمەش 
س���یفەتی ئەو یاس���ا ناچارانە وەردەگرێت، ك���ە بە زۆر مانای 
هەستیار داپۆشراون و باوەڕیان پێ هێندراوە. ئەمەش لەبەر 
هۆكارەیلی گەوهەریی ئەو یاسا ناچارانەیە،  نەك لەبەر ئەوەی 
یاس���اكان  ورد داڕێژراون و بە س���وودن. هۆكاری ئەوەش���ی 
ك���ە كۆدەیلی رەش���تیی نێو ب���اوەڕی ئایینی دەبن���ە ئەو هێزە، 
ئەوەیە ئەو كۆدەیلە رەوش���تییە نە دەتواندرێت بسەلمێندرێن، 
ن���ە دەش���تواندرێت ب���ە درۆ بخرێن���ەوە، ئەم���ەش روویەك���ی 
نەریتپارێزی بە كۆمەڵگاكانی مرۆیی بەخشیوە، لەبەر ئەوەی 
نموونەگەلی ژییری لە راس���تییەوە وەرگیراون، زۆر قورس���ە 

ئەم كۆدانە، بە بیانووی ئەوەی باش نین بگۆڕێن.
سروش���تی گەردوونیان���ە ل���ە هەندێ���ك ش���ێوەی ب���اوەڕی 
ئایینی���ی نێو كۆمەڵگاكانی مرۆڤایەتیدا هەن، هەس���ت دەكرێت 
ئ���ەم باوەڕە ل���ە تەبیعەتی مرۆڤ���دا رەگی داكوت���اوە، ئەمەش 
وەك زمان و رێس���ای پیادە كراو خ���ۆی دەنوێنێ. ناوەڕۆكی 
باوەڕی ئایینی، ه���ەم نەریتییە هەمیش لە كۆمەڵگەیەكەوە بۆ 
یەكێك���ی دیكە جیاوازە، بەاڵم توانای دروس���ت كردنی ئایینزا 
توانایەكی زگماكییە. هیچ شتێك لەوانەی گوتوومن سەبارەت 
بە كاریگەرییەكانی سیاس���یی ئایین، پش���ت بەوە نابەستن كە 
ئایا لە )جین(�ەوەیە یان نا. هەتا ئەگەر رەوش���تی فێربوونیش 
هەبێت، هێش���تا هەر كاریگەرییەكی زۆری لە س���ەر رەوشتی 

سیاسی هەیە.
بیرمەندانی وەك كارل ماركس و ئیمیل دۆركایم، پێیان وایە 
ئەو رۆڵەی ئایی���ن كە كەڵكی لێ وەرگیراوە لە رووی پێكەوە 
بەستنی كۆمەڵگە بە یەكەوە )ئیتر چ كۆمەڵگەكە هەمووی بێت 
یان پێكەوە بەستنەوەی چینێكی دیاری كراو( ئەركی سەرەكیی 
ئایینە. ئەوان پێیان وایە مەبەستی سەرەكیی ئایینەكان ئەوەیە، 
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هەر وەك بینیش���مان، بۆچوونی ئایینی لەگەڵ سیس���تەمەیلی  
سیاس���ی و ئابووری���دا س���ەر ه���ەڵ دەدات. لە )ش���امانیزم( و 
س���یحرەوە )شامانیزم جۆرە ئایینێكە لە ئاسیای ناوەڕاست و 
لە نێو دانیش���تووانی رەس���ەنی هەردوو كیشوەری ئەمریكای 
باكوور و باشووردا هەبووە. ئەم ئایینە لە ژاپۆنیشدا هەیە، بە 
مانای چارەسەر كردنی نەخۆشی لە رێی سیحرەوە- گواڵن( 
گۆڕاوە بۆ پەرس���تنی پێشینان، دواتر بۆ زیاتر لە یەك ئایینی 
یەكتاپەرستی، پاشان بۆ ئایینزای پێشكەوتوو. باوەڕی ئایینی 
بە شێوەیەك لە شێوەكان پەیوەندیی بە هەلومەرجی ماددیی 
ئەو گرووپانەوە هەیە كە دەیانپارێزێ. ئەو خێاڵنەی خۆكوژن 
ی���ان ئەوان���ەی زاوزێ قەدەغ���ە دەك���ەن، لە نێ���وان ئەندامانی 
خۆیاندا وەك –ش���ایكەر- ەكان )ج���ۆرە رێنماییەكی ئایینە لە 
نوێ كریس���تیان و لە ئەمریكا پی���ادە دەكرێت( نایانەوێ زۆر 
ل���ە ژیان���دا بمێننەوە. بۆیە زۆر ش���تێكی س���ەیر دەبێت ئەگەر 
ئایین���ەكان وەك بەرهەمی ئ���ەو هەلومەرجە ماددیانە س���ەیر 
بكرێ���ن و لەو رێی ئەوانیش���ەوە راڤەیان ب���ۆ بكرێت. ئەمەش 

دەبێتە هەڵەیەكی گەورە.
هەرگیز ناتواندرێت بە ئاماژەدان بە هەلومەرجی پێش���تری 
م���اددی باس���ی ئایین بكرێت. ئەم���ە بە روونی ل���ە جیاوازیی 
نێ���وان هیندس���تان و چیندا بینیم���ان، هەتا كۆتای���ی هەزارەی 
یەكەم���ی پێش لەدایك بوونی مەس���یح، ه���ەردوو كۆمەڵگە لە 
رووی پێكهاتەی كۆمەاڵیەتییەوە، هەروەها پش���ت بەس���تن بە 
وەچ���ەی ئۆرگانی و جۆرەكان و ش���ێوەی سیاس���یدا لە یەك 
دەچوون، بەاڵم دوای ئەوەی كۆمەڵگای هیندس���تان، بە هۆی 
سەرهەڵدانی ئایینی براهمی، گۆڕانكارییەكی زۆری بە سەردا 
هات. ئەو پێشنیارە میتافیزیكە دیاری كراوەی لە پشت ئاڵۆزی 
و ناڕوونی���ی ئایینەوەی���ە، لە باكووری هیندس���تان لە كاتێكی 
دی���اری كراودا هەبووە، ئەوەش ش���تێكی بێ مانایە كە هەوڵ 
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بدرێ���ت بە هەلومەرجی ژینگەیی و ئابووریی دیاری كراوەوە 
ببەسترێتەوە.

چەندین نموونەم هێنایەوە، ئەوە پیشان دەدەن كە بیرۆكەی 
ئایی���ن رۆڵێك���ی س���ەربەخۆی لە دروس���ت كردن���ی ئەنجامی 
سیاسیدا گێڕاوە. بۆ نموونە، كڵیسەی كاتولیك رۆڵێكی گەورەی 
ل���ە دروس���ت كردنی دوو دام���ەزراوەی گ���ەورەی ئەوروپادا 
بینی���وە. هەروەها لە الواز بوونی بونیاتی مافی خاوەندارێتیی 
گرووپەكان���ی خزمایەتی���ی جێنتل���ی جێرمانی���ی بەرب���ەر، ك���ە 
لە س���ەدەی شەش���ەمەوە دەس���تیان بە س���ەر ئیمپراتۆریەتی 
رۆم���ادا گرت و رۆڵێكی گەورەی���ان هەبوو. ئەمە جگە لەوەی 
ك���ە خۆبەخۆ بووەتە ه���ۆی الواز بوون���ی خێڵەكایەتیش. بەم 
شێوەیە ئەوروپا لە رێكخراوی كۆمەاڵیەتیی پشت بەستوو بە 
خزمایەتی لە سەر بنەمای فاكتەری كۆمەاڵیەتی نەك سیاسی 
دەرچوون. ئەمەش واتە رێك بە پێچەوانەی چین و هیندستان 
و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست. پاشان لە سەدەی یازدەمدا كڵیسەی 
كاتولیك جاڕی س���ەربەخۆیی خۆی لە دەسەاڵتی عەلمانی دا، 
خۆی وەك هەڕەمێكی هاوچەرخ رێكخس���ت و جاڕی حوكمی 
یاسای ئەوروپیی سنووربەزێنی دا، لە كاتێكدا لە هیندستان و 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ئیمپراتۆریەتی بێزەنتی، دامەزراوەی 
سەربەخۆی ئایینی هەبوون، بەاڵم هیچیان نەیتوانی بە هەمان 
رادەی كڵیس���ەی ئەوروپا، بە بێ ش���ەڕ لە س���ەر دەسەاڵت و 
ئامانجەكانی���ان ل���ە بە دامەزراوە كردنی سیس���تەمی یاس���ای 
سەربەخۆدا سەركەوتوو بن. هەر بۆیە  لەو كاتانەدا سەروەریی 

یاسا لە رۆژئاوادا هەرگیز نەدەبووە شتێكی چەسپیو. 
ل���ە هی���چ یەكێك ل���ەو نموونان���ەدا بەه���ای ئایینی بە س���ەر 
سوودی مادیدا سەرنەكەوتووە. كڵیسەی كاتولیك، هەر وەك 
چین���ی براهمیی���ان لە هیندس���تان و توێژی زانایان���ی ئایین لە 
كۆمەڵگەی ئیس���المیدا، گرووپێكی كۆمەاڵیەتییان پێك هێناوە، 
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كە قازانجی ماددیی خۆیان هەبووە. گۆڕانی یاساكانی میرات 
لە الی���ەن جۆرجی یەكەمەوە لەبەر ه���ۆكاری ئایینی نەبووە، 
بەڵك���وو قازانجی كەس���ی تێ���دا ب���ووە، وەك ئامرازێك بەكار 
هات بۆ س���ەندنەوەی ئ���ەو موڵكانەی دەكەوتنە دەس���تی ئەو 
كەس���انەی خزمایەتیی���ان لەگەڵ خاوەنی زەوی���دا هەبووە، بۆ 
ئەوەی ببێتە موڵكی كڵیس���ە. س���ەرەڕای ئەمانە، كڵیس���ە هەر 
بە س���ادەیی كارەكتەرێكی دیكەی سیاس���ی نەبوو، وەك ئەو 
س���ەركردە س���ەربازییانەی لەو كاتەدا ئەوروپایان پاوان كرد 
بوو، نەیدەتوانی بە ئاس���انی هەموو ش���تەكانی خۆی بگۆڕێت 
بۆ دەس���ەاڵتی س���ەربازی، نەش���ی دەتوانی بە ب���ێ یارمەتیی 
دەس���ەاڵتی عەلمانی لە تااڵنییەوە بگلێت. هەروەها رەوایەتیی 
ئەوەش���ی هەب���وو ك���ە ش���ەرعیەت ب���دات ب���ە كارەكتەران���ی 
سیاس���ی، ك���ە نەیاندەتوان���ی بە تەنها ش���ت بەدەس���ت بهێنن. 
هەندێك جار ئابووریناس���ان بەو جۆرە كارەكتەری سیاس���ی 
وێن���ا دەكەن، بەوەی دەتوانێت ش���ەرعیەت ب���دات، ئەمە وەك 
ئەوەی ش���ەرعیەت پێدان بە شێوەیەكی سانایی بەرهەم بێت، 
بە چەش���نی موڵك و ئامراز، بەاڵم پێویس���تە شەرعیەت پێدان  
بە ش���ێوەی خۆی لێی تێبگەین. واتە ل���ە رێی ئەو بیرۆكانەی 
خەڵ���ك هەیانە لەبارەی خودا، داد، مرۆڤ، كۆمەڵگا، س���امان، 
چاكە...هت���د. یەك���ێ ل���ە گرنگتری���ن گۆڕانكاری كە ل���ە بەها و 
ئایدیۆلۆژیادا هاتووەتە ئاراوە، ئەو گۆڕانكارییەیە كە جیهانی 
هاوچەرخ پێناسە دەكاتەوە. بۆ نموونە بیرۆكەی یەكسانی لە 
كۆتایی ئەو س���ەردەمەی كە لەم بەرگەدا باس كراوە، سەری 
هەڵداوە. بیرۆكەی یەكسانیی مرۆڤ رەگی قووڵی لە مێژوودا 
هەیە. نووس���ەرانی وەك هێ���گل و تۆكۆڤیل و نیچە، بیرۆكەی 
هاوچەرخ���ی یەكس���انییان ل���ە بیرۆكەی مەس���یحی مرۆڤەوە 
وەرگرت���ووە. ف���راوان بوونی بازنەی یەكس���انییەكانی مرۆڤ 
هەت���ا كۆتایی س���ەدەی حەڤدەم، زۆر ج���ار هاتووەتە خوارێ 
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و چینانی نزم���ی كۆمەڵگە، ژنان، كەمایەتیی ئایینی و ئیتنی و 
رەگەزیشی دەگرتەوە.

ئەو ماوەیەی كۆمەڵگەكان لە ئاس���تی خێڵەكییەوە چوون بۆ 
ئاستی دەوڵەت، نسكۆیەكی گەورە بوو بۆ سەربەستیی مرۆڤ. 
هەرچەندە دەوڵەت لەوانی پێشتر زۆر بەهێزتر و دەوڵەمەندتر 
بوو، بەاڵم بووە هۆی دروست بوونی جیاوازییەكی چینایەتیی 
گ���ەورە، هەندێك���ی ك���ردە ئاغا و هەندێكیش���ی ك���ردە كۆیلە. 
هێ���گل پێی وا ب���وو، ئ���ەو ددان پێدانانەی دەس���ەاڵتدارێك لە 
كۆمەڵگەیەكی نادادپەروەری وادا پێی بەخشراوە، هەم كەم و 
كورتە، هەمیش لە دواجاردا بۆ دەس���ەاڵتدارانیش جێی قبووڵ 
نییە، لەبەر ئەوەی ئەو دەسەاڵتە لە الیەن كەسانێكەوە دراوە 
كە خۆیان بێ پایەن. س���ەرهەڵدانی دیموكراس���یی هاوچەرخ، 
رێ بە هەموو كەسێك دەدات حوكمی خۆی بكات، ئەویش لە 
سەر بنەمای ددان پێدانانی هاوبەشی ماف و پایەی مرۆڤانی 
بەرانبەر. بەم ش���ێوەیە دەیەوێت ئەو ش���تە بگەڕێنێتەوە كە لە 

قۆناغی گواستنەوە بۆ بە دەوڵەت بووندا، لە بیر كرا بوو.
ناتوانین باسی سەرهەڵدانی حكوومەتی بەرپرسیار بكەین بە 
بێ ئاماژەدان بە باڵو بوونەوەی ئەو بیرۆكانە. ئەوەمان بینی 
چۆن هاوكاری كردن لە پەرلەمانی ئینگلیزدا پش���تی بە باوەڕ 
بوون بە مافی تاكی ئینگلیز بەست بوو، هەروەها چۆن شۆڕشی 
س���اڵی Glorious Revolution( 1688( ب���ە هۆی بیرۆكەكانی 
)لۆك(����ەوە لە پێناو مافی سروش���تی بەرپا بوو. ئەمەش ئەو 
بیرۆكان���ە بوون كە بوونە هۆی جوواڵنی شۆڕش���ی ئەمریكا. 
ئەگەر ئەو هۆكارە مێژووییانەی خس���توومنەتە ڕوو لەبارەی 
سەرهەڵدانی بەرپرس���یارێتی، هەندێك جار وا دەركەوێت كە 
لە سوودی مادییانەی كارەكتەران لە ملمالنێكاندا سەرچاوەی 
گرت���ووە، ئەوا دەبێت ئەو پاش���خانە هزرییان���ەش لەبەر چاو 
بگیرێ���ن، كە كارەكتەران و بۆچوونەكانیان بۆ كردارە كۆمەڵ 
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هەیان بووە، لەبەر چاو بگیرێت.
سیستەمەیلی سیاس���ی بە شێوەیەك گەشەیان كردووە، كە 
دەتواندرێت بە گەش���ەی بایۆلۆژی بەراورد بكرێن. بیردۆزی 
داروین بۆ گەش���ە كردن لە س���ەر دوو پرەنس���یپی سادە بینا 
ك���راوە: هەمەچەش���نی و هەڵب���ژاردن. هەمەچەش���نی ل���ە نێو 
ئۆرگانیزمدا لە ئەنجامی جووت بوونی هەڕەمەكیانەی جینەوە 
دروس���ت بووە، ئەوانەی كە باشتر خۆیان لەگەڵ ژینگەكەیان 
گونجان���دووە، س���ەركەوتوو بوون، بەم ش���ێوەیەش پەرەیان 
ب���ە خۆیان داوە، لە س���ەر حیس���ابی ئەوان���ەی كەمتر خۆیان 

گونجاندووە.
ل���ە گۆش���ەنیگای مێژووییانەوە، گەش���ەی سیاس���ی هەمان 
یاس���ای گش���تیی پەیڕەوی ك���ردووە، ش���ێوەكانی رێكخراوی 
سیاس���ی لە نێو گرووپەیلی جیاوازدا هەمەچەش���نن. ئەوانەی 
سەركەوتووتر بوون، واتە ئەوانەی هێزی زیاتری سەربازی 
و ئابووریی���ان بەره���ەم هێن���اوە، جێیان بەوان���ەی كە كەمتر 

سەركەوتوو بوون، لەق كردووە.
پێش���كەوتنی گەش���ەی سیاسی زۆر قورس���ە بە شێوەیەكی 
دی ببیندرێ���ت، كە ئ���اوا رووتااڵنە باس بكات. لەوەش گرنگتر 
تێگەیش���تنە لەو رێگایانەی كە گەشە كردنی سیاسی لە گەشە 
كردن���ی بایۆلۆژی جیا دەكاتەوە. بە الیەنی كەمەوە س���ێ رێ 

هەن:
یەك���ەم: لە گەش���ەی سیاس���یدا، یەكەگەل���ی هەڵبژاردەكانی 
بریتین لە یاسا و بەرجەستە بوونیانە لە دامەزراوەكاندا، نەك 
جین وەك لەگەش���ەی بایۆلۆژی���دا هەیە. هەرچەندە بایۆلۆژیا، 
رێ���ی م���رۆڤ خ���ۆش دەكات ب���ۆ پێكهێنان و پەی���ڕەو كردنی 
یاس���اكان، بەاڵم ناوەڕۆكیان دی���اری ناكات، ئەو ناوەڕۆكەش 
ناگۆڕێت. یاس���ا بنەمای ئ���ەو دامەزراوانەیە كە قازانج دەدەن 
ب���ەو كۆمەڵگەیانەی بەكاریان دەهێنن، هەروەها لە رێی تێكەڵ 
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بوون بە مرۆڤەوە، ئەوانە هەڵدەبژێردرێن كە بە سوودترن.
دووەم: لە كۆمەڵگەی مرۆڤایەتیدا، هەمەچەشنیی دامەزراوە 
ب���ە پالن���ە و م���رۆڤ خ���ۆی دای دەنێت، بەاڵم ل���ەوی دی )لە 
بایۆلۆژی���ا(دا هەڕەمەكییە. پرۆفیس���ۆر )های���ك( دژی ئەوەیە 
ئ���ەو  خراب���ن،  رێ���ك  هۆش���یارانە  مرۆڤایەت���ی  كۆمەڵگ���ەی 
دەیگەڕێنێنت���ەوە بۆ ش���انازییەكانی عەقاڵنیەتی پاش دیكارت. 
كەوایە زۆربەی زانیاری لە كۆمەڵگەدا لە سروشتدا خۆماڵییە، 
بەم شێوەیەش ناتوانین بە هۆكارەكانی مرۆڤایەتیی )سێنتەر( 
ئاشنا بین. خەوشی مشتومڕەكەی )هایك( ئەوەیە، كە هەموو 
كاتێ���ك م���رۆڤ س���ەركەوتووانە دامەزراوەكان���ی دروس���ت 
ك���ردووە، لە هەم���وو ئاس���تەكانی كۆمەڵگەدا ئ���ەو حەزی بە 
دەوڵەتی سەر بەرەو خوار و ئەندازەی كۆمەاڵیەتیی سەنترالی 
نییە، بەاڵم ئامادەیە دەوڵەتی سەر بەرەو ژوور و ناسەنترالی 
دامەزراوەگەل���ی تازە قبووڵ ب���كات، كە بۆ مرۆڤ بابەت نین. 
ل���ە كاتێك���دا دیزاینی چڕ و پڕ كەمتر لە پرۆژەی كەم ئاس���تدا 
ئی���ش دەكات، بەاڵم ل���ە رووی مێژووییەوە هەر ئیش دەكات. 
مرۆڤ بە دەگمەن دەتوانێت پالن بۆ زانیاریی نادیار و ئاكامی 
نەویس���تراو دابنێت، ب���ەاڵم ئەوەی كە مرۆڤ پ���الن دادەنێت، 
ب���ەو مانایە دێت كە هەمەچەش���نیی ش���ێوە دامەزراوەییەكان 
دروس���ت دەكات، زیاتر چارەس���ەری گونجاو بەرهەم دێنێت 
تا ش���ێوە هەڕەمەكییەكەی. )هایك( لەوەدا راستە كە گەشەی 
دام���ەزراوەكان پش���ت بە توانایی مرۆڤ بۆ دروس���ت كردنی 
دامەزراوەی س���ەركەوتوو نابەستێ، جیاوازیی هەڕەمەكی و 
پرەنسیپی هەڵبژاردە خۆبەخۆ دەتوانن ئاكامی گەشە كردووی 

گونجاو بەرهەم بهێنن.
س���ێیەم: گەشەی سیاس���ی جیاوازە لە گەش���ەی بایۆلۆژی، 
ل���ەوەی تایبەتمەندیی هەڵبژاردە، )دام���ەزراوە و جین( بابەتی 
كولت���ووری دەگوازرێن���ەوە نەك هی جین. ئەمەش س���وود و 
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زیان���ەكان دەگرێت���ەوە س���ەرەڕای گونجاویی سیس���تەمەكە. 
تایبەتمەندی���ی كولت���ووری، ئیتر فۆرم، یاس���ا، داب و نەریت، 
ب���اوەڕ، یان بەها بێت، بە الیەنی كەمەوە لە رووی تیۆرییەوە 
ب���ە یەك���ەوە گرێدراون و لە ن���او یەك نەوەدا ل���ە جووڵەدان. 
ب���ۆ نموون���ە، باڵو بوونەوەی ئیس���الم لە س���ەدەی حەوتەمدا 
ی���ان خوێندەواری ل���ە ناو جووتیارانی دانیمارك لە س���ەدەی 

شازدەمدا.
ش���ایانی باس���ە، مرۆڤ دەیەوێ���ت دام���ەزراوە و نموونەی 
ه���زری، كە لە ن���او بەهاگەلی جەوهەریدا س���ەر هەڵ دەدەن، 
بە گ���ەڕ بخات، كە دەبێتە مایەی مان���ەوەی دامەزراوەكان بە 
درێژای���ی مێژوو. بە پێچەوانەش���ەوە، ئۆرگانیزمی بایۆلۆژیی 
جینەكان���ی خ���ۆی بەرجەس���تە ن���اكات، ئەگەر رێ ن���ەدات بە 
بوونەوەرێك كە بژی و بەردەوام بێت. پرەنس���یپی هەڵبژاردە 
لەناویان دەبات. بەم ش���ێوەیە گەش���ە كردن���ی دامەزراوەكان 
ل���ە گەش���ەی بایۆل���ۆژی هەم خێرات���ر و هەم خاوتریش���ە. بە 
پێچەوان���ەی گەش���ەی بایۆلۆژییەوە، دام���ەزراوەكان دەتوانن 
لە رێی الس���ایی كردنەوەوە باڵو ببنەوە، هەندێ كۆمەڵگە كە 
دامەزراوەكانیان الوازترن، لە الی���ەن كۆمەڵگە بەهێزەكانەوە 
س���ڕاونەتەوە، بەاڵم لە هەندێ حاڵەتدا دەتوانن خۆیان لەگەڵ 
دامەزراوەی كۆمەڵگە بەهێزەكاندا بگونجێنن، لە پرۆس���ەیەكدا 
ك���ە پێی دەگوترێ���ت )بە هاوچ���ەرخ كردنی بەرگ���ری كردن( 

 .)defensive modernization(
ل���ە س���ەدەی حەڤدەم���ەوە تا س���ەدەی نۆزدەم، دەس���ەاڵتی 
حكووم���ەت ل���ە )تۆك���ۆ گاوا(دا ل���ە ژاپ���ۆن، لۆردان���ی فیۆدال 
واڵتی���ان بەڕێ���وە دەبرد. ئ���ەوان لە هەبوونی چەك���ی ئاگرین 
)ب���ارووت( ئاگادار بوون، ئەوی���ش لە رێی پەیوەندییان لەگەڵ 
پۆرتۆگالیی���ەكان و ئەوان���ەی س���ەردانیان دەك���ردن. لەگ���ەڵ 
ئەوەشدا، خۆیان بە رێكخستنی دوور و درێژی سەربازییەوە 
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س���ەرقاڵ ك���رد ب���وو، رازی نەبوون ل���ە ناو خۆیان���دا چەكی 
ئاگرین بەرهەم بهێنن، چونكە نەیاندەویس���ت دەست لە شێوە 
كۆنەكەی شمشێربازیی خۆیان هەڵبگرن، بەاڵم كاتێك )ماسیو 
پڕەی( لەگەڵ گەش���تییە رەش���ەكانی ل���ە كەنارەكانی تۆكیۆ لە 
س���اڵی 1853دا دەرك���ەوت، ئینجا حوكمڕانان تێگەیش���تن كە 
دەبێت ئەم رێكخس���تنە س���ەربازییە كۆتایی پێ بێت و هەمان 
ج���ۆرە تەكنەلۆژیای س���ەربازی، كە ئەمریكای���ی هەیان بوو، 
بەدەس���ت بهێنن، ئەگەر نایەنەوێ���ت وەك چین كۆلۆن بكرێن. 
پ���اش س���ەرهەڵدانی )میج���ر( ل���ە 1868دا، ژاپ���ۆن ن���ەك هەر 
چەك���ی ئاگرین���ی هێنا بەڵكوو ش���ێوەیەكی نوێی حكوومەت و 
بیرۆكراس���یی ناوەن���دی و سیس���تەمێكی نوێی پ���ەروەردە و 
زۆرێ���ك لە دامەرزاوە، كە لە ئەوروپا و ئەمریكاوە وەریگرت 

بوون، هێنایە پێشەوە.
گەش���ەی بایۆل���ۆژی هەم گش���تی و هەم تایبەتە. گەش���ەی 
تایبەت كاتێك روو دەدات كە چەشنێكی زیندوو خۆی لەگەڵ 
ژینگ���ەی تایبەتدا دەگونجێن���ێ و جیاوازی دەكات، وەك كە لە 
باڵندە بە ناوبانگەكەی دارویندا دەیبینین، بەاڵم گەشەی گشتی 
كاتێ���ك روو دەدات، ك���ە جۆرێكی زیندووی س���ەركەوتووی 
دی���اری كراو بە درێژای���ی ژینگەیەكی ناوخۆ ب���اڵو دەبێتەوە. 
بەم ش���ێوەیە گواستنەوەیەكی گشتی بووە لە یەك خانەییەوە 
بۆ فرە خانەیی. لە زۆر بوونی ناسێكس���ییەوە بۆ سێكسی، لە 
داینەس���ۆرەوە بۆ شیردەران، هەر بەم شێوەیەش لە گەشەی 
سیاس���یدا، كاتێك مرۆڤی هاوچەرخ چەند پەنجا هەزار ساڵێك 
لەم���ەو پێ���ش ئەفریقای���ان بەجێ هێش���ت و بە جیهان���دا باڵو 
بوونەوە، توانییان خۆیان لەگەڵ ژینگەی جیاوازدا بگونجێنن، 
هەروەه���ا لەگەڵ چەندین زمانی دی بەریەك كەوتن، هاوكات 
پەرەیان بە زمان و كولتوور و دامەزراوەی جیاوازیش دا. لە 
هەم���ان كاتدا كۆمەڵگەكان ئەوانەی رێكخراوی كۆمەاڵیەتییان 
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دۆزیی���ەوە ك���ە س���وودێكی زۆری���ان پ���ێ دەبەخش���ێت. بەم 
ش���ێوەیەش لە كۆمەڵگەوە بوون بە خێڵ، پاشانیش بۆ ئاستی 
كۆمەڵگەی دەوڵەت. لە ناو كۆمەڵگەی ئاست دەوڵەتدا، ئەوانەی 
كە توانییان خۆیان باشتر رێك بخەن، ئەوانەی دیكەیان لەناو 
برد یان هەڵیان لووش���ین. بەم جۆرەش ش���ێوەی رێكخراوی 
كۆمەاڵیەتی���ی خۆیان باڵو كردەوە. لێ���رەوە هەم جیاوازی و 

هەم پێكەوە بوون لە ناو دامەزراوەگەلی سیاسیدا هەبوو.
كێبڕكێ بۆ پرۆس���ەی گەشەی سیاس���ی گرنگە، وەك چۆن 
ل���ە گەش���ەی بایۆلۆژی���دا هەیە. ئەگ���ەر كێبڕكێ نەبێ���ت، ئەوا 
پاڵەپەس���تۆی گرووپەكان بۆ س���ەر دامەزراوەكان نابێت، بەم 
ج���ۆرەش نابێتە پاداش���ت ب���ۆ ئەوانەی نوێگ���ەری و ریفۆرم 

دەكەن. 
یەكێ���ك ل���ە گرنگترین پاڵەپەس���تۆكانی كێبڕكێ ك���ە بووەتە 
ه���ۆی نوێ بوونەوەی دامەزراوەكان، تون���د و تیژیی جەنگە، 
گواس���تنەوەش لە كۆمەڵگەی ئاست گرووپەوە بۆ كۆمەڵگەی 
ئاست خێڵ، لە رێی زێدە بەرهەمی ئابوورییەوە دروست بووە، 
بەاڵم راس���تەوخۆ بە توانای زیاتری كۆمەڵگاكانی خێڵەكی بۆ 

بەكار هێنانی هێزی مرۆڤ پاڵ نراوە. 
بی���ردۆزەی هەمەچەش���نی  باس���ی  پێنجەم���دا  بەش���ی  ل���ە 
پێكهێنانی دەوڵەتی س���ەرەتاییم كردووە لە ناویاندا: س���وودی 
خۆبەخۆی ئابووری، ئاودێری، چڕیی دانیشتووان، جوگرافیا، 
دەس���ەاڵتی ئایین���ی و توند و تی���ژی. هەرچەن���دە هەموو ئەم 
فاكتەران���ە رۆڵیان هەیە، بەاڵم وا دیارە گواس���تنەوەی قورس 
ل���ە كۆمەڵگایەك���ی خێڵەكیی سەربەس���تەوە ب���ۆ كۆمەڵگایەكی 
ئاس���ت دەوڵەتی س���ەركوتكەر، بە پێویس���تی بۆ خۆپاراستن 
ن���ەك س���وودی ئاب���ووری ب���ە تەنی���ا، ج���ۆش دراوە. كاتێك 
س���ەیری تۆماری مێژوویی دروس���ت بوونی دەوڵەت لە چین 
و هیندس���تان و رۆژهەاڵت���ی ناوەڕاس���ت و ئەوروپا دەكەین، 
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تون���د و تی���ژی جارێكی دی رۆڵێكی س���ەنترال لە جۆش���دانی 
ن���ەك هەر پێكهێنان���ی دەوڵەتدا دەبینێ، تەنانەت لە دروس���ت 
بوون���ی دامەزراوەی تایبەتیش، كە ئێس���تا ئێمە بە دەوڵەتانی 
هاوچەرخ���ەوە گرێ���ی دەدەین، لەبەر ئ���ەو هۆیانەی دواتر بە 
درێژی باسیان دەكەم، ناتواندرێ چەند جۆرێكی دیاری كراو 
لە گیروگرفتی پێكەوەیی چارەس���ەر بكرێن، تەنیا لە رێی پەنا 

بردن بۆ توند و تیژییەوە نەبێت. 
لە ساڵی 1979دا، هەردوو زیندەوەرناس )ستیڤن جای گۆلد( 
)spandrel( پێوەری بەراوردكاری سپاندەرل )و )ریچارد لینتن

ی���ان بەكار هێنا بۆ باس كردنی ئەو رێ پەی پێ نەبراوانەی، 
ك���ە بە س���ایەی ئەوان���ەوە نوێكاریی بایۆل���ۆژی روو دەدات. 
)س���پاندەرل( رووبەرێكی چەم���اوەی ئەندازەییە، لە ئەنجامی 
بەیەكدا چوونی چەندین چەماوە كە گومەزێكیان هەڵگرتووە، 
پێك هاتووە. س���پاندرەل بە مەبەست لە الیەن ئەندازیارێكەوە 
دروس���ت نەكراوە، بەڵك���وو دووەمین بەرەنجام���ی رێكەوتی 
بەشەكانی دیكەیە، كە بە مەبەست لەو شوێنە داندراون. لەگەڵ 
ئەوەش���دا دیكۆر كراوە و ش���ێوە و مانای خۆی لە رۆیشتنی 

كاتدا وەرگرتووە.
)گۆل���د( و )لینۆنت���ن( پێیان وایە، زۆر خەس���ڵەتی بایۆلۆژیی 
جیاك���ەرەوەی زین���دووان لەبەر یەك هۆ گەش���ەیان كردووە، 
بەاڵم پاش���ان س���وودی گونجاویان هەبووە لەب���ەر هۆكاری 

تەواو جیاواز. 
ئێمە چەندین هاوش���ێوەی )سپاندەرل(مان هەیە لە گەشەی 
سیاس���یدا. بیرۆكەی ئەنجومەنی ش���ارەكان.، ئ���ەو دامەزراوە 
هەمیشەییە، كە ناسنامەیەكی هەیە جیاواز لەوەی كە تاكی لێ 
دروس���ت بووە. لە س���ەرەتادا وەك رێكخراوێكی ئایینی نەك 
بۆ مەبەستی ئابووری س���ەری هەڵداوە. كڵیسەی كاتولیك لە 
میرات���ی موڵك و ماڵدا پش���تیوانیی لە مافی ژن���ان كرد، لەبەر 
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ئەوە نا كە بەهێزتر بوونی ژنانی بوێت، بەڵكوو لەبەر ئەوەی 
چ���اوی بڕی بووە ئ���ەو خانووب���ەرە بەهاداران���ەی بنەماڵەی 
بەهێز هەیان بوو، ئەمەش وەك ش���ێوازێك تا لە بن دەستیان 
دەربهێنێ���ت. گومان هەیە، كە لەو كاتەدا هیچ س���ەركردەیەكی 
كڵیس���ە كاریگەریی بە س���ەر پەیوەندیی خزمایەتی بە گش���تی 
هەب���وو بێ���ت. هەروەه���ا س���ەرتاپای بیرۆك���ەی س���نووردار 
كردن���ی حكوومەت ل���ە الیەن یاساناس���انی س���ەربەخۆوە لە 
پش���كی ئەوانەدا نەبووە، كە س���ەرقاڵی ملمالنێ و شەڕی پایە 
و دەس���ەاڵت ب���وون. ئەم���ەش ملمالنێیەكی ئاكار و سیاس���ی 
بووە بۆ س���ەربەخۆ كردنی كڵیس���ەی كاتولیك. لە رۆژئاوادا، 
ئەو س���ەربەخۆییەی رێكخراوگەلی ئایینی بە دەس���تیان هێنا، 
ب���ە درێژای���ی كات پەرەی س���ەند و بوو بە لقی س���ەربەخۆی 
یاساناس���ان. بنەمای ئایینیی یاسا گۆڕا، س���ەرچاوە عەلمانی 
جێ���ی گرتنەوە، بەاڵم بونیاتی یاس���اكان وەكو خۆیان مانەوە، 
بەم ش���ێوە حوكمی یاس���ا خۆی جۆرێكە لە سپاندرەل. رەگی 
بەرەنجام���ی  جی���اوازەكان  دام���ەزراوە  مێژووی���ی  راس���تیی 
زنجی���رە رووداوێكی درێژی بە یەكەوە بەس���تراوی رووداوە 
مێژوییەكانە، كە هەرگیز پێشتر كەسێك بە خەیاڵیدا نەهاتووە. 
ئەم���ەش مای���ەی داخ���ە چونكە هی���چ كۆمەڵگایەك���ی هاچەرخ 
پێش���بینی نەكراوە، كە بە دیاری كردن���ی بە هەمان زنجیرەی 
رووداودا ب���ڕۆن تا بگەنە ئەو دامەزراوە لێكچووانەی هەیانە، 
بەاڵم ئەمە رۆڵی سپاندەرالن لە گەشەی سیاسیدا پشت گوێ 
دەخات. س���ەرچاوەی تایبەتی مێژوی���ی دامەزراوەیەك كەمتر 
بایەخ���ی هەیە لە وەزیفەی دامەزراوەكان. هەر كە دۆزرایەوە 
دەتواندرێت بەكار بهێندرێت، لە الیەن كۆمەڵگەكانی دیكەشەوە 
ب���ە ش���ێوەیەكی چاوەڕوان نەكراو الس���ایی دەكرێت���ەوە. لەم 
كتێبەدا پێناس���ەكەی )س���امۆیل هینتینگتون(م بەكار هێناوە بۆ 
دامەزراوەكان )س���ەقامگیر، بەهادار، شێوازی دووبارە بووی 
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رەوش���ت(. ئەوەی پەیوەندیی بە دامەزراوەی دەوڵەتیش���ەوە 
هەبێت، هەر تەنیا پێناس���ەی )ماكس ڤێب���ەر(م بەكار نەهێناوە 
بۆ دەوڵەت )ئەو رێكخراوەی كە مۆنۆپۆلی شەرعییانەی توند 
و تیژیی رێك خس���تووە لە ش���وێنێكی دیاری كراودا(. بەڵكوو 
پێوەرەكانیشم بۆ دەوڵەتی هاوچەرخ بەكار هێناوە »دەوڵەت 
پێویس���تە پەیوەست بێت یان پشت ببەستن بە دابەش بوونی 
عەقاڵنی���ی كارەوە، پش���ت بەس���توو بە ئەزموون���ی تەكنیك و 
ناكەسی، هەرچەندە پەیوەندیی بە وەرگرتن و دەسەاڵتیانەوە 
هەیە بە سەر هاونیشتمانیاندا«. دەوڵەتی ناكەسیی هاوچەرخ 
دامەزراوەی قورسە بۆ دامەزراندن و پاراستنی، لەبەر ئەوەی 
خێڵەكایەتی شێوەیەكی سروش���تیی پەیوەندیی كۆمەاڵیەتییە، 
كە مرۆڤ تێیدا دەچێتەوە س���ەر خەس���ڵەتی خۆی بە سایەی 

نەبوونی شێوەكانی دیكەی پاڵپشتی.
رێكخراوگەل���ی هاوچ���ەرخ تایبەتمەندی���ی تریش���یان هەی���ە، 
س���امۆیل هەنتیگتۆن چ���وار پێوانەی داناوە ب���ۆ پێوانی پلەی 
گەش���ەی دامەزراوەكان كە دەوڵەت دروس���ت دەكەن، داناوە: 
خۆ گونجاندن و رقێتی، ئاڵۆزی و س���انایی، س���ەربەخۆیی و 
ملكەچی، پەیوەست بوون و ناپەیوەست بوون. واتە هەرچەندە 
دامەزراوەیی گونجاو و ئاڵۆز و سەربەخۆ و پەیوەست بێت، 
ئەوا ئەوەندە پێشكەوتوو و گەشە كردوو دەبێت. رێكخراوێكی 
گونجاو دەتوانێت ژینگەی دەرەكیی گۆڕاو هەڵبس���ەنگێنێت و 
ل���ە بەرانبەردا رێگەلی ناوەكیی خۆی بگۆڕێت. دامەزراوگەلی 
گونجاو ئەوانەن، كە لە كاتێكدا ژینگەكان بەردەوام لە گۆڕاندان، 
ئەوان وەك خۆیان دەمێننەوە. نموونەش بۆ ئەم سیستەمەی 
 The English System of Common( یاسای گشتی ئینگلیزییە
Law( كە تێیدا یاس���ا ب���ەردەوام بەرانب���ەر هەلومەرجی نوێ 
ل���ە الیەن دادوەرانەوە راڤە دەكرێت، ش���تی بۆ زیاد دەكرێت، 
ئەم���ەش نموونەیەك���ی زین���دووی دامەزراوگەل���ی گونجاوە. 
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دام���ەزراوەی گەش���ە ك���ردوو زۆر ئاڵۆزە، لەب���ەر ئەوەی بە 
كاریگەریی دابەش بوونی كار و پسپۆری لە دەوڵەتانی كۆندا، 
دەسەاڵتدار هەم سەركردەی سەربازی و سەركردەی ئایینی، 
هەمی���ش كۆك���ەرەوەی باج و خەراج و لە دادگاش���دا كەس���ی 
یەكەم بووە، بەاڵم لەو دەوڵەتانەی كە تەواو گەشەسەندوون، 
ه���ەر یەكێك لەمان���ە لە الیەن رێكخراوی جی���اوازەوە بەڕێوە 
دەبردرێ���ن، ك���ە توانایەك���ی ب���ەرزی تەكنیكیی���ان ل���ە بەڕێوە 
بردنیاندا هەیە. لەو س���ەردەمە دێرین���ەدا بنەماڵەی )هانەكان( 
ل���ە چین، بیرۆكراتیەتی چین لە هەموو ئاس���تەكانی نەتەوەیی 
و پارێزگاكان و ناوخۆییدا، چەندین پەل و پۆ و تایبەتمەندیی 
هەب���وو. هەرچەندە نوێنەرایەتی���ی گۆڕانێكی گەورەی دەكرد، 
دوور ل���ە حكوومەتەكان���ی پێش���ان بەڕێوە دەب���ردران، وەك 
لقێكی س���ادەی ئیمپراتۆری���ەت، بەاڵم كەمتر ئاڵ���ۆز بوون، لە 
چ���او حكوومەتی هاوچەرخ���دا. دوو پێوەرە كۆنەكەی دیكەی 
دامەزراواندن )بە دامەزراو كردن(: سەربەخۆیی و پەیوەست 
ب���وون، ه���ەر وەك هینتگت���ۆن ئاماژەی پ���ێ داوە، لە نزیكەوە 

پێكەوە پەیوەندیدارن.
س���ەربەخۆیی ئاماژەی���ە بۆ ئەو پلەیەی ك���ە دامەزراوەیەك 
مانای هاوكاری و ناس���نامەی خۆی گەش���ە پ���ێ دەدات و لە 
هێ���زە كۆمەاڵیەتییەكان���ی تر جیای دەكاتەوە. لە نووس���راوی 
س���ەروەریی یاس���ادا كە ل���ە چاپتەرەكان���ی )17- 19( دراوە، 
دەبینین ئەو پلەیەی كە یاسا وەك كۆتێك خراوەتە دەسەاڵتی 
حكوومەتەوە، لە س���ەربەخۆیی دامەزراوەییدا پشت بەو پلەیە 
دەبەستێت، كە دادگاكان هەیانە. لێرەدا سەربەخۆیی بە واتای 
توان���ا بۆ راهێنان، وەرگرتن، پش���تگیری ك���ردن، رێك و پێك 

كردنی ئەندامەكانیەتی بە بێ دەست تێوەردانی سیاسی.
سەربەخۆیی بە شێوەیەكی نزیك پەیوەندیی بە پسپۆرییەوە 
هەیە، هەر لەبەر ئەوەش���ە مەبەس���تیەتی دامەزراوەگەلی زۆر 
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گەش���ە ك���ردوو جیا بكاتەوە. ئەو س���وپایەی رێ���ی پێ دراوە 
بەزر كردن���ەوەی پل���ەی ئەندامەكانی خۆی كۆنت���رۆڵ بكات، 
ئەوە دەتوانێت لەوانە باشتر بێت كە لە سەر بنەمای سیاسی 

دادەندرێن. 
لە الیەكی دیكەوە پەیوەست بوون، زیاتر پێوەرێكی رێك و 
پێكی ئەو پلەیەیە، كە رۆڵ و ئەركەكانی رێكخراوە جیاوازەكان 
لە ناو سیس���تەمی سیاسیدا دیاری دەكات و پێی رازی دەبێ، 
بەاڵم سیس���تەمی سیاس���یی ناپەیوەس���ت چەندین رێكخراوی 
ه���ەن كە بەرپرس���ن. بۆ نموونە كۆ كردن���ەوەی باج و خەراج 
یان پاراس���تنی گشتی، كەس نازانێ كێ لێی بەرپرسیارە. ئەو 
دەوڵەتەی ل���ە چەندین دامەزراوەی س���ەربەخۆ پێك هاتووە، 
پەیوەس���تترە لەو دەوڵەتەی دامەزراوەكانی ناسەربەخۆن. لە 
كۆمەڵگ���ەی تیرە و خێڵدا ئەندامانی خێزانی دەس���ەاڵتدار، یان 
خێڵ چەندین دەس���ەاڵتی ناڕوون و بە یەكداچوویان دراوەتێ 
ب���ە س���ەر دامەزراوەكانی )دەوڵ���ەت(دا. هەندێ جار پۆس���تی 
تایب���ەت بۆ چەندین كەس���ی دی���اری كراو دروس���ت دەكرێ. 
لێرەدا دڵس���ۆزی ل���ە توانای خۆ بەڕێوە بردن���ی دامەزراوەی 
گشتی گرنگترە. ئەمەش لە زۆربەی واڵتانی تازە پێگەیشتوودا 
بەردەوام���ە )هەروەه���ا لە بەش���ێكی ك���ەم لە واڵتانی گەش���ە 
كردووشدا(. دابەش بوونی فەرمیی دەسەاڵت لە نێو وەزیراندا 
پەیوەندیی بە دابەش بوونی راس���تەقینەی دەس���ەاڵتەوە نییە. 

ئەمەش بووەتە هۆی ناپەیوەستیی دامەزراوەكان. 
ئەوەی روونە لەم چوار بەشەی پێناسە كردنی دامەزراواندن 
ئەوەیە، كە دامەزراوەكان یاسان، یان شێوەی دووبارە بووی 
ئاكارێك���ن، ك���ە كەس���ێكی دیاری ك���راو دەهێڵن���ەوە و لە هەر 
كاتێكدا بێت كاریان پێ دەكەن. پێغەمبەری ئیسالم »محەمەد 
د.خ« هەموو تیرەكانی مەدینەی كۆ كردەوە، بە س���ایەی ئەو 
كەس���ایەتییە كاریزماییەی لە م���اوەی ژیانیدا هەی بوو، بەاڵم 
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هیچ سیستەمێكی بۆ جێ گرتنەوە )خەالفەت( جێ نەهێشت. ئەم 
ئایینە نوێیە خەریك بوو ملمالنێی دەسەاڵت بۆ سەركردایەتی 
كردن لە ناوی ببات، ئەوەتا ئێس���تاش بە دەس���تییەوە دەناڵێ 
و لە پرۆس���ەی دامەزراوسازیدا شكستی هێناوە، كە خۆی لە 

شێوەی ملمالنێی )سوننە- شیعە(دا پیشان دەدات. 

 هەڵدێری سیاسی
ئەگەر پرۆسەیەكی دینامیكی هەبێ كە تێیدا گەشەی سیاسی 
پێشبڕكێی ناو دامەزراوەكان بەرهەم بهێنێ، ئەوا پرۆسەیەكی 
هاوش���ێوەی هەڵدێری سیاسیش دەبێت، كە تێیدا كۆمەڵگەكان 
كەمتر دامەزراوەییان پێوە دیار دەبێت. دوو پرۆس���ە هەن كە 
هەڵدێری سیاسییان تێدا روو دەدات. دامەزراوەكان لە بنەمادا 
بۆ ئەوە دروس���ت بوون، رووبەڕوو بوونەوەیەكی پێشبڕكێ 
ئامێزی ژینگەیەكی دیاری كراو دەستەبەر بكەن. ئەوەش یان 
ژینگەیەكی فیزیكییە، زەوی و سەرچاوەكان و كەش و هەوا و 
جوگرافیا دەگرێتەوە، یان ژینگەیەكی كۆمەاڵیەتییە بەربەرەكانێ 
و دوژمنان و پێشبڕكێكەران و هاوپەیمانان و هاوشێوەكانیان 
دەگرێتەوە. دامەزراوەكان بۆ ئەوە پێك دێن تا بپارێزرێن، بە 
هۆی ئەو تەوژمە بایۆلۆژیانەی پێش���تر ئاماژەیان پێ درا بۆ 
بەكارخس���تنی یاس���اكان و نموونەی عەقاڵنی، كە گرنگییەكی 
بنەڕەتییان هەیە. لە راستیدا دامەزراوەكان دامەزراوە نین، واتە 
)سەقامگیر، بەهادار، شێوەی دووبارە بووی ئاكار(. ئەگەر لە 
الیەن پێوانەی كۆمەاڵیەتییەوە بە هێز و سرووت و جۆرەكانی 
دیكەی بەگەڕخستنی سایكۆلۆژییەوە زیاتر پشتگیری نەكرێن. 
پاراس���تنی دامەزراوەكان بەهایەكی س���وودمەندی ئاش���كرای 
نابێ���ت ئەگ���ەر خەڵكی مەیلێكی س���ایكۆلۆژییان نەبوو بێت بۆ 
پەیڕەو كردنی یاس���ا و ش���ێوەكانی ئ���اكار، ئ���ەوا دەبوایە بە 
بەردەوامی گفتوگۆیان لە سەر یاسا بكردایە، لە سەر حیسابی 
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سەقامگیری لە كۆمەڵگەدا. 
ل���ە الیەكی دیكەوە ئەو راس���تییەی كۆمەڵ���گاكان ئەوەندەی 
پەیوەندی���ی ب���ە دامەزراوەكانەوە هەب���ێ، زۆر بنیاتنەرە، بەو 
واتای���ەی كاتێ���ك هەلومەرج���ی بنەڕەت���ی ك���ە بووەت���ە هۆی 
دروس���ت بوون���ی دام���ەزراوەكان دەگۆڕێ���ت، دامەزراوەك���ە 
ل���ە خۆ گونجاندن بە خێرایی لەگەڵ رەوش���ی نوێدا شكس���ت 
دەخ���وات. لێك ترازان لە رێژەی گۆڕان ل���ە نێوان دامەزراوە 
و ژینگەی دەرەكیدا، دەبێتە هۆی هەڵدێرانی سیاس���ی، یاخود 
ب���ە واتایەكی دی، هەڵوەش���انەوەی دام���ەزراوەكان و بەگەڕ 
خس���تنی وەبەرهێنانی كەلەپووریانەی دامەزراوەكان. هەر بە 
تەنیا نابێتە هۆی پەككەوتنی دامەزراوەی بەسەرچوو، بەڵكوو 
توانای تێگەیشتن لەو شكستەی كە روو دەدات. ئەم دیاردەیە 
لە الیەن دەروونناسانی كۆمەاڵیەتییەوە بە )پەرتەوازە بوونی 
مەعریفی( ناس���راوە، تێیدا مێژوو ب���ە نموونە رووماڵ كراوە. 
ئەگەر كۆمەڵگەیەك لە رووی سەربازییەوە یان سامانەوە، بە 
س���ایەی دامەزراوەی بااڵی خۆی���ەوە بەهێزتر بوو، ئەندامانی 
كۆمەڵگە بە شێوەیەكی ڕاست قازانجەكانی بە دامەزراوەكانی 
دەبەستێتەوە. ئەگەر هیوایەكیان هەبێ بۆ مانەوە، دەرەنجامە 
كۆمەاڵیەتیی���ەكان ف���رە هۆن، هەروەها هەمیش���ەش دەتوانین 
بگەین���ە الوازی ی���ان شكس���تی كۆمەاڵیەت���ی، ك���ە ماقووڵ���ن 
بەاڵم راس���ت نین. كۆمەڵگە هەر لە رۆمەوە تا چین شكس���تە 
س���ەربازییەكانی خ���ۆی بۆ ك���ەم و كورتیی بای���ەخ نەدان بە 
ئەركەكان���ی ئایین گەڕاندووەتەوە. لەجیاتی ئەوەی س���ەرقاڵی 
رێكخس���تنەوە و دابی���ن كردنی كەرەس���تەی س���ەربازی بێت 
بۆ س���وپاكەی، هەموو س���ەرچاوەكانی خۆی تەرخان دەكرد 
بۆ برەودان بە س���رووت و قوربانی. ل���ە كۆمەڵگەی ئەمڕۆدا 
نشوس���تی كۆمەاڵیەتی دەخرێتە پاڵ چەندین ش���ێوەی پیالنی 
بیانیان���ەوە، ئیتر ئایا جوو بێت یان ئیمپریالیزمی ئەمریكی، لە 
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جیاتی ئەوەی بۆ راڤە كردنی دامەزراوەكانی خۆی بگەڕێت. 
جۆری دووەم لە هەڵدێری سیاس���ی ب���ە نەریت كردنەوەیە 
)نەریتاندن���ە(، پەس���ند كردن���ی خێ���زان یان كەس���ی نزیك بە 
سەر كەس���انی دیكەدا. دیارترین شێوەی پەیوەندیی سیاسی 
)patron client(، ك���ە تێیدا س���ەركردە لە بەرانبەر پاڵپش���تیی 
ش���وێنكەوتووانی، پێویس���تی ئاڵوگ���ۆڕ دەكات. ل���ە هەندێ���ك 
قۆناغی گەش���ەی سیاس���یدا ئەمە تەنیا ش���ێوەی رێكخس���تنی 
سیاس���ی پێك دەهێنێت، بەاڵم كاتێ دامەزراوەكان گەش���ەیان 
كرد، یاس���ای نوێ داندرا بۆ وەرگرتن لە س���ەر بنەمای توانا 
و كردار. نموونە: سیستەمی ماندرین، سیستمی دێڤشرمی لە 
توركیا، مانەوەی كاهینانی كاتولیك بە رەبەنی، یان ئەو یاسا 
سەردەمیانەی كە مەحسوبیەت لە وەرگرتندا رەت دەكەنەوە، 
بەاڵم گوشارێكی بەردەوام بۆ دیسانەوە بە خێاڵیەتی كردنی 
سیستەمەكە هەیە. تاكەكان سەرەتا لە سەر بنەمای بابەتایەتی 
ل���ە دامەزراوەیەكدا وەرگیراون، س���ەرەڕای ئەوەی زۆر جار 
هەوڵ دەدەن بۆ گواستنەوەی ئەو پۆستانەی هەیانە بۆ نەوە 
و هاوڕێكانی���ان. كاتێ���ك دامەزراوەكان گوش���اریان دەخرێتە 
سەر، س���ەركردەكان زۆر جار پێیان وایە كە دەبێ بچنە ژێر 
ركێفی ئەو پاڵەپەستۆیانەوە، بۆ ئەوەی تایبەتمەندیی سیاسی 

بپارێزن یان بە پێداویستی دارایی بگەن.
چەندین نموونەمان لە بارەی شێوەكانی هەڵدێری سیاسییەوە 
هەیە. لە نیوەی یەكەمی سەدەی حەڤدەمدا بنەماڵەی سینگ لە 
چی���ن، لە الیەن هێزەكانی مانچوو لە باكوورەوە رووبەڕووی 
چەندی���ن پاڵەپەس���تۆی س���ەربازی بوونەوە. مان���ەوەی رژێم 
پش���تی بە توانای حكوومەتەكە بەس���ت بوو بۆ كۆ كردنەوەی 
دەرامەت، بنیاتنانەوەی سوپایەكی كارامە و باڵو كردنەوەیان 
لە س���ەر س���نووری باكووری رۆژهەاڵت، ب���ەاڵم هیچ یەكێك 
لەمان���ە رووی نەدا لەبەر بێ توانایی حكوومەت لە رووی كۆ 
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كردنەوەی باجی پێویست بۆ ئەوەی تێچووی بەرگری كردن 
ب���ۆ خ���ۆی دابین بكات. لێ���رەدا رژێمەكە چەندی���ن پەیوەندیی 
دیاری كراوی لەگەڵ دەس���تەبژێردا دروست كرد، كە دەبوایە 
باجێكی زۆر بخەنە سەر شانی خۆیان، هەروەها ئاسانتر بوو 
بۆ دەس���ەاڵتداران كە هیچ نەكەن، هەرچەندە بارودۆخەكەش 

بێ گرفت نەبوو.
 )repatrimonilization( دیسانەوە خێڵەكایەتی و تیرەگەری
وەك دی���اردە دووب���ارە ب���ووەوە. سیس���تەمە بیرۆكراتیی���ە 
بابەتییەك���ە لە ماوەی حوكمی بنەماڵەی پێش���ووی )هان(�ەوە 
دامەزرا و لە الیەن خێزانانی ئەرستۆكراتەوە، كە دەیانویست 
شوێنی باش بۆ خۆیان دابین بكەن و كەسەكانیان لە ناوەندی 
حكوومەت���دا ب���ن، وردە وردە پووكێندرایەوە. ئەم خێزانانە لە 
م���اوەی حوكمی بنەماڵەكانی )س���وی( و )تان���گ(دا بەردەوام 
دەس���ەاڵتیان بەس���ەر بیرۆكراتیەتی چیندا هەب���وو. مەمالیكی 
میس���ر و ئینكیشاریی توركیا سیستەمی وەرگرتنی كۆیلەیان، 
س���ەرەتا بە رێ دان بە دروست كردنی خێزان، پاشانیش رێ 
دان بە مندااڵنیان بۆ ئەوەی بچنە ریزی س���وپاوە الواز كرد. 
لە الی مەمالیك لە كۆتایی سەدەی سێزدەمدا كاتێ هەستیان 
بە مەترس���یی مەغۆل كرد، ئەم���ە رووی دا. ئەمە جگە لەوەی 
ل���ە ڕووی بازرگانیی���ەوە بەرەو خراپی چوو بوون، تووش���ی 
چەندی���ن پەتا بووبوون. س���ەبارەت بە عوس���مانییەكان بەرز 
بوونەوەی نرخ و پاڵەپەستۆی بودجە، وای لە سوڵتان سەلیم 
و س���وڵتان س���ولەیمان كرد، كە مافی هاوشێوە بدەنە سوپای 

ئینكیشاری. 
دروس���ت  مۆدێرن���ی  بیرۆكراس���یی  كاتولی���ك  كڵیس���ەی 
ك���رد، ئەویش ب���ە قەدەغ���ە كردن���ی هاوس���ەرگیریی پیاوانی 
ئایینی مەس���یحی، ب���ەاڵم سیس���تەمەكە داڕما، لەب���ەر ئەوەی 
دەس���ەاڵتدارانی ئایینی دەیانویس���ت پەیوەندی بە شوێنەكانی 
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خۆیانەوە بكەنەوە و خاوەندارێتی بە میرات دروس���ت بكەن، 
ئەمەش بووە هۆی دروس���ت بوونی سیس���تەمێكی گەندەڵ و 
بەرتیلخۆر لە فەرەنسا و ئیسپانیا، كە تێیدا كەرتی گشتی كرا 

بە كەرتی تایبەت، لەوێشەوە بۆ میراتگریی خاوەنداریەتی.
)خێڵەكایەت���ی و  ئ���ەم دوو ج���ۆرەی هەڵدێ���ری سیاس���ی 
راگرتنی دامەزراوان���دن( زۆر جار پێكەوە دێن، لەبەر ئەوەی 
دەس���ەاڵتداران ك���ە بەرژەوەندییەك���ی زۆریان ل���ە هەبوونی 
سیس���تەمەكەدا هەیە، دەیانەوێ لە هەر ریفۆرمێك بیپارێزن. 
ئنج���ا هەتا ئەگ���ەر س���ەرتاپای سیس���تەمەكەش داڕما و لەت 
ل���ەت بوو. زۆر ج���ار هەر ئەم كارەكتەران���ە لەگەڵ ئەو تۆڕە 
كەسییانەی خۆیان كە ماونەتەوە، پارچەكانی كۆ دەكەنەوە و 

پێكەوە گرێی دەدەنەوە.

 توند و تیژی و سەنگی نابەجێ
دەتوانین زۆر وردبین سەبارەت بەوەی بۆچی دامەزراوەكان 
ل���ە خۆ گونجان���دن لەگ���ەڵ گۆڕانكاریی دەوروب���ەردا خاون، 
س���ەرەڕای ئ���ەوەی مەیلێك���ی ئاس���ایی هەی���ە بۆ پاراس���تنی 
سیس���تەمێكی  ی���ان  دامەزراوەی���ەك  ه���ەر  دام���ەزراوەكان. 
دامەزراوەی���ی س���وود بە گرووپێكی دیاری ك���راوی كۆمەڵگە 
دەگەیەنێ. زۆر جار لەسەر حیسابی ئەوانی دی، ئەگەرچی بە 
ش���ێوەیەكی گشتیش بێت، سیستەمی سیاسی سوودی گشتی 
وەك دابین كردنی ئاش���تی، مافی خاوەنداریەتی دابین دەكات. 
ئەو گرووپانەی لە الیەن دەوڵەتەوە پەس���ندن زیاتر هەس���ت 
بە ئاس���ایش دەكەن. لەوانەیە بتوانن لە ئەنجامی گەیش���تنیان 
بە دەس���ەاڵت ك���رێ كۆ بكەن���ەوە، یان ددان پێدان���ان و پلەی 

كۆمەاڵیەتی وەربگرن.
رێكخس���تنی  ل���ە  بەش���یان  دەس���تەبژێرانە  گرووپ���ە  ئ���ەم 
دامەزراوەكان���دا هەیە، هەمیش���ە پارێزگاری ل���ە هەلومەرجی 
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باو دەكەن بە مەرجێ ب���ە یەكگرتوویی بمێننەوە. هەتا ئەگەر 
كۆمەڵگەكە بە گش���تی س���وود ب���ە گۆڕانكاری���ی دامەزراوەكە 
بگەیەن���ێ. بۆ نموونە وەك بەرز كردن���ەوەی باجی زەوی بۆ 
ئەوەی تێچووی بەرگری كردن لە دژی هەڕەش���ەی دەرەكی 
بدرێ���ت، گرووپەكان���ی باش رێكخراو دەتوان���ن رێ لە گۆڕان 
بگ���رن، لەب���ەر ئ���ەوەی بۆ ئ���ەوان ت���ەواوی دەس���كەوتەكان 
نێگەتیڤ���ن. ئ���ەم جۆرەی نشوس���تی كردارە كۆمەڵ���ە لە الیەن 
ئابووریناس���انەوە بە باش���ی دەبیندرێ���ن. بارودۆخەكە لەوانە 
پێك دێت، كە بیرمەندان بە س���ەنگی س���ەقامگیر ناوی دەبەن، 
لەب���ەر ئ���ەوەی هیچ یەكێك ل���ە یاریزانان بە تەنی���ا ناتوانن لە 
ئەنجامی گۆڕانی رێكخس���تنی دامەزراوەكان ش���ت بەدەس���ت 
بهێنن، بەاڵم هاوسەنگییەكە لە رووی پراكتیكەوە بە بۆچوونی 
كۆمەڵگا بەگش���تی ناتەواوە. )مانكور ئوس���لۆن( پێی وایە ئەو 
گرووپان���ەی خاوەنی بەرژەوەندیی تەواو دامەزراون، لە هەر 
كۆمەڵگەیەكدا بێت، ب���ە درێژایی رۆژگار زیاد دەكەن، چونكە 
دەبنە هاوپەیمانی یەك و پارێزگاری لە بەرژەوەندیی تەسكیان 
دەكەن. ئەمانە رێكخراوترن لە چاو بەش���ەكانی تری كۆمەڵگە 
بە تایبەتی خەڵك بە گش���تی، لەبەر ئەوەی بەرژەوەندییان لە 
سیس���تەمی سیاسیدا نوێنەرایەتی ناكرێت، دەتواندرێت گرفتی 
ناوەزیفیی هاوس���ەنگیی سیاسی لە رێی دیموكراسییەوە كەم 
بكرێتەوە، چونكە هیچ نەبێ بە الیەنی كەمەوە رێ دەدات بەو 
كەسانەی لە دەرەوەی دەستەبژێرانن، بەشداری لە دەسەاڵتی 
سیاس���یدا بكەن ئەگەر لە رووی تیۆریشەوە بێت، بەاڵم هەتا 
لەمەش���دا نایەكس���انییەكی زۆر لە نێوان توانای رێكخراوەیی 
دەس���تەبژێر و نادەس���تەبژێردا هەی���ە، ئەم���ەش وا دەكات كە 
ئەوانەی لە دەرەوەی دەس���تەبژێرانن نەتوانن بە باشی بڕیار 

بدەن و كار بكەن.
چەندی���ن نموونەم���ان بینی ل���ەوەی كە چ���ۆن هاوپەیمانانی 



ان
دن

نیا
بو

ی 
زر

ه

46

خ���اوەن بەرژەوەندی���ی هاوب���ەش، بوون���ە ه���ۆی نەگۆڕان���ی 
دام���ەزراوەكان، پاش���انیش بوون���ە ه���ۆی داڕمانی سیاس���ی، 
نموونەی زەقیش سیس���تەمی فەرەنسای كۆنە، كە سیستەمی 
پاشایەتی بۆ ماوەی دوو سەدە توانیی بە بەهێزی بمێنێتەوە، 
لە رێی ئەوەی كە دەستەبژێرانیان بە تەواوی هاوكاری یەكتر 
ب���وون. ئەم ج���ۆرە هاوكارییانە وای لێ ه���ات بوو كە كەوت 
بوونە كڕینی بەش���ەكانی دەوڵەت، پاشانیش گواستنەوەی بە 
می���رات بۆ ئەوان���ەی دوای خۆیان. كاتێك ه���ەردوو وەزیری 
ریفۆرمخ���واز، )ماوپۆ( و )تۆرگۆت( ویس���تیان سیس���تەمەكە 
لە رێی هەڵوەش���اندنەوەی نووس���ینگەی گەندەڵ���ەوە بگۆڕن، 
خاوەنان���ی بەرژەوەندیی هاوبەش ئەوەن���دە بەهێز بوون، كە 
نەیانتوانی هیچیان بەرانبەر بكەن. ئەم كێش���ەیەش لە ماوەی 

شۆڕشەكەدا تەنیا لە رێی توند و تیژییەوە چارەسەر كرا. 
ب���ەاڵم گرفتی هاوس���ەنگیی ناوەزیفی ب���ۆ مێژوویەكی زۆر 
دوورت���ر لەمە دەگەڕێتەوە، لە رووی ئاركیۆلۆژییەوە بەڵگەی 
مێژوویی هەن لەبارەی كۆمەڵگەی ئاست كۆمۆنە، كە توانیویانە 
بگەن بە ئامرازەكانی كشتوكاڵ، بەاڵم ئەم گۆڕانەیان لە سەر 
ش���ێوازی ژیان���ی خۆیان نەك���ردووە، كە راو ك���ردن بووە و 
ب���ەردەوام بوون، بۆ چەندی���ن نەوەش هەر ئ���اوا ماونەتەوە. 
هۆی ئەمەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە خاوەنانی بەرژەوەندیی 
هاوبەش نەیانهێشتووە، كۆمەڵگەی ئاست كۆمۆنە كۆمەڵگەی 
یەكسان بوون، خواردنیان لە ناو یەكدا بەش كردووە، ئەمەش 
ش���تێكە لە كۆمەڵگەكانی كش���توكاڵدا هەرگیز روو نادات. ئەو 
چركەساتەی خێزانێك لە شوێنێكدا جێگیر دەبێت و كشتوكاڵ 
دەكات، دەبێ���ت ئ���ەو خواردنان���ەی لەگ���ەڵ ئەندامانی دیكەی 
كۆمۆنەكە بەش بكات، ئەمەش هەر یەك جار بۆ خۆی دەبێتە 

هۆی تێكشكانی پاڵنەرەكانی بەگەڕخستنەوەی كشتوكاڵ. 
گۆڕان لە ش���ێوەیەكی بەرهەم هێنانەوە بۆ شێوەیەكی دی، 
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وا ل���ە كۆمەڵگە دەكات، بە گش���تی دەوڵەمەندتر بێت، بە هۆی 
ئ���ەوەی ك���ە كۆمەڵگەی كش���توكاڵ ل���ە ڕووی بەرهەمەوە لە 
كۆمەڵگەی راوكەر باش���تر بوون، بەاڵم ئەمەش وا دەكات كە 
چەند كەس���انێكی دیاری كراو لە ناو كۆمەڵگەكە لە خۆش���یی 
زێدە بەرهەمییەكە بێبەش بكرێن. زانای ئاركیۆلۆژی )ستیڤن 
لێبالن���ك( پێ���ی وای���ە كە خاویی خ���ۆ گونجاندن���ی هەندێك لە 
كۆمەڵگەكانی سەرەتایی لەگەڵ كشتوكاڵدا دەگەڕێتەوە بۆ بێ 
تواناییان لە چارەس���ەر كردنی ئەم جۆرە هاوكارییەی كە بە 

گرفت ناومان برد.
ب���ەم ش���ێوەیە توان���ای كۆمەڵگەكان ب���ۆ نوێ بوون���ەوە لە 
رووی دامەزراوەیی���ەوە، پابەن���دە بەوەی ك���ە ئایا دەتوانن وا 
ل���ە خاوەنانی بەرژەوەندیی هاوبەش بك���ەن هاوكاریی یەكتر 
نەك���ەن و ب���ێ الیەن ب���ن و ڤیتۆی ریف���ۆرم نەك���ەن. هەندێ 
ج���ار گۆڕان���ی ئاب���ووری دەبێتە ه���ۆی الواز كردن���ی پێگەی 
دەس���تەبژێران و پێدان���ی بە كەس���انێكی نوێ ك���ە دەبنە هۆی 
ئەوەی دامەزراوەی نوێ دابمەزرێنن. دابەزینی رێژەی قازانج 
ل���ە موڵكدا بە بەراورد لەگەڵ بازرگانی لە بەریتانیادا، وای لە 
بورژوا كرد بە دەس���ەاڵت بێت و لە رووی سیاسییەوە بەهێز 
بێت لە س���ەر حیس���ابی ئەریستۆكراس���ییانی كۆن لە سەدەی 
حەڤدەمیندا. هەندێ جار كارەكتەری نوێی كۆمەاڵیەتی بەهێز 
دەب���ن ل���ە ئەنجامی س���ەرهەڵدانی ئایینێكی نوێ���دا، هەر وەك 
س���ەرهەڵدانی بوودایی���زم و مانیزم لە هیندس���تان. لە واڵتانی 
س���كەندەناڤیاش، چینی جووتیاران چی دی ناسەقامگیر و بێ 
س���ەروبەر نەمایەوە پاش ریفۆرم )Reformation( لەبەر باڵو 
بوونەوەی خوێندەواری و دەست گەیشتنیان بە كتێبی پیرۆز 
)Bible(. هەن���دێ ج���اری دی، بە تەنیا هێزی س���ەركردایەتی 
و توانای���ی لە خۆ ڕێكخس���تندا و هاوپەیمانی كردنی ئەوانەی 
ل���ە دەرەوەی دەس���ەاڵتن، دەبێتە هۆی گ���ۆڕان، هەر وەك لە 
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هەوڵ���ی گریگۆری حەوتەمدا بینیمان لە رێكخس���تنی پاپاكاندا 
لە ماوەی ملمالنێی پێگەداناندا. ئەمەش لە بنەڕەتدا جەوهەری 
سیاس���ەتی توانای س���ەركردەكانە بۆ بەدەست هێنان لە رێی 
پێكەوە گرێدانی دەسەاڵتەكان )ش���ەرعیەت، تۆقاندن، گفتوگۆ 

كردن، كاریزما، بیرۆكەكان و رێكخراو بوون پێكەوە(.
جێگیری لە هاوسەنگیی ناوەزیفی ئەوە دەردەخات كە بۆچی 
توند و تیژی رۆڵێكی گەورە لە نوێ كردنەوە و چاك كردنی 
دامەزراوەكاندا دەگێڕێت. لە ڕووی كالسیكییەوە توند و تیژی 
وەك گرفتێك بیندراوە، كە سیاس���ەت دەیەوێت چارەس���ەری 
ب���كات، ب���ەاڵم هەندێك جار توند و تی���ژی تەنیا رێیە بۆ الواز 
كردن و ال بردنی خاوەنانی بەرژەوەندیی هاوبەش، كە دەبنە 
رێگ���ر لە ب���ەردەم گۆڕان لە دامەزراوەكان���دا. ترس لە توند و 
تیژیی مردن بەهێزترە لە خواس���تی بەدەس���ت هێنانی سامان 
و دەبێتە پاڵنەر بۆ گۆڕانی زۆر لە رەوش���تدا. ئێمە پێش���تر لە 
بەش���ی پێنجەمدا باس���ی ئەوەمان كرد ك���ە پاڵنەری ئابووری، 
وەك ئارەزووی دانانی سیس���تەمی ئاودێری، هۆكاری باوەڕ 
پ���ێ نەكراوی دروس���ت بوونی دەوڵەتی س���ەرەتایین، جەنگی 
بەردەوامی خێڵەكی یان ترسی داگیر كردن لە الیەن گرووپی 
ب���اش رێكخراوەوە، بە پێچەوانەوە، هۆیەكی بەجێیە كە بۆچی 
پیاوانی سەربەست و خۆ بە زلزانی خێڵەكان رێككەوتوون كە 

لە دەوڵەتێكی یەكگرتوودا بژین.
ل���ە مێژووی چیندا، دەس���تەبژێرانی خێڵەك���ی رێگر بوون لە 
دروس���ت بوونی دامەزراوەی دەوڵەتی هاوچەرخدا لە ماوەی 
س���ەرهەڵدانی دەوڵەت���ی )مێن( و ماوەی دەس���ەاڵتی هەردوو 
بنەماڵەی )تانگ( و )سوی(، كە ریزەكانی خۆیان رێكخستەوە. 
لە دەوڵەتی )تین(، جەنگی یەك لە دوای یەك كە ئەرستۆكراتان 
دەیانكرد، پێگەكانیانی تێكشكاند و رێی خۆش كرد بۆ ئەوانەی 
كە دەس���تەبژێر نەبوون، لە س���ەربازی وەربگیرێن. لە ماوەی 
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حوكمی بنەماڵەكانی )سوی( و )تانگ(دا، هاتنی ئیمپراتۆر )ئوو( 
بۆ دەس���ەاڵت )كە لە بنەماڵەی تانگ بوو(، بووە هۆی البردن 
و لەناو چوونی خێزانانی كۆنی ئەرستۆكرات. بەم شێوەیەش 
بەهێز كردنی دەستەی تر، هەردوو جەنگی جیهانیش دەتوانین 
وەك هۆیەك بۆ سەرهەڵدانی ئەڵمانیای دیموكرات ببینین، كە 
لە دوای ساڵی 1945�ەوە دروست بوو، بە هۆی لەناو بردنی 
چینی ئەرستۆكراتی )جونكەر( كە چی دی نەیانتوانی رێگر بن 

لە گۆڕانی دامەزراوەكان.
ئ���ەوە روون نیی���ە ك���ە كۆمەڵگەكانی دیموكراس���ی دەتوانن 
هەمیشە ئەم جۆرە گرفتانە بە شێوەیەكی ئاشتیانە چارەسەر 
بكەن. ل���ە ویالیەت���ە یەكگرتووەكانی ئەمریكا، ئ���ەو ماوەیەی 
كە بووە هۆی س���ەرهەڵدانی جەنگی ناوخۆ، بەش���ێكی كەم لە 
ئەمریكییەكان لە باشوور دەیانویست بە ڕاستی پارێزگاری لە 
)دامەزراوە نامۆكان(ی كۆیلەداری بكەن، یاساكانیان پاڵپشت 
بە دەس���توور رێی پێ دەدان ئەوە بك���ەن، بە مەرجێ فراوان 
بوون���ی واڵت لە رۆژئاواوە نەبێتە هۆی وەرگرتنی دەوڵەتانی 
سەربەخۆی دیكە تا مافی ڤیتۆ هەر لە دەست خۆیاندا بێت و 
كەس لێیان نەسەنێت. ئەم ملمالنێیە دواجار، نەتواندرا لە رێی 
دەس���توورەوە چارەس���ەر بكرێت، ئیدی جەنگ بووە شتێكی 
پێویس���ت و زیاتر لە شەش س���ەد هەزار ئەمریكی گیانیان لە 
س���ەری دانا. لە زۆر رووەوە دامەزراوگەلی یاس���ایی جیهانی 
ئێس���تا دەرگای���ان لە س���ەر تون���د و تیژی داخس���تووە، وەك 

ئامرازێك بۆ چارەسەر كردنی بنبەستی سیاسی.
كەس هیوای ئەوە ناخوازێت كە دەوڵەتانی ئەفریقای بیابانی 
باش���وور بە هەمان ئەو س���ەدە دوور و درێژە لە پرۆس���ەی 
جەنگ���دا بڕۆن، كە چی���ن و ئەوروپایی پێیدا رۆیش���توون، بۆ 
ئ���ەوەی دەوڵەتی بەهێز و دامەزراویان هەبێت. ئەمەش مانای 
ئەوەیە كە یاخود بەرپرسیارێتیی ئەو نوێخوازی و ریفۆرمانە 
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دەچێتە س���ەر میكانیزم���ە ناتوند و تیژەكانی دی، كە پێش���تر 
باس���مان ك���ردن، یاخود ئ���ەو كۆمەڵگایان���ە ب���ەردەوام لەناو 

هەڵدێری سیاسیدا دەمێننەوە.
خ���ۆش بەختان���ە ئەو جیهانەی لێرەدا باس ك���راوە، كە تێیدا 
دامەزراوەكان���ی سیاس���یی بنەڕەت���ی دەوڵەت، حوكمی یاس���ا 
و بەرپرس���یارێتییان تێ���دا دروس���ت ب���ووە، زۆر ل���ە جیهانی 
ئێس���تامان جیاوازترە. لە ماوەی زیاتر لە دوو س���ەدەدا دوای 
س���ەرهەڵدانی شۆڕش���ی فەرەنس���ا و ئەمری���كا، جیه���ان هەم 
شۆڕش���ی پیشەس���ازی و هەم پێش���كەوتنی تەكنەلۆژیای بە 
خۆوە دیوە، كە بە ش���ێوەیەكی زۆر پلەی پەیوەس���ت بوونی 
ناو كۆمەڵگاكانیان گۆڕیوە. بەش���ە كۆمەاڵیەتی و سیاس���ی و 
ئابوورییەكانی گەشە بە شێوەیەكی تەواو جیاواز، ئێستا لەگەڵ 
یەك���دا كارلێك دەكەن وەك لە رابردوودا پێش س���اڵی 1806، 

چۆنیەتی ئەو كارلێكە بابەتی بەشی كۆتایی ئەم كتێبەیە.

 گەشەی سیاسی
ئەوسا و ئێستا

چۆن بارودۆخی گەشەی سیاسی بە شێوەیەكی 
بەرچاو لە سەدەی هەژدەمەوە گۆڕاوە؟

رەهەندگەلی سیاس���ی و ئابووری و كۆمەاڵیەتیی 
گەشە، كاریگەرییەكانیان لە سەر یەك لە جیهانی 
مالتوس���دا،كاریگەریەكانیان ل���ە س���ەر ی���ەك ل���ە 

ئێستادا، پێشبینییەكانی جیهانی هاوچەرخ؟ 

ئ���ەوەی دەتواندرێ ل���ە كتێبەك���ەی )س���امۆیل هینتینگتۆن( 
»رێكخس���تنی سیاس���ی لە كۆمەڵگای گۆڕاودا 1968« گەاڵڵە 
بكرێت ئەوەیە، كە گەشەی سیاسی لۆژیكی خۆی هەبووە كە 
پەیوەندیدارە بە، بەاڵم جیاوازیش���ە ل���ە، لۆژیكی رەهەندگەلی  
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سیاس���ی و كۆمەاڵیەتی���ی گەش���ە. ئ���ەو پێ���ی وای���ە گەندەڵیی 
سیاسی كاتێك روو دەدات،  كە بە هاوچەرخ كردنی ئابووری 
و كۆمەاڵیەت���ی پێش گەش���ەی سیاس���ی كەوت���وون. هەڵبەت 
لەبەر وەرگرتنی گرووپی نوێی كۆمەاڵیەتی كە ناتوانن لە ناو 
سیس���تەمە سیاسییەكەدا خۆ بگونجێنن. ئەمەش بووەتە  هۆی 
ناس���ەقامگیریی واڵتان���ی تازە گەش���ە كردووی س���ەربەخۆی 
جیه���ان لە س���ااڵنی پەنجاكان و شەس���تەكانی )س���ەدەی 
بیس���تەم(دا، ك���ە ب���ە ن���او زنجیرەیەك���ی یەك ل���ە دوای یەك 

هەڵگەرانەوە و شۆڕش و شەڕی ناوخۆدا رۆیشتوون. 
ئ���ەو بۆچوون���ەی پێ���ی وای���ە گەش���ەی سیاس���ی پەیڕەوی 
لۆژیكی خۆی دەكات و بە ش���ێوەیەكی پێویس���ت بەشێك نییە 
لە پرۆسەی یەكانگیریی گەشە، پێویستە لە بەرانبەر پاشخانی 
تیۆریی كالس���یكی هاوچەرخاندن ببیندرێ���ت. ئەم تیۆرییە بۆ 
بیرمەندانی سەدەی نۆزدەم دەگەڕێتەوە وەك )كارل ماركس، 
ئیمیل���ی دوركای���م، فێردینان���د تۆنی���س و ماك���س ڤیب���ەر(، كە 
هەوڵی���ان دەدا روودانی گۆڕانكاریی ب���ەردەوام لە كۆمەڵگای 
ئەوروپی بە شۆڕش���ی پیشەسازییەوە ببەستنەوە. هەرچەندە 
جیاوازیی گەورە لە نێوانیاندا هەبوو، بەاڵم دەیانویس���ت بڵێن 
ك���ە هاوچەرخاندن یەك پارچە بووە و ئەمانەی گرتووەتەوە: 
گەش���ەی بازاڕی ئابووریی س���ەرمایەداری، س���ەرەنجامیش 
دابەش بوونی گەورەی كار »س���ەرهەڵدانی دەوڵەتانی بەهێز 
و ناوەن���دی و بیرۆكرات« گۆڕان ل���ە كۆمەڵگای یەكگرتووی 
الدێوە بۆ كۆمەڵگای سارد و سڕی شار . هەروەها گواستنەوە 
ل���ە پەیوەندی���ی كۆمەاڵیەتیانەی بە كۆمەڵەوە ب���ۆ تاكخوازی. 
هەموو ئەم رەگەزانە لە مانیفێس���تۆی كۆمۆنیس���تی )ماركس 
و ئەنگلس(دا هاتوون، كە »سەرهەلدانی بورژوا« كاریگەریی 
كردووەتە س���ەر هەموو ش���تێك، هەر لە هەلومەرجی كارەوە 
ب���ۆ بەربەرەكانێ���ی جیهانی تا دەگات���ە پەیوەندیی زۆر نزیكی 
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خێزانی. تیۆریی هاوچەرخاندنی كالس���یك، ئەو گۆڕانكاریانە 
دەگەڕێنێتەوە بۆ ریفۆرمی پرۆتس���تانت لە سەرەتای سەدەی 
شازدەمدا و بە خێراییەكی زۆر لە سێ سەدەی دواتردا بەرەو 

پێشەوە چوون.
تیۆری���ی هاوچەرخاندن لە س���ااڵنی پێ���ش دووەمین جیهانە 
جەنگدا گەیشتە ئەمریكا و لە شوێنانی وەك بەشی سیاسەتی 
ب���ەراوردكاری ل���ە زانكۆی هارڤارد، س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی 
نێودەوڵەت���ی لە پەیمان���گای تەكنۆلۆژیای ماسەچووس���تەس، 
هەروەها لیژنەی ئەنجومەنی توێژینەوەی زانستی كۆمەاڵیەتی 
لە س���ەر سیاس���ەتی بەراوردكاری، جێی خۆی گرت. بەش���ی 
سیاس���ەتی بەراوردكاری لە زانكۆی هارڤارد كە قوتابییەكەی 
ڤێب���ەر، )تالكۆت پار س���ۆنس( رێبەرایەتیی دەك���رد، هیواخواز 
بوو زانس���تێكی تەواو و فرە رەهەندی كۆمەاڵیەتی دروس���ت 
ب���كات، ك���ە ئابووری و كۆمەڵناس���ی و زانس���تی سیاس���ی و 
ئەنترۆپۆلۆژیا پێكەوە ببەستێتەوە. بیرمەندانی هاوچەرخاندن 
بەهایەك���ی پێوانەی���ی زۆری���ان خس���تبووە س���ەر هاوچ���ەرخ 
بوون. هەروەها بە باوەڕی ئەوان ش���تە باشەكانی هاوچەرخ 
ب���وون بەیەك���ەوە دێ���ن . ش���تەكانی وەك گەش���ەی ئابووری، 
گۆڕان���ی پەیوەندیی  كۆمەاڵیەتی، ب���ۆ نموونە وەك تێكچوونی 
پەیوەندیی  خزمایەتی و س���ەرهەڵدانی تاكخوازی، ئاستەكانی 
زۆر س���ەرتاپای پەروەردە، گۆڕانی پێوەری بەرەو بەهاكانی 
وەك »بەدەس���ت هێنان« و ئەقالنی���ەت، عەلمانیەت، هەروەها 
گەش���ەی دامەزراوگەل���ی دیموكرات سیاس���ی، هەموو ئەمانە 
وا دیار بوو پێكەوە بەس���تراون. گەشەی ئابووری پەروەردە 
بەرەو پێش دەبات، ئەمەش دەبێتە گۆڕانی بەهاكان، پاشانیش 
ب���ەرەو پێش چوونی سیاس���ەتی هاوچەرخ، بەم ش���ێوەیە لە 

بازنەیەكدا دەخوولێنەوە. 
كتێبەك���ەی س���امۆیل هینتینگت���ۆن رێكخس���تنی سیاس���ی لە 
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كۆمەڵگای گ���ۆڕاودا رۆڵێكی گەورەی گێ���ڕا لە كۆتایی هێنان 
بە تیۆریی  هاوچەرخاندن، چونكە ئەوەی لێكدایەوە كە شتانی 
باش���ی هاوچەرخ بوون مەرج نییە پێكەوە بێن. دیموكراس���ی 
بە تایبەتی نابێتە هۆی س���ەقامگیریی سیاس���ی. پێناس���ەكەی 
هینتینگتۆن بۆ رێكخس���تنی سیاسی لەگەڵ دابەش كردنەكەی 
ئێمە بۆ دروس���ت كردنی دەوڵەت دەگونجێت، كتێبەكەشی بە 
هۆی لێكدانەوەكانی كە دەیگوت: رێكخس���تنی سیاسی بەر لە 
دیموكراساندن )بە دیموكراتی كردن( ناوبانگی پەیدا كرد، ئەو 
س���تراتیژی گەشەیەی كە بە »گواستنەوەی دەسەاڵتخوازی« 
ناوی دەرك���ردووە. ئەمەش ئەو رێیەیە ك���ە لە الیەن توركیا، 
كۆری���ای باش���وور، تایوان و ئەندەنوس���یاوە پەی���ڕەو كراوە، 
بەوەی كە لە پێش���دا لە رووی ئابوریی���ەوە خۆیان هاوچەرخ 
ك���ردووە لە س���ا یەی دەس���ەاڵتی دەس���ەاڵتخوازەوە، پاش���ان 
سیستەمی سیاسییان بە رووی ملمالنێی سیاسیدا كردەوە. 

ئەو بابەتە مێژووییانەی لەم بەرگەدا خراونەتە روو، جەخت 
دەكەنە سەر بۆچوونە سەرەكییەكەی هینتینگتۆن، بەوەی كە 
رەهەندە جیاوازەكانی گەشە پێویستە لە یەكتری جیا بكرێنەوە. 
هەر وەك بینیمان، بە تێگەش���تنی ڤیبەری، چینییەكان پەرەیان 
بە دەوڵەتی هاوچەرخ داوە، زیاتر لە دوو هەزار س���اڵ لەمەو 
بەر، بە بێ ئەوەی دادی یاسا و دیموكراسی هەبوو بێت. ئێمە 
با باس���ی تاكخوازیی كۆمەاڵ یەتی و سەرمایەداریی هاوچەرخ 

هەر نەكەین. 
گەش���ەی ئەوروپا زۆر جی���اواز لەوەی كە لە الیەن ماركس 
و ڤیب���ەرەوە خراوەتە روو، رووی داوە. رەگەكانی ئەوروپای 
هاوچ���ەرخ زۆر پاش���تر لە ریفۆرمی پرۆتس���تانتی كش���اوەتە 
دواوە. هەر وەك لە بەش���ی شازدەدا بینیمان، چوونە دەرەوە 
ل���ە رێكخ���راوی كۆمەاڵیەتی���ی پابەند بە خزمایەتی پێش���تر لە 
ماوەی س���ەدەكانی تاریك )ناوەڕاس���ت( دەستی پێ كردووە، 
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لە گۆڕانی جێرمەنی بەربارییەوە بۆ كریستیان. مافی تاكەكان 
و لە ناویش���یاندا ئافرەت بۆ ئەوەی بە سەربەستی شت بكڕن 
و بفرۆش���ن، پێش���تر لە س���ەدەی س���ێزدەمدا ل���ە بەریتانیا بە 
تەواوی هەبووە. رێكخستنی یاس���ایی هاوچەرخ دەگەڕێتەوە 
ب���ۆ ئەوكاتەی كڵیس���ەی كاتولیك ش���ەڕی ل���ە دژی ئمپراتۆر 
هەڵگیرساند لە كۆتایی س���ەدەی یازدەمدا. هەروەها یەكەمین 
رێكخراوی بیرۆكراس���یی ئەوروپا لە الیەن كڵیسەوە دروست 
ك���را بۆ ئ���ەوەی بتوانێ���ت كاروباری ناوخۆیی خ���ۆی بەڕێوە 
ببات. كڵیس���ەی كاتولی���ك كە ماوەیەك���ی دوور و درێژ وەك 
رێگ���ر لە ب���ەردەم هاوچەرخاندندا دەبین���درا، لەم دیدگا دوور 
مەودایەدا بە الیەنی كەمەوە بە هەمان ش���ێوەی رێفۆرمەیشن 
گرن���گ دەبیندرێ���ت، وەك   هێزێك���ی بزوێن���ەر لە پش���ت بوارە 

سەرەكییەكانی هاوچەرخ بوونەوە. 
بەم ش���ێوەیە، رێی ئەوروپا بۆ هاوچ���ەرخ بوون گۆڕانێكی 
لە پڕ و ناڕێك و پێك نییە لە هەموو رەهەندەكانی گەش���ەدا، 
بەڵكووو زنجیرە یەك لە گۆڕانی هەنگاو بە هەنگاوە لە ماوەی 
نزیك���ەی هەزار و پێنج س���ەد س���اڵدا. لەم زنجیرە س���ەیرەدا، 
تاكخوازی لە س���ەر ئاس���تی كۆمەاڵیەتی پێش سەرمایەداری 
كەوتووە »دادی یاس���ا پێ���ش پێكهێنانی دەوڵەت���ی هاوچەرخ 
كەوت���ووە«. هەروەه���ا فیودالیزم وەك ش���ێوەیەكی بەهێزی 
بەربەرەكانی دژی دەسەاڵتی ناوەندی دەبێتە بەردی بناغەی 
دیموكراس���یی هاوچ���ەرخ. بە پێچەوان���ەی بۆچوونی ماركس، 
ك���ە پێی وایە فیودالی���زم قۆناغێكی گەردوونیی گەش���ە بووە، 
پێش س���ەرهەڵدانی بۆرژوا كەوتووە. لە راس���تیدا س���ەبارەت 
ب���ە ئەوروپا، دامەزراوە ش���تێكی دەگمەن���ە. ناتواندرێت وەك 
درێژ كراوەی پرۆس���ەی گشتیی گەشەی ئابووری ببیندرێت، 
هەروەها ئێمەش نابێت كۆمەڵگاكانی نارۆژاوایی وا پێش���بینی 

بكەین و ببینین كە بە هەمان زنجیرەدا بڕۆن.
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بۆیە ئێمە پێویستە رەهەندەكانی سیاسی و ئابووریی گەشە 
پۆلێن بكەین و لێكی���ان جیا بكەینەوە. هەروەها لەوە تێبگەین 
كە چۆن بە یەكەوە پەیوەندارن، وەك دیاردەیەكی جیابووەوە 
)داب���ڕاو(، ك���ە ب���ۆ ماوەی���ەك كاریگەریی���ان ل���ە س���ەر یەكتر 
هەبووە. پێویس���تە ئ���ەوەش بكەین، لەبەر ئەوەی خەس���ڵەتی 
ئەو پەیوەندییانە ئێس���تا زۆر جیاوازن، لە چاو ئەو كاتەی لە 

 هەلومەرجی مێژووییانەی جیهانی )مالتوس(دا بوون. 

 تۆماس مالتوس
جیهان بە شێوەیەكی زۆر گەورە پاش  نزیكەی ساڵی 1800 
ل���ە هاتنی شۆڕش���ی پیشەس���ازییەوە گ���ۆڕا، پێش ئ���ەو كاتە، 
گەشەی ئابووری لە شێوەی بەردەوام زیاد كردنی بەرهەمدا 

بە هۆی گۆڕانی تەكنۆلۆژی،  لە راستیدا هەر نەبووە. 
ئەم���ەش ئەوە ناگەیەنێت كە بەرهەم زیاد بوون پێش 1800 
بە هیچ ش���ێوەیەك نەبووە. كشتوكاڵ، بەكارهێنانی ئاودێری، 
گاس���نی ئاس���نین، چاپخان���ە، هەروەه���ا پاپ���ۆڕی دەریایی كە 
مەودایەكی دوور ببڕێت. هەموو ئەمانەیان  بە پێی هەر كەسێك 
زی���اد كردووە. بۆ نموونە، ناس���ینی جۆرە نوێیەكانی دانەوێڵە 
لە نێوان هەزارەی س���ێیەم و دووەمی پێش زاییندا، سێ جار 
بەرهەمی كش���توكاڵی لە )تیوتیهواكان( لە مەكسیك زیاد كرد. 
جیاوازیی نێوان ئەوس���ا و ئێس���تا ئەوەیە، ساڵ بە ساڵ زیاد 
كردنی بەرهەم و داهات GDP per person رووی نەداوە. ئێمە 
ئەمڕۆ گریمانەی ئەوە دەكەین، كە كۆمپیوتەر و ئینتەرنێت هەر 
تەنیا پێنج ساڵ جارێك زۆر بەرەو پێش دەچن. لەمەشدا ئێمە 
لەوانەیە راست بین. بە پێچەوانەوە، تەكنیكەكانی كشتوكاڵ لە 
چین زۆر جیاواز نەبوون لە سەردەمی بنەماڵەی هان، هەر لە 
دوای لەدایك بوونی مەسیحەوە بە بەراورد لەگەڵ سەردەمی 

بنەماڵەی )قینگ( پێش كۆلۆنالیزم لە سەدەی نۆزدەمدا. 
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 GDP per capita ئەمە  تێكڕای بەرهەم���ی ناوخۆ بۆ تاكێك
لە رۆژاوای ئەوروپا و چین لە نێوان س���ااڵنی 400 بۆ 2001 
دەردەخ���ات. ئەمەش ئ���ەوە دەردەخات كە داه���ات لە ماوەی 
هەشت سەد ساڵدا لە نێوان 1000 بۆ 1800 هەنگاو بە هەنگاو 
بەرز بووەتەوە، بەاڵم لە پڕێكدا لە پاش ئەمە بەرز بووەتەوە. 
تێكڕای بەرهەمی ناوخۆ بۆ تاكێك لە چین لەو ماوەیەدا وەك 
خۆیەتی، بەاڵم پاش س���اڵی 1978 كاتێك ب���ەرز دەبێتەوە، بە 

رێژەیەكی خێراتر لە ئەوروپا بەرز دەبێتەوە.
ه����ۆكاری زی����اد بوونی بەرچ����اوی بەرهەم لە دوای س����اڵی 
1800�ەوە هەمیشە بووەتە بەشێكی سەرەكیی توێژینەوەكان. 
ئەمەش پەیوەندیی ب����ە گۆڕانكارییەكانەوە هەبووە لە ژینگەی 
رۆش����نبیری، كە پەرەی بە س����ەرهەڵدانی زانس����تی سروشتی 
داوە. خستنەگەڕی زانس����ت و تەكنۆلۆژیا لە بەرهەمدا، گەشە 
كردن����ی تەكنیك����ی وەك ژمێریاری، هەروەه����ا دامەزراوەكانی 
پاڵپش����تی مایكرۆئیكۆنیمی، وەك ماف����ی خاوەندارێتیی بەرهەم 
و كۆپی رایت، كە بوونە پاڵپش����ت و پاڵنەری نوێخوازی، بەاڵم 
بایەخدانی سەرەكی بە گەشە لە ماوەی سەد ساڵی رابردوودا 
تواناكانمانی شاردووەتەوە بۆ تێگەشتن لە خەسڵەتی ئابووریی 
سیاسی لە كۆمەڵگاكانی پێش مۆدێرنەدا. گریمانەی ئەوەی كە 
رێ����ژەی بەرزی بەردەوام گەش����ە كردنی ئاب����ووری ئەگەرێكە 
بەهایەكی زۆر دەدات بە وەگەڕخس����تن لە شێوەی دامەزراوە 
و هەلومەرجەكاندا، كە رێ بۆ گەشەیەكی ئاوها خۆش دەكات، 
وەك س����ەقامگیریی سیاس����ی، مافی خاوەن����داری، تەكنۆلۆژی، 
هەروەها توێژینەوەی زانس����تی. لە الیەكی دیكەوە ئەگەر وای 
دابنێین كە ئەگەرێكی كەم هەیە بۆ بەرەو پێش چوونی بەرهەم، 
ئ����ەوا كۆمەڵگاكان بەرەو جیهانی ب����ێ بەرهەم دەچن، كە تێیدا 
لێس����ەندن یان س����ەندنی شت لە كەس����ێكی دی، دەبێتە شتێكی 

ئاسایی بۆ بەدەست هێنانی سامان و دەسەاڵت. 
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ئ���ەم جیهانی ك���ەم بەرهەمە زۆر بە باش���ی لە الیەن پیاوی 
ئایینی���ی ئینگلی���زەوە )تۆماس مالتوس( توێژینەوەی لە س���ەر 
ك���راوە. ئەو ل���ە وتارێكیدا بە ن���اوی لەبارەی پرەنس���یپەكانی 
دانیش���تووانەوە، كە لە تەمەنی 32 س���اڵیدا لە  س���اڵی 1798دا 
ب���اڵو كراوەت���ەوە، پێی وای���ە كاتێك ژمارەی دانیش���تووان بە 
ڕێژەیەكی ئەندازەیی گەشە دەكات )گریمانەی »سروشتی«ی 
تێك���ڕای رێ���ژەی لەدایك بوونی پازدە منداڵ ب���ۆ هەر ژنێك(، 
ئ���ەوا بەرهەم���ی خواردەمەن���ی تەنیا بە رێژەی ژم���ارە بەرز 
دەبێت���ەوە، ئەمەش مانای ئەوەیە ك���ە بەرهەمی خواردەمەنی 
بۆ هەر تاكێك كەم دەكات. مالتوس، ئەگەری بەرز بوونەوەی 
بەرهەمی كشتوكاڵی لەبەر چاو گرتووە، بەاڵم پێی وا نەبووە 
كە هەرگیز بەرهەمی تەواو هەبێت تا لەگەڵ رێژەی گەش���ەی 
دانیش���توواندا تا كۆتایی بڕوات. هەندێ هەڵبژاردەی »باش« 
هەب���وون لەبارەی گەش���ەی دانیش���تووانەوە، وەك »كۆت و 
بەند«ی هاوسەرگیری )ئەمە لە جیهانی پێش باڵو بوونەوەی 
زاڵ ب���وون بە س���ەر منداڵ بووندا(، بەاڵم ل���ە كۆتاییدا گرفتی 
زۆر زیاد بوونی دانیش���تووان تەنیا لە رێی میكانیزمی قات و 

قڕی و نەخۆشی و جەنگەوە چارەسەر كرا. 
وتارەك���ەی مالتوس لە بەرەبەیانی شۆڕش���ی پیشەس���ازیدا 
باڵو كرایەوە، كە بووە هۆی زیاد كردنێكی بەرچاوی بەرهەم 
ل���ە پ���اش 1800دا، بە تایبەت���ی لەبارەی دۆزین���ەوەی وزە  لە 
م���اددەی خ���اوی وەك خەڵ���ووز و نەوت. وزە لە س���ەرتاپای 
جیهاندا لە نێوان س���ااڵنی 1820 بۆ 1950 بە رێژەی ش���ەش 
پات زیادی كرد، لە كاتێكدا دانیشتووان تەنیا دوو پات زیادی 
ك���رد. لەگ���ەڵ س���ەرهەڵدانی جیهانی ئابووری���ی هاوچەرخ، لە 
بایەخی ئابووریی »مالتوسی« كەم كرایەوە و بە بیرۆكەیەكی 
كورتبین و رەش���بین لە بارەی ئاسۆی گۆڕانی تەكنۆلۆژیاوە 
ل���ە قەڵەم دراوە، ب���ەاڵم ئەگەر مۆدێلەكەی مالتوس بۆ ماوەی 
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نێوان سااڵنی 1800 بۆ 2000 نەشێت، ئەوا دەتوانین بڵێین هی 
پێش ئەو كاتەیە، كە مانای وایە وەك بنەمایەك بۆ تێگەیشتن 

لە سیاسەتی ئابووریی جیهانە. 
وەك وەسفێكی مێژوویی ژیانی ئابووریی پێش ساڵی 1800، 
مۆدێلەكەی مالتوس پێویس���تە بە چەن���د رێیەكی دیاری كراو 
پێداچوونەوەی بۆ بكرێت. بۆ نموونە: )ئێستەر بۆستێرەپ( پێی 
وایە كە زیاد بوونی دانیشتووان و چڕیی زۆری دانیشتووان، 
هەر بە تەنیا نابێتە هۆی برسێتی بەڵكووو هەندێ جار دەبێتە 
هۆی س���ەرهەڵدان و یارمەتیدان���ی نوێخوازی لە تەكنەلۆژیادا 
ل���ە پێناو بەرهەمی زیاتردا. بۆ نموونە چڕیی دانیش���تووان لە 
دەوروب���ەری سیس���تەمی رووبار لە میس���ر و میزۆپۆتامیا و 
چین، چەندین ش���ێوەی بەرهەم هێنان���ی هێنایە ئاراوە، لەوانە 
ئاودێریی زۆر و بەروبوومی پڕ بەرهەمی كش���توكاڵ و شتی 
تریش. لێرەوە گەش���ەی دانیش���تووان خۆی لە خۆیدا شتێكی 
خ���راپ نییە. ش���ایەنی باس���ە، پەیوەندییەكی راس���تەوخۆ نییە 
ل���ە نێوان ئاس���تەكانی دابین كردنی خ���ۆراك و ئاكار، تەنیا لە 
ق���ات و قڕی���ی زۆردا نەبێت، پەتا و نەخۆش���یی زۆر، گەلێ لە 
برس���ێتی گرنگت���ر بوون، ل���ە رووی مێژووییەوە لە س���ەروو 
ژم���ارەی دانیش���تووانە. هەروەها دانیش���تووان هەر بە مردن 
هەمب���ەر بە نزم بوونەوەی رێژەی خ���واردن وەاڵم نادەنەوە، 
بەڵكوو بەو تاكانەش كە لە رووی پێكهاتەوە بچووكترن، بەم 
ش���ێوەیەش كەمتر كالۆرییان دەوێت. ش���تێكی لەم چەشنە لە 
كۆریای باكوور رووی دا، لە نەوەكانی پێش���وودا، لە وەرامی 
قات و قڕیدا. لە كۆتاییدا دەتوانین بڵێین خراپ بوونی ژینگەی 
ناوخۆش كاریگەریی هەیە لە س���ەر زیاد بوونی دانیشتووان، 
وەك س���ەرچاوەیەك بۆ نزم كردنەوەی بەرهەمی خۆراك بۆ 
ه���ەر تاكێك. خراپ بوونی ژینگە لە كۆمەڵگاكانی مرۆڤایەتیدا 
شتێكی نوێ نییە )هەرچەندە ئاستی ئێستای هەرگیز بە خۆوە 
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نەدیوە(، كۆمەڵگاكانی پێشتر، گیانلەبەرانی زۆر گەورە و خاك 
و كەش و هەوای ناوخۆیان لەناو برد.

مالت���وس  مۆدێلەك���ەی  كردنان���ەدا،  چ���اك  ئ���ەم  لەگ���ەڵ 
چوارچێوەیەكی باش���مان دەداتێ بۆ تێگەیش���تن لە گەش���ەی 
ئابووریی پێش شۆڕش���ی پیشەسازی. دانیش���تووانی جیهان 
زۆر زۆر بووە. لە ماوەی دە هەزار س���اڵ لەمەو بەرەوە، لە 
شەش ملیۆنەوە لە سەرەتای ماوەی نیلسیكەوە بۆ 6 ملیار لە 
2001دا، كە دەكاتە هەزار پات زیاتر لەو كاتە، بەاڵم زۆربەی 
ئ���ەم زۆر بوون���ە دەكەوێتە س���ەدەی بیس���تەوە، ب���ە تایبەتی 
كۆتاییەكانی س���ەدەی بیستەم. گەش���ە كردنی ئابووریی پێش 
1820 بەرب���اڵو بووە، واتە توانیویەتی زۆر ش���وێنی نوێ بۆ 
نیش���تەجێ بوون بدۆزێتەوە. دارس���تان و دەریاكانیش بەكار 
بهێنێت، كاتێك زەویی نوێ بەكار هێندرا بۆ دانیشتن و سوودی 
لێ بیندرا بەو تەكنەلۆژیایەی لەبەر دەستدایە، ئەوا ژیان هەر 
ل���ە چڕیی خۆی���دا دەبێت، كە تێیدا زیاد كردنی س���ەرچاوە بۆ 
هەر كەسێك دەبوایە لە سەر حیسابی كەسێكی دی بێت. زیاد 
بوونی بەردەوامی بەرهەم نەبووە گەش���ەی رەها، لە دواییدا 
وەستانی بازاڕ و هاتنە خوارەوەی رەها دێت بۆ جیهانیش و 
بۆ دانیش���تووانی ناوخۆییش. ل���ە رووی جیهانییەوە، ژمارەی 
دانیشتووانی جیهان بە هۆی نەخۆشییەوە كەمی كردووە. بۆ 
نموون���ە لە كۆتای���ی ئیمپراتۆریەتی رۆمادا، بە هۆی هێرش���ی 
بەرب���ەر و تاع���وون و قات و قڕی ئەم���ە رووی دا، لە هاتنی 

مەغۆلیش بۆ ئەوروپا هەمان شت رووی دا.
لە سەدەی سێزدەمدا رۆژهەاڵتی ناوەڕاست تاعوونیان هێنا 
بۆ ئەو میللەتانە، لە نێوان سااڵنی 1200 بۆ 1400 دانیشتووانی 
ئاس���یا لە 258 ملیۆنەوە بوون بە 201 ملیۆن، لە نێوان 1340 

دانیشتووانی ئەوروپا لە 74 ملیۆنەوە بوون بە 52 ملیۆن.
كاتێك پێشكەوتنی تەكنەلۆژی بە خاوی هات، تایبەتمەندییەكی 
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دووس���ەرەی دەبێت، لە ئاسۆی نزیكدا شێوەی ژیانی مرۆڤ 
باشتر دەكات، هەروەها قازانجیش بە نوێخوازان دەگەیەنێت، 
بەاڵم سەرچاوەی باشتر دەبێتە هۆی زیاد بوونی دانیشتووان. 
بەم شێوەیەش بەرهەم بۆ هەر تاكێك كەم دەبێتەوە و مرۆڤ 
ل���ە حاڵەتێك���دا دەهێڵێتەوە، كە باش���تر نەبێت لە پێش���تر. ئەو 
كات���ەی كە گۆڕانی تەكنەلۆژیا رووی دا، هەر لەبەر ئەوەش���ە 
زۆر لە مێژوونووس���ان پێیان وایە كە قۆناغی گواس���تنەوە لە 
راو كردنەوە بۆ كش���توكاڵ، ل���ە زۆر رووەوە خەڵكی خراپتر 
ك���رد، هەرچەندە توانای بەرهەم هێنانی خۆراك زۆر باش���تر 
بووە، بەاڵم مرۆڤ چەش���نە خۆراكی كەمتریان بەكار هێناوە، 
ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی زووتر نەخۆش بكەون، هەوڵێكی 
زۆرتریش���یان داوە ب���ۆ بەرهەم هێنانی خ���ۆراك، هەروەها لە 
ناوچەی چڕتردا دانیش���تووان بەم ش���ێوەیەش زیاتر تووشی 

نەخۆشیی بوون.. هتد. 

 سیاسەت لە جیهانی مالتوسدا
ل���ە جیهانی مالتوس���دا كە بەرهەم لە س���فردا ب���وو، چەندین 
مان���ای تێ���دا ب���وو بۆ گەش���ەی سیاس���ی كە لەگەڵ گەش���ەی 
ئەم���ڕۆدا زۆر جیاوازە. لە جیهانی مالتوس���دا ئەو كەس���انەی 
س���ەرچاوەی زۆری���ان هەبوو، دەرفەت���ی زۆر كەمیان هەبوو 
كە ل���ە بواری پەروەردە و لێكۆڵینەوەی زانس���تی و كارگەدا، 
كە ئابووری بەرەو پێش���ەوە دەبەن، وەگ���ەڕی بخەن. ئەگەر 
بیانەوێت س���امانی خۆیان زیاد بكەن، زیاتر رێگەی سیاس���ی 
یان زۆردارییان دەگرتە بەر. زۆرداری دوو ش���ێوەی هەبوو: 
ئەوانەی كە دەس���ەاڵتیان هەبوو دەیانتوان���ی لەوانەی دیكەی 
بس���ێنن، یاخود كۆمەڵگاكانی خۆیان رێك دەخست بۆ هێرش 
كردنە سەر كۆمەڵگاكانی دراوسێیان و سەروەت و سامانیان 
بە تااڵن دەبرد. ئەمەش���یان بە رێكخس���تنی سەربازی دەكرد، 
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مالت���وس خۆی تێگەیش���ت بوو ل���ەوەی جەن���گ دەبێتە هۆی 
بەرگرتن لە زیاد بوونی دانیشتووان، بەاڵم مۆدێكی كالسیكی 
مالت���وس جەنگیان بە گرن���گ نەدەزانی ب���ۆ بەرگرتن لە زۆر 
بوونی دانیش���تووان، زیاتر لەگەڵ قات و قڕی و پەتادا بوون، 
وەك میكانیزمی كۆنترۆڵ كردنی دانیش���تووان، بەاڵم جیاواز 
ل���ە قات و قڕی و پەت���ا، زۆرداری تەنیا رێگا بۆ مامەڵە كردن 
لەگەڵ ئەو پاڵەپەستۆیانەی كە لە ژێر كۆنترۆڵی راستەوخۆی 
مرۆڤدان، خۆش دەكەن. هەر وەك )ستیڤن لی بالنك( ئاماژەی 
پ���ێ داوە، زاڵ بوونی توند و تی���ژی و جەنگ لە كۆمەڵگاكانی 
پێ���ش مێژوو، هۆكارەكەی ئەوە بووە كە دانیش���تووانی زیاتر 
ب���وون لەو بەرهەمەی كە ئابووری دابی���ن كردووە. زۆربەی 
م���رۆڤ پێی���ان باش بووە بجەنگن لەوەی كە لە برس���ا بمرن. 
ب���ەم ش���ێوەیە مۆدێلەكەی مالت���وس لە ش���تێك دەچێت. هەر 
پێش���كەوتنێكی تەكنەلۆژی وەك مەكینەی درۆینە یان چاندن، 
بە ش���ێوەیەكی كاتی دەبێتە هۆی بەرز بوونەوەی بەرهەم بۆ 
هەر تاكێك، بەاڵم بەرز بوونەوەی بەرهەمەكە كاریگەرییەكەی 
كەم دەبێتەوە بە هۆی زۆر بوونی ژمارەی دانیش���تووان یان 
خراپ بوونی ژینگەی ناوخۆوە. بەم شێوەیەش بەرهەمی هەر 
تاكێك ك���ەم دەكات. زیاد بوونی رێژەی هەژاری دەتواندرێت 
كاریگەرییەكەی كەم بكرێتەوە لە رێی ئەم چوار میكانیزمەوە: 
خەڵكی یان لە برسا دەمرن یان لە ڕووی جەستەییەوە الواز 
دەب���ن، یان لەوانەیە ب���ە هۆی پەتاوە بمرن، ی���ان لەوانەیە لە 
مەس���ەلەی زۆرداریی لە ناوخۆدا تێ���وە بگلێن، یاخود دەچنە 
جەنگ���ەوە لەگەڵ كۆمەڵگاكانی تردا )زۆرداری لە دەرێدا(. بەم 
ش���ێوەیەش بەرهەمی هەر تاكیك ب���ەرز دەبێتەوە، یان زەوی 
و خ���ۆراك زیاتر دابی���ن دەكرێت، یاخود زۆرداران لە س���ەر 

حیسابی كەسانی تر دەوڵەمەند دەبن.
ئ���ەوە گرنگە كە زیادەڕۆیی نەكرێت لەو پلەیەی هاوتەریبی 
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ئەو قازانج و زیانەیە كە لە جیهانی مالتوسدا هەبووە، كە تێیدا 
بەرەو پێش چوونی تەكنەلۆژیا نەبووە. زۆر دەرفەت هەبوون 
ب���ۆ بەدەس���ت هێنان ل���ە هاوكارییەوە نەك ل���ە زۆردارییەوە. 
جووتیاران و دانیشتووانی شاران دەتوانن لە رێی بازرگانییەوە 
لەگ���ەڵ یەكتریدا، رادەی گوزەرانی خۆیان بەرز بكەنەوە. ئەو 
حكوومەتانەی پشتگیری لە بەروبوومی خۆماڵی دەكەن، هەم 
قازانج ب���ە خۆیان دەگەیەنن، هەمیش بە هاونیش���تیمانیان. لە 
راستیدا زۆرداری خۆی لە خۆیدا بە رادەیەكی باش پێویستی 
ب���ە هاوكاری هەیە، ئەم راس���تییەش بەرچ���اوە، كە یەكێكە لە 

گرنگترین پاڵنەرەكانی رێكخراوە سیاسییەكان.
هەلومەرجی گرنگی سیاس���ی لە جیهانی مالتوس���دا دەوڵەت 
بووە، لەبەر ئەوەی ئەمە رێی س���ەرەكییە بۆ بەدەست هێنانی 
گەش���ەی چ���ڕی ئاب���ووری، توان���ای زۆرەكی وەك س���وپا و 
پۆلی���س دەتواندرێ���ت بكرێنە س���ەرچاوە لە رێ���ی زۆرداریی 
دەرەكییەوە، واتە لە رێی جەنگ و داگیركارییەوە، دەتواندرێت 
زۆرداری لە دژی دانیش���تووانی ناوخۆش بەكار بهێندرێت بۆ 
هێش���تنەوەی دەسەاڵتداران لە دەس���ەاڵتدا. بە پێچەوانەشەوە 
ئەو س���ەرچاوانەی لە رێ���ی داگیركاری و ب���اج و خەراجەوە 
كۆ دەكرێنەوە، دەتواندرێ���ت بكرێن بە توانای زۆرداری. بەم 
ش���ێوەیەی هێڵەكانی هۆكار بە هەردوو الدا دەڕۆن. دەوڵەت 
دەتوانێ���ت پەرە بە بەرهەم���ی ئابووریی بدات ل���ە رێی دابین 
كردنی خزمەتگوزاریی گش���تیی س���ەرەكییەوە، وەك ئاسایش 
و ماف���ی خاوەنداری، بەاڵم هیچ رێگایەكی نییە بۆ پەرەدان بە 

پێشكەوتنی بەردەوام لە بەرهەمدا.
لە بەرانبەردا دەس���ەاڵتی دەوڵەت دەچێت���ە ژێر كاریگەریی 
ش���ەرعیەتەوە، ئەمەش ئ���ەو پردی گواس���تنەوەیەیە كە دادی 
یاسا و گونجانی كۆمەاڵیەتی تێیدا كار دەكەنە سەر سیاسەت. 
لە زۆرب���ەی كۆمەڵگاكانی مالتوس���یدا، ش���ەرعیەت ش���ێوەی 
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ئایین���ی وەرگرتووە. چین، ئیمپراتۆریەت���ی بێزەنتی، هەروەها 
دەوڵەتانی قەیسەر، راستەوخۆ شەرعیەتیان لە دەسەاڵتدارانی 
ئایینییەوە، كە ش���ەرعیەتیان كۆنترۆڵ كرد بوو، وەرگرتووە. 
ل���ەو كۆمەڵگایانەی كە دادی یاس���ای ئایین���ی هەبووە، كایەی 
ئایینی دەس���ەاڵتی ش���ەرعیی داوە بە رێكخستنی یاسایی، كە 
س���زای یاسایی بۆ دەوڵەت دەس���تەبەر كردووە. ئەگەرەكانی 
خۆگونجاندن���ی گرووپی نوێ���ی كۆمەاڵیەتی لە ناو كۆمەڵگا لە 
جیهانی ئێس���تادا زۆر س���نووردار كراوە، ش���ەرعیەتی ئایینی 
رۆڵێكی گەورەی لە باڵو بوونەوەی كارەكتەری كۆمەاڵیەتیی 
وەس���تاودا گێ���ڕاوە، وەك خێاڵنی عەرەبی س���ەدەی حەوتەم 
لە عەرەبس���تان و بوودی و داویس���تان لە بنەماڵەی تانك لە 
چین. كریستیان هەمان رۆڵی لە باڵو كردنەوەی دەستەبژێری 
نوێ لە كۆمەڵگاكانی كش���توكاڵدا لە سەردەمی ئیمپراتۆریەتی 
رۆمادا گێڕاوە. ئایین زۆر جار وەك ئامێرێك بەكار هێندراوە 
ب���ۆ پرۆتێس���تی كۆمەاڵیەتی لە دژی رێكخس���تنی دامەزراوی 
سیاس���ی، لێرەش���ەوە ن���ەك ه���ەر ش���ەرعیەتی پێ���ك هێناوە، 
بەڵك���وو هێزی ناس���ەقامگیریش بووە. لە جیهانی مالتوس���دا، 
ئەگەرەكانی گەش���ەی سیاسی لە رێی دوو كەناڵەوە هەبوون، 
یەكی���ان خۆی لە دەوری لۆژیكی ناوەكی���ی بنیاتنانی دەوڵەت 
و گەش���ەی ئابووریی چڕدا دەبینێتەوە. دەس���ەاڵتی سیاس���ی 
س���ەرچاوەی ئابوورییەكانی بەرهەم هێناوە، كە لە بەرانبەردا 
ئەویش دەس���ەاڵتی سیاس���ی بەرهەم دەهێنێ. ئەم پرۆس���ەیە 
خ���ۆی، خۆی بەخێو دەكات، تا رادەی ئ���ەوەی كە بەرفراوان 
كردنی سیستەمی حوكم بە سنووری فیزیكیی وەك جوگرافیا 
و تەكنەلۆژیای بەردەس���ت دەگات، ی���ان زیاد دەكات لە دژی 
سیس���تەمێكی حوكم���ی دی، یاخ���ود ه���ەردوو فاكتەرەك���ە بە 
یەك���ەوە. ئەمە لۆژیكی بنیاتنانی دەوڵەت و جەنگە كە لە چین 

و ئەوروپادا دۆزراوەتەوە.
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كەناڵەكەی تری گۆڕانی سیاسی پەیوەندیی بە شەرعیەتەوە 
هەیە، ئەمەش كاریگەریی لە س���ەر دەس���ەاڵتی دەوڵەت هەیە 
یان لە رێی دامەزراندنی دادی یاس���اوە، یاخود لە رێی بەهێز 
كردن���ی كارەكتەری كۆمەاڵیەتیی نوێوە. س���ەرچاوەی ئەوەی 
كە من ناوم ناوە الدانی هیندی )Indian detwn(، س���ەرهەڵدانی 
ئایین���ی براهمی���ی نوێیە، كە توانای دەس���ەاڵتدارانی هیندی بۆ 
ك���ۆ كردنەوەی دەس���ەاڵتی دەوڵ���ەت هاوش���ێوەی هاوتایانی 
چینی دابی���ن كردووە. كارەكتەرانی نوێ���ی كۆمەاڵیەتی كە لە 
الی���ەن ئایین���ەوە بەهێز كراون یان بەش���داری لە دەس���ەاڵتی 
دەوڵەت���دا دەكەن، وەك ئەوەی لە الی عەرەب بینییان، یاخود 
هەوڵەكان���ی س���ەروەری ب���ۆ بە س���ەنتەر كردنی دەس���ەاڵت، 
پ���ەك دەخ���ەن. هەر وەك ل���ە پەرلەمان���ی ئینگلی���زدا بینیمان. 
ل���ە جیهانی مالتوس���دا، س���ەرچاوەكانی دینامیكی���ی گۆڕان بە 
ش���ێوەیەكی رێژەیی س���نووردار كراون. پرۆس���ەی بنیاتنانی 
دەوڵەت زۆر سس���ت رووی دا، لە چین و ئەوروپا لە ماوەی 
چەندین س���ەدەدا. هەروەها بووەتە هۆی گەندەڵیی سیاس���ی، 
ك���ە تێی���دا سیس���تەمی حوكم گەڕان���ەوە بۆ ئاس���تە نزمەكانی 
گەش���ە و دەبوایە پرۆسەكە س���ەر لە نوێ لە سفرەوە دەست 
پ���ێ بكات���ەوە. ئایی���ن و ئایدیۆلۆژی���ای ن���وێ ن���اوە ب���ە ناوە 
دەركەوت���وون، بەاڵم ه���ەر وەك نوێخوازییەكانی تەكنەلۆژیا 
نەتوانراوە پشتیان پێ ببەسترێت بۆ دابین كردنی بەردەوامی 
دینامیكیان���ەی بەره���ەم ب���ۆ سیس���تەمەكە. لەگەڵ ئەوەش���دا 
تەكنەلۆژیا توانای خەڵك و بیرۆكەی خەڵكی پەك خس���تووە، 
بۆ ئەوەی لە بەش���ێكی جیهانەوە بچێت بۆ بەشێكی تر. دەنگ 
و باس���ی داهێنانەكانی )كین ش���ی هاونگدی( لە چین هەرگیز 
نەگەیش���تووە ب���ە دەس���ەاڵتدارانی كۆماری رۆما. ل���ە كاتێكدا 
بوودیزم سەركەوتوو بووە لە گەیشتن بە هێماالیە و چین و 
ش���وێنانی تر لە رۆژهەاڵتی ئاسیا. دامەزراوەكانی تر تەنیا لە 
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ن���او واڵتانی خۆیاندا ماونەتەوە. كەلەپووری جیاجیای یاس���ا 
ل���ە ئەوروپای كریس���تیان، رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت، هەروەها 
هیندس���تان گەش���ەیان ك���ردووە بێ ئەوەی بە هی���چ كلۆجێك 

كاریگەری بكەنە سەر یەك.

 گەشە لە هەلومەرجی كاتیدا
ب���ا ئێس���تا س���ەیری رەهەندەكان���ی گەش���ە بكەی���ن چۆن لە 
سەرەتاكانی شۆڕشی پیشەسازییەوە كاریان كردووەتە سەر 
یەك. گرنگترین گۆڕان سەرهەڵدانی گەشەی چڕیی ئابووریی 
بەردەوامە كە دەتوانین بڵێین تا رادەیەك هەموو رەهەندەكانی 
تری گەشەی دروست كردووە. گەشەی بەرفراوانی ئابووری 
بەردەوام روو دەدات، بەاڵم بە قەد زیاد بوونی بەشە بەرهەم 
بۆ هەر تاكێك گرنگ نییە بۆ گۆڕانی سیاسی. لەگەڵ ئەوەشدا 
دیموكراس���ی بنیاتی دەوڵەت و دادی یاس���ای وەك پێكهاتەی 

گەشەی سیاسی پێكەوە گرێ داوە. 

 لە نێوان بنیاتی دەوڵەت و گەشەی ئابووریدا
هەبوونی دەوڵەت پێش���مەرجی سەرەكییە بۆ گەشەی چڕی 
ئابووری. ئابووریناس )پاول كۆلیەر( پێچەوانەی ئەم وتەیەی 
پیشان داوە، بە تایبەتی داڕمانی ئەو دەوڵەتە، شەڕی ناوخۆیی، 
هەروەها پەشێوییەكانی ناوخۆ دەرەنجامی زۆر خراپی هەیە 
بۆ گەش���ە كردن. زۆرێك لە هەژاری ل���ە ئەفریقادا لە كۆتایی 
س���ەدەی بیس���تەمدا، پەیوەندی���ی هەبووە بەو راس���تییەوە كە 
دەوڵەتان زۆر الواز بوون، هەمیشە لە ژێر هەڕەشەی داڕمان 
و ناس���ەقامگیریدا ب���وون، دوور لە دام���ەزراوەی دەوڵەت، كە 
دەتوانێ سیس���تەم و سەقامگیریی سەرەكی و توانای بەڕێوە 
بردنی زۆرتر دابین بكات، هەروەها بە شێوەیەكی زۆر كارلێك 

دەكات و هاوبەشە لەگەڵ گەشەی ئابووریدا.
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ئەمە بە تایبەت راستە بۆ ئاستەكانی ڕەهای تێكڕای داهاتی 
ناوخۆی تاك )....( )كەمتر لە 1000$(، لە كاتێكدا گرنگیی خۆی 
دەبێت بۆ ئاستە بەرزەكانی داهات و كاریگەرییەكەش هاوسەنگ 
نابێ���ت. هەروەها ئەدەبیاتێك���ی زۆر هەیە كە حوكمڕانیی باش 
دەبەس���تێتەوە بە گەش���ەی ئابوورییەوە، هەرچەندە پێناسەی 
)حوكمڕانیی باش( بە باشی نەكراوە و پشت بە دانەر دەبەستێ، 
هەن���دێ جاریش ه���ەر س���ێ پێكهاتەكەی گەش���ەی ئابووری 
دەگرێت���ەوە. لە كاتێك���دا پەیوەندیی نێ���وان دەوڵەتی بەهێز و 
یەكانگیر و گەش���ەی ئابووری بە باش���ی دامەزراوە. هۆكاری 
ئاراس���تەی پەیوەندییەكانی هەمیشە روون نییە، ئابووریناس 
)جێفری س���ا(ش پێی وایە كە حوكمڕانیی باش ناوەكییە، واتە 
بەرهەمی گەش���ەی ئابوورییە نەك هۆكاری ئەو بێت. لۆژیكی 
ب���اش لەمەدا هەیە، ئەویش ئەوەیە ك���ە حكوومەت پارەی تێ 
دەچێت. یەكێك ل���ە هۆكارەكانی ئەوەی كە گەندەڵییەكی زۆر 
لە واڵتانی هەژاردا هەیە ئەوەیە، كە حكوومەت ناتوانێ پارەی 
باش بە فەرمانبەرانی بدات، تاكوو خێزانەكانیان بەخێو بكەن، 
بۆیە روو دەكەنە بەرتیل وەرگرتن. بەشی تاك لە ئەمریكا كە 
بۆ هەم���وو خزمەتگوزارییەكانی حكوومی خەرج دەكرێت، لە 
س���وپاوە بۆ رێگاوبان و قوتابخانە و پولیس���ی سەر جادە، لە 
2008دا نزیكەی 7000 دۆالر بووە، بەاڵم لە ئەفغانستان تەنیا 
19 دۆالر ب���ووە. بۆیە ئەوەی جێگەی سەرس���وڕمان نییە كە 

دەوڵەتی ئەفغانستان لە ئەمریكا الوازترە.
ل���ە الیەكی ت���رەوە، چەندی���ن نموونەمان هەیە كە گەش���ەی 
ئاب���ووری نابێت���ە ه���ۆی دروس���ت بوون���ی حوكمڕانیی باش، 
بەاڵم بە پێچەوانەوە ئەوە حكوومەتی باش���ە كە بەرپرس���ە لە 
گەش���ەیەكی باش. بۆ نموونە كۆریای باشوور و نایجیریا. لە 
ساڵی 1954، پاش جەنگی كۆریا تێكڕای داهاتی تاك لە كۆریا 
كەمت���ر بووە لە نایجیریا كە لە س���اڵی 1960دا س���ەربەخۆیی 
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خۆی لە بەریتانیا وەرگرت. دوای پەنجا ساڵ، نایجیریا زیاتر 
لە 300 ملیار دۆالری لە نەوت دەس���كەوتووە، كەچی داهاتی 
تاك لە نێوان 1975 بۆ 1995 دابەزیوە. بە پێچەوانەوە، كۆریای 
باش���وور ب���ە رێ���ژەی 7 بۆ 9 لە س���ەدا بۆ س���اڵێك لە هەمان 
م���اوەدا گەش���ەی كردووە، بە رادەیەك ك���ە لە 1997 بووە بە 
دوازدەمی���ن واڵتی گەورەی ئاب���ووری، هۆكاری جیاوازییەكە 
دەگەڕێت���ەوە بۆ ئ���ەوەی كە كۆریای باش���وور حكوومەتێكی 

باشی هەبووە بە بەراورد لەگەڵ نایجیریا. 

 لە نێوان دادی یاسا و گەشەدا
ل���ە ئەدەبیات���ی ئەكادیمیدا، دادی یاس���ا هەندێ���ك جار وەك 
پێكهاتەی حكوومەتداری سەیر دەكرێت، هەندێ جاری دیكەش 
وەك رەهەندێك���ی جیاوازی گەش���ە. ب���وارە گرنگەكانی دادی 
یاسا كە بە گەشەوە گرێ دراون، بریتین لە مافی خاوەنداری 
و جێبەج���ێ كردنی بەڵێننام���ە. ئەدەبیاتێكی زۆر هەیە كە ئەو 
پەیوەندییەی هەیە پیش���انی دەدات. زۆر لە ئابووریناسان ئەو 
پەیوەندییە بە راس���ت دەزانن، هەرچەندە ئەوە روون نییە، كە 
مافی خاوەنداریی یەكسان و گەردوونی پێویستن بۆ ئەوەی كە 
روو بدات. لە زۆربەی كۆمەڵگاكاندا، مافی خاوەنداریی جێگیر 
تەنیا بۆ چەند دەس���تەبژێرێك هەیە، ئەمەش بەسە بۆ بەرهەم 
هێنانی گەش���ە، بە الیەنی كەم���ەوە بۆ ماوەیەكی دیاری كراو. 
هەروەها كۆمەڵگاكانی وەك چین ئێس���تا بە مافی خاوەنداریی 
باشەوە، كە كەلەپووری دادی یاسایان نییە، دەتوانن بگەن بە 

ئاستە بەرزەكانی گەشە.
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 لە نێوان گەشەی ئابووری و دیموكراسیی سەقامگیردا
پەیوەندیی نێوان گەشە و دیموكراسی بۆ یەكەم جار لە الیەن 
كۆمەڵناس )س���یمۆر مارتن لێبس���ێت(�ەوە لە كۆتایی س���ااڵنی 
1950دا خرای���ە ڕوو، ه���ەر ل���ەو كاتەوە چەندی���ن لێكۆڵینەوە 
لەسەر پەیوەندیی نێوان ئەو دووانە كراون. پەیوەندیی نێوان 
گەش���ە و دیموكراس���ی پەیوەندییەكی راس���تەوخۆ نییە، واتە 
گەشەی زۆر نابێتە هۆی بەرهەم هێنانی دیموكراسیی زیاتر. 
ئابووریناس )رۆبێرت باڕۆ( ئەوەی خس���تووەتە ڕوو، كە ئەو 
پەیوەندیی���ە بەهێز دەبێت لە ئاس���تە نزمەكان���ی داهاتدا، الواز 
دەبێ���ت لە ئاس���تە م���ام ناوەندەكاندا. یەكێك لە گش���تگیرترین 
لێكۆڵینەوەكان���ی پەیوەندی���ی نێ���وان گەش���ە و دیموكراس���ی، 
ئەوەی خس���تووەتە ڕوو، كە گواس���تنەوە لە ئۆتۆكراسییەوە 
ب���ۆ دیموكراس���ی، دەكرێ���ت لە هەر ئاس���تێكی گەش���ەدا روو 
بدات، بەاڵم زۆر زەحمەتە لە ئاستێكی بەرزی تێكڕای داهاتی 

ناوخۆی تاك بگەڕێتەوە دوا.
لە كاتێكدا وا دەردەكەوێت، گەش���ە ببێتە هۆی سەقامگیریی 
دیموكراس���ی، ب���ەاڵم پەیوەندیی ه���ۆكاری پێچەوانە لە نێوان 
دیموكراس���ی و گەشەدا روون نییە. ئەمەش شتێكی لۆژیكییە 
ئەگ���ەر ژمارەی واڵتانی س���تەمكار لەبەر چ���او بگرین، كە لە 
م���اوەی چەند س���اڵی رابردوودا بە ش���ێوەی باش گەش���ەیان 
كردووە. بۆ نموونە كۆریای باش���وور و تایوان، لە كاتێكدا بە 
ش���ێوەیەكی دیكتاتۆریانە بەڕێوە دەبران، چین، سەنگافوورە، 
ئەندەنووس���یا لە ژێر ركێفی سوهارتۆ، هەروەها چیلی لە ژێر 
ركێفی ئۆگۆستۆ پینوشێت، بەم شێوەیە ئەگەرچی ئەوە راستە 
كە بوونی دەوڵەتێكی یەكگرتوو، هەروەها حوكمڕانییەكی باش 
مەرجی گەش���ەن، بەاڵم ئەوە روون نییە كە ئایا دیموكراس���ی 

هەمان رۆڵی پۆزەتیڤ دەگێڕێت یان نا.
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 ل���ە نێوان گەش���ەی ئابووری و گەش���ەی كۆمەاڵیەتی یان 
گەشەی كۆمەڵگای مەدەنیدا

زۆربەی تیۆرییەكانی كالس���یكی كۆمەاڵیەتی، سەرهەڵدانی 
كۆمەڵ���گای مەدەنی���ی هاوچ���ەرخ ب���ە گەش���ەی ئابوورییەوە 
دەبەستنەوە. )ئادەم سمێس( لە كتێبی »سامانی نەتەوەكاندا« 
ئەوەی خس���تووەتە ڕوو كە گەش���ەی ب���ازاڕ پەیوەندیدارە بە 
دابەش بوونی كارەوە لە كۆمەڵگادا، واتە، كە بازاڕ فراوان بوو، 
هەروەها گرووپەكانی بازرگانی سوودیان لە داشكاندنی نرخ 
وەرگرت، ئەوا گونجاندنی كۆمەاڵیەتی زیاد دەكات و گرووپی 
نوێی كۆمەاڵیەتی سەر هەڵ دەدەن )بۆ نموونە چینی كرێكاران 
ل���ە كۆمەڵگای پیشەس���ازیدا(. ئەو كرانەوە و سەربەس���تییەی 
كە بازاڕی هاوچەرخ پێویس���تیەتی زۆر ل���ە فۆرمە كۆنەكانی 
دەس���ەاڵتی كۆمەاڵیەتی���ی كەم ك���ردووە، لە جیهان���دا فۆرمی 
پەیوەندی���ی هێورت���ری دان���ا. كاریگەرییەكانی گواس���تراوەی 
دابەش بوونی كار، بابەتی سەرەكیی نووسینەكانی بیرمەندانی 
گەورەی س���ەدەی نۆزدەم بوو، وەك كارل ماركس و ماكس 

ڤیبەر و ئیمیلی دۆركهایم.

 لە نێوان گونجانی كۆمەاڵیەتی و دیموكراسیی لیبرالدا
تیۆرییگەلێك���ی  دواوە  ب���ە  تۆكیۆڤی���ل(  دی  )ئالیك���س  ل���ە 
دیموكراس���یی زۆر هەن، كە پێیان وایە لیبرال دیموكراس���یی 
هاوچ���ەرخ بە ب���ێ هەبوونی كۆمەڵگای مەدەن���ی مەحاڵە، خۆ 
گونجاندنی گرووپەیلی كۆمەاڵیەتی رێ بە تاكی الواز دەدات، 
بەرژەوەندییەكانی���ان ی���ەك بخ���ەن و بچن���ە ناو سیس���تەمی 
سیاس���ییەوە. هەتا ئەگەر گرووپەكان���ی كۆمەاڵیەتی ئامانجی 
كاریگەری���ی  خۆبەخ���ش  كۆمەاڵن���ی  نەبێ���ت.  سیاسیش���یان 
ناڕاستەوخۆیان دەبێت بۆ پاڵپشت كردنی توانای تاكەكان بۆ 
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ئەوەی بە یەكەوە ئیش بكەن لە بارودۆخی زۆر نوێدا، ئەوەی 
كە پێی دەگوترێت سەرمایەی كۆمەاڵیەتی.

ئ���ەو پەیوەندییەی باس كرا، گەش���ەی ئابووری���ی بە لیبرال 
دیموكراس���یی سەقامگیرەوە بەستەوە، كە لە رێی كەناڵی خۆ 
گونجاندن���ی كۆمەاڵیەتیی���ەوە بەدی دێت. واتە گەش���ە دەبێتە 
مایەی س���ەرهەڵدانی كارەكتەری نوێی كۆمەاڵیەتی، ئەوانیش 
پێویستیان بە نوێنەرایەتی كردن هەیە لە سیستەمێكی كراوەی 
سیاس���یدا، پاڵەپەس���تۆش دروس���ت دەك���ەن بۆ گواس���تنەوە 
بەرەو دیموكراس���ی. كاتێك سیس���تەمی سیاسی بە باشی بە 
دام���ەزراوە بكرێ���ت و بتوانێ ئ���ەو كارەكت���ەرە نوێیانە لەخۆ 
بگرێت، ئەوا قۆناغێكی گواس���تنەوەی سەركەوتوومان دەبێت 
بۆ دیموكراسییەكی تەواو. ئەمەش لە سااڵنی كۆتایی سەدەی 
بیس���تەمدا لە بەریتانیا و س���وید و كۆریای باشوور لە دوای 
كۆتایی هێنان بە دیكتاتۆریەتی س���ەربازی لە س���اڵی 1987دا، 
رووی دا ل���ە رێ���ی بزووتنەوەكانی جووتی���اران و پارتەكانی 

سۆشیالیستەوە بەدی هاتن.
كۆمەڵ���گای گەش���ە كردووی مەدەنیش مەترس���ی لە س���ەر 
دیموكراسی دروست دەكات، هەندێ جاریش مل دەكێشێت بۆ 
گەندەڵیی سیاس���ی. گرووپی شۆڤینی و رەگەزپەرست، یەكتر 
قبووڵ نەكردن باڵو دەكەنەوە. گرووپی بەرژەوەندیخوازیش 
هەوڵەكانیان بۆ هێش���تنەوەی رەوش���ەكە وەك خۆی دەخەنە 
گ���ەڕ، ك���ە قازانج و ژم���ارەی تێدا نەبێت. بە سیاس���ی كردنی 
ئاب���ووری و كێش���ەكانی كۆمەاڵیەتی، كۆمەڵ���گا ئیفلیج دەكات 
و لە ش���ەرعیەتی دامەزراوەكانی دیموكراسی كەم دەكاتەوە. 
گونجانی كۆمەاڵیەتی دەبێتە هۆی گەندەڵیی سیاسی، ئەمەش 
پرۆسەی هەنتینگتونە كە تێیدا دامەزراوەی سیاسی لە وەرام 
دانەوەی پێویس���تییەكانی كارەكتەران���ی نوێی كۆمەاڵیەتی بۆ 
بەشداری كردن شكست دەهێنن. ئەمەش لە پۆلیڤیا و ئیكوادۆر 
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لە س���ااڵنی 1990دا و 2000دا رووی دا، بەوەی چەندین جار 
س���ەرۆكی هەڵبژێردراو رێی پێ نەدرا بچێتە س���ەر حوكم بە 

هۆی خۆ گونجانی گرووپەكانی كۆمەاڵیەتییەوە.

 لە نێوان دیموكراسی و دادی یاسادا 
هەمیشە پەیوەندییەكی نزیك لە رووی مێژووییەوە لە نێوان 
سەرهەڵدانی دیموكراسی و سەرهەڵدانی دادی یاسای لیبرالدا 
هەب���ووە. ه���ەر وەك لە بەش���ی 27دا بینیمان، س���ەرهەڵدانی 
حكوومەتێكی بەرپرس���یار ل���ە ئینگالند جی���ا نەبووبووەوە لە 
بەرگری كردن لە یاسای گشتی. فراوان كردنی دادی یاسا بۆ 
ئەوەی بازنەیەكی فراوانتر لە هاونیشتمانیان بگرێتەوە، هەمیشە 
وەك پێكهاتەی س���ەرەكیی دیموكراس���ی لە خۆی���دا بیندراوە، 
ئەم پەیوەندییە لە شەپۆلی سێیەمی دیموكراسیی گواستنەوە 
ل���ە دوای 1975 ب���ەردەوام بووە، كە داڕمان���ی دیكتاتۆریەتی 
كۆمۆنیستی بووە هۆی سەرهەڵدانی دیموكراسیی هەڵبژاردن 
و دروس���ت كردنی حكوومەتی دەستووری كە پارێزگاری لە 

مافەكانی تاك بكات.
 

 ل���ە نێ���وان بیرۆكەكان���دا، ش���ەرعیەت، هەروەه���ا هەموو 
رەهەندەكانی تری گەشە

ئەو بیرۆكانەی پەیوەندییان بە ش���ەرعیەتەوە هەیە، بە پێی 
لۆژیكی خۆیان گەشە دەكەن، بەاڵم لە رێی گەشەی ئابووری و 
سیاسی و كۆمەاڵیەتییەوە شێوە وەردەگرن. مێژووی سەدەی 
بیس���تەم ت���ەواو جی���اواز دەردەكەوت، بە پێی نووس���ینەكانی 
نووسەر )كارل ماركس( لە كتێبخانەكانی بەریتانیا كە رەخنەی 
لە سەرەتاكانی س���ەرمایەداریی سیستماتیك گرت. بە هەمان 
ش���ێوە كۆمۆنیزم لە 1989دا رووخا، لەبەر ئەوەی خەڵكانێكی 
كەم چ���ی دی باوەڕیان بە بیرۆكەكانی ماركس���یزمی لینینزم 
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نەما.
ب���ە پێچەوانەوە، گەش���ە كردنی سیاس���ی و ئابووری كاری 
كردووەت���ە س���ەر ئ���ەو بیرۆكانەی كە خەڵكی وەك ش���ەرعی 
سەیریان دەكردن. مافی مرۆڤ سەبارەت بە خەڵكی فەرەنساوە 
ش���تێكی راست و دروست بوو، لەبەر ئەو گۆڕانكارییانەی كە 
ل���ە بونیاتی چینایەتیی فەرەنس���ادا رووی دا، چینی ناوەند لە 
سەدەی هەژدەمدا دەركەوت، قەیرانەكانی دارایی و نسكۆكانی 
ئابووریی س���ااڵنی 1929-1931 ش���ەرعیەتی دامەزراوەكانی 
س���ەرمایەداریی ك���ەم ك���ردووە، رێ���ی ب���ۆ ش���ەرعیەتدان بە 
كۆنت���رۆڵ كردنی زیاتری دەوڵەت بە س���ەر ئابووریدا خۆش 
كرد. گەشە یەك بە دوای یەكەكانی دەوڵەتانی خۆشگوزەران، 
هەروەها ئەو وەستانی بازاڕ و هەاڵوسانەی دەركەوتن، بووە 
هۆی دانانی بەردی بناغەی شۆڕش���ەكان )رێگان، تاتچەر( لە 
س���ااڵنی 1980دا، بە هەمان ش���ێوە شكستی سۆش���یالیزم لە 
بەدی هێنانی یەكسانی و پێشكەوتن بووە هۆی لەدەست دانی 

متمانە لەالی ئەوانەی لە ژێر سایەی كۆمۆنیزمدا دەژیان.
هەروەه���ا گەش���ەی ئاب���ووری دەتوانێ���ت ش���ەرعیەت بەو 
حكوومەتانەش بدات، كە سەركەوتوون لەگەڵ پاڵپشتی كردنیدا، 
زۆر لە واڵتانی خێرا گەش���ە كردوو لە رۆژهەاڵتی ئاس���یادا، 
وەك س���ەنگافوورە و مالیزی���ا پاڵپش���تیی خەڵكیان بەدەس���ت 
هێناوە، هەرچەندە لیبرال دیموكراسییان نییە، بە پێچەوانەوە، 
پێچەوان���ە بوونەوەی گەش���ەی ئابووری لە رێ���ی قەیرانەیلی 
ئابووریی���ەوە یاخود لە رێی خراپ بەڕێوە بردنەوە، دەتوانێت 
ناسەقامگیری دروست بكات، هەر وەك لە ئەندەنووسیا پاش 

قەیرانە داراییەكەی سااڵنی 1997 و 1998 رووی دا.
هەروەها شەرعیەت پشت بە دابەش كردنی قازانجی گەشە 
دەبەستێت، ئەو گەشەیەی تەنیا بۆ خەڵكانێكی كەمی ئۆلگاریشی 
لە س���ەرەوەی كۆمەڵ���گا دەچێت، بە بێ ئەوەی كەس���انی دی 
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تێیدا بەش���دار بن، زۆر جار گرووپەكانی كۆمەاڵیەتی لە دژی 
سیستەمی سیاسی رێك دەخات. ئەمەش لە مەكسیك لە سایەی 
دەسەاڵتی دیكتاتۆریی )پۆرفیریۆ دیاز( رووی دا، كە لە 1976 
تا 1980 حوكم واڵتی مەكس���یكی ك���رد. هەروەها دووبارە لە 
1884 ب���ۆ 1991 داهاتی نەتەوەیی بە خێرایی گەش���ەی كرد، 
بەاڵم مافی خاوەنداری تەنیا بۆ دەستەبژێرانی دەوڵەمەند بوو، 
كە بووە هۆی س���ەرهەڵدانی شۆڕش���ی مەكسیك لە 1991دا، 
پاش���ان تاماوەیەك���ی دوور و درێ���ژ ل���ە جەنگ���ی ناوخۆیی و 
ناس���ەقامگیریدا مایەوە، لەبەر ئ���ەوەی گرووپەكانی بێ بەش 
ش���ەڕیان دەكرد ب���ۆ ئەوەی لە داهاتی نەتەوەدا بەش���دار بن. 
ئێستا شەرعیەتی سیس���تەمی سیاسی لە ڤەنزەویال و پۆلیڤیا 
لە الیەن س���ەركردەكانی میللییەوە لەبەر هەڕەشەدایە، چونكە 

بنەمای سیاسییان هەژارە.

 نموونەی گەشەی هاوچەرخ
پەیوەندیی زۆری نێوان رەهەندە جیاوازەكانی گەش���ە، واتە 
هەبوونی رچ���ە و رێی زۆری هاوچەرخاندن لەم رۆژگارەدا، 
ك���ە زۆربەیان لە هەلومەرجەكان���ی )مالقوس(دا نەبوون، واتە 
بەردەست نەبوون. بۆ نموونە با كۆریای باشوور وەربگرین، 
ك���ە تێیدا پێكهاتەكانی گەش���ە بە ش���ێوەیەكی باش و پەس���ند 

بەیەكەوە هاتوون. 

كۆریای باش���وور لە كۆتای���ی جەنگی كۆریادا حكوومەتێكی 
تا رادەیەك بەهێزی هەبوو، كەلەپووری دەوڵەتی كۆنفۆشیی 
ل���ە چینەوە ب���ۆ ما ب���ووەوە. هەروەها چەندی���ن دامەزراوەی 
هاوچەرخ���ی لە ماوەی كۆلۆنیالیزمی ژاپۆنی لە س���اڵی 1905 
بۆ 1945 لە جێ دانان. ئەم دەوڵەتە بە رێبەرایەتیی جەنەراڵ 
)پ���ارك چونگ هی( كە لە س���اڵی 1961دا بە كودەتایەك هاتە 
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س���ەر حوكم، سیاسەتی پیشەس���ازیی بەكار هێنا بۆ پاڵپشتی 
كردنی گەش���ەی خێرای ئابووری. )تیزی 1(: بە پیشەس���ازی 
كردنی كۆریای باشوور، واڵتی لە كشتوكاڵەوە گواستنەوە بۆ 
هێزێكی سەرەكیی پیشەسازی لە ماوەی نەوەیەكدا تەكانی دا 
ب���ە خۆ گونجاندنی كۆمەاڵیەت���ی. كۆمەڵە هێزێكی نزیك وەك 
س���ەندیكاكان، گرووپەكانی كڵیسە، قوتابیانی زانكۆ، هەروەها 
كارەكتەرانی تری كۆمەڵگای مەدەنی، كە لە كۆریای پێشتردا 
نەبوون. )تێزی 2(: پاش ش���ەرعیەت سەندنەوە لە حكوومەتی 
س���ەربازیی جەنەراڵ )چون دووهوان( لە دوای كۆمەڵكوژیی 
كوانگجو لە ساڵی 1980دا، ئەو گرووپە نوێیانەی كۆمەاڵیەتی 
دەس���تیان ك���رد ب���ە هەراس���ان كردنی س���وپا، بۆ ئ���ەوەی لە 
دەسەاڵت بێتە خوارێ. بە پاڵپشتییەكی كەمی هاوپەیمانەكەی، 
واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا، لە س���اڵی 1987دا ئەمە رووی 
دا. یەكەم هەڵبژاردنی دیموكراس���ی بۆ س���ەرۆك راگەیەندرا. 
)تێزی 3(: گەش���ەی خێرای ئابووری، هەروەها گواستنەوەی 
بۆ دیموكراسی، بووە هۆی بەهێز بوونی شەرعیەتی رژێمەكە، 
لە بەرانبەریشدا، لە هەموو شتەكان زیاتر، توانای بەهێز كرد 
بۆ ئەوەی لە قەیرانی توندی دارایی سااڵنی 1997 و 1998ی 
ئاس���یا رزگاری بێ���ت. )تێزەكانی 4 و5(: لە كۆتاییدا گەش���ەی 
ئاب���ووری و هاتنی دیموكراس���ی ب���ووە هۆی بەهێ���ز كردنی 
دادپەروەری لە یاس���ای كۆریای باشووردا. )تێزەكانی 6 و7(: 
لە حاڵەتی كۆریای باش���ووردا، هەموو رەهەندە جیاوازەكانی 
گەش���ە بەرەو ئەوە چوون، كە یەكتری بەهێز بكەن، هەروەك 
تیۆری���ی هاوچەرخان���دن خس���تووەتییە ڕوو، لەگ���ەڵ ئەوەی 
چەن���د قۆناغێك���ی دیاری ك���راو هەب���وون، كە س���ەرهەڵدانی 
هەڵبژاردنی دیموكراسی و دادپەروەریی یاسایان دوا خست، 
هەتا پیشەس���ازی هاتە ئاراوە. لەگەڵ ئەوەشدا ئەم شێوەیەی 
كۆری���ای باش���وور نابێت���ە نموونەیەكی گەردوون���ی، چونكە 
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چەندی���ن رێ���گای دی هەن ب���ۆ هاوچەرخاندن ل���ە ئەوروپا و 
ئەمریكادا. دادپەروەریی یاسا لە پێش ئەوەی دەوڵەت بچەسپێ 
هەبووە، هەروەها لە بەریتانیا و ئەمریكادا، چەند ش���ێوەیەكی 
بەرپرس���یارێتیی دیموكرات���ی، پێ���ش گەش���ەی ئاب���ووری و 
شۆڕش���ی پیشەسازی كەوتوون. چین بە شێوەیەك رێگاكەی 
كۆریای باش���ووری پەیڕەوی كردووە، بەاڵم تێزەكانی 3 و4 
و7ی بەجێ هێشتووە. كۆماری چینی میللی، دەوڵەتی یاسایی 
لە س���ەردەمی ماویس���تانەوە بۆ ماوەتەوە، كە دەستی كرد بە 
لیبرال���ە كردنی ئابوورییەكی بە رێبەرایەتیی )دینگ زیۆ پینگ( 
لە س���اڵی 1978دا. سیاس���ەتی ئابووریی ك���راوە گوڕ و تینی 
بە گەش���ەی ئابووریی خێرا بۆ سێ س���اڵی داهاتوو بەخشی، 
هەروەه���ا ب���ووە ه���ۆی گواس���تنەوەیەكی گەورە ل���ە بواری 
كۆمەاڵیەتی���ی كۆمەڵگا، بەوەی ملیۆنان جووتیار گوندەكانیان 
بەجێ هێشت و چوونە شارانەوە بۆ ئەوەی ببنە كرێكار و بە 

پیشەسازییەوە سەرقاڵ بن.
گەش���ە بووە هۆی بە ش���ەرعی كردنی دەوڵەت و دروس���ت 
كردن���ی كۆمەڵگای مەدەنی، چینی ت���ازەش لەدایك بوو، بەاڵم 
نە سیستەمە سیاس���ییەكەی ناسەقامگیر كرد، نە گوشاریشی 
خس���تە سەر بۆ ئەوەی ببێتە واڵتێكی دیموكراسی. سەرەڕای 
ئەوە، گەشە بووە هۆی باشتر كردنی دادپەروەریی یاسا، چین 
هەوڵی دا سیس���تەمە دادوەرییەك���ەی بگەیەنێتە ئەو پێوەرەی 
كە لە الیەن رێكخ���راوی جیهانیی بازرگانییەوە )...( داندراوە. 
پرسیاری گرنگ لەبارەی داهاتووی چین ئەوەیە، ئاخۆ ئەو خۆ 
گونجاندنە كۆمەاڵیەتییە گەورەیەی كە هۆكارەكەی گەش���ەی 
خێرا بوو، رۆژێك لە رۆژان پەل دەكێشێت بۆ داواكاریی زۆر 

و زەبەند لە پێناو بەشداریی زۆرتری سیاسیدا.
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السەنگیی تەرازووی دیموكراسی
كۆمەڵگەی مەدەنی ناتوانێت ببێتە چارەسەر 
لە جیاتی پارتی سیاسی

ئیڤان دۆهرتی
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پەیمانگەی دیموكراسیی نیشتیمانی 78
بۆ كاروباری نێودەوڵەتی

پەیمانگەی دیموكراسیی نیشتیمانی بۆ كاروباری نێودەوڵەتی 
رێكخراوێكی قازانج نەویس���تە، لە پێن���او بەهێز كردن و باڵو 
كردنەوەی دیموكراسی بە شێوازێكی بەرباڵو لە جیهاندا كار 
دەكات. پەیمانگەی دیموكراسیی نیشتیمانی هاوكاریی زانستی 
بۆ سەركردەی سیاسی و مەدەنی دەستەبەر دەكات، لە پێناو 
پەرەپێدان���ی بەها و دەزگای دیموكراس���ی، بە پش���ت بەس���تن 
بە تۆڕێكی س���ەرتاپاگیری ش���ارەزایانی خۆبەخش. هەروەها 
پەیمانگەكە مامەڵە لەگەڵ دیموكراسیخوازان لە سەرتاسەری 
جیهاندا دەكات، بە مەبەس���تی بنیاتنانی رێكخراوی سیاسی و 
مەدەنی و پاراس���تنی بێگەردیی هەڵبژاردنەكان، وێڕای هاندان 
بۆ بەش���داری كردنی پارتەیلی سیاسی و هاوواڵتیان و بەهێز 

كردنی شەفافیەت و لێپرسینەوە لە نێو حكوومەتدا.
بەاڵم )ئیڤان دۆهرتی( كە بەڕێوەبەری بەرنامەكانی پارتەیلی 
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79 سیاسییە لە پەیمانگەی دیموكراسیی نیشتیمانی و بەڕێوەبەری 
گشتیی پێش���ووی پارتی سلتیینی نایابانە، ئەم لێكۆڵینەوەیەی 
 Policy Review ل���ە گۆڤ���اری )Democracy out of Balance (

باڵو كردووەتەوە.
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جارێكیان، ماكس ڤیبەر، ئاماژەی بۆ پارتەیلی سیاسی كرد، 80
بەوەی كە )زادەی دیموكراس���ین(، ب���ەاڵم هەوڵی نێودەوڵەتی 
كە لەم س���ااڵنەی دواییدا لە پێناو یارمەتیدانی دیموكراس���یدا 
دراون، رۆڵەیەكی نازداری دیكەیان لە چوارچێوەی سیستەمە 
نوێ و ساواكانی دیموكراسی بۆ هاتە دی، ئەویش كۆمەڵگەی 
مەدەنیی���ە، كۆمەڵگ���ەی مەدەن���ی ب���ە چەندین خەس���ڵەت جیا 
دەكرێتەوە، چونكە ئەو چاوگی دیموكراسییە، هەرچەندە ئەمە 
قسەیەكی خەیاڵییە، ئەگەر نەڵێین زێدەڕۆییە. لە الی خۆشییەوە 
كۆمەڵگ���ەی مەدەنی هەوڵی داوە رێكخراوگەلی مەدەنی بەهێز 
بكات و پشتیوانی لە فراوان بوون و پەرەپێدانیان بكات، لەسەر 
حیسابی پاشماوەی پارتەیلی سیاسی، كە متمانەیان لەدەست 
داوە. بێ گومان ئەمە هەوڵێكی باش و پێویس���تە، س���ەرباری 
ئەوەی جەخت كردنەوەیەكی نیمچە تایبەتی لە رادە بەدەرە لە 
سەر كۆمەڵگەی مەدەنی، تەنانەت بووە بە خەم و خولیایەك، 
یان ب���ە الی كەمەوە، بووەتە س���روودێكی پیرۆزی ئایینی لە 
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الی هەندێ توێژ. 
 ئ���ەم ماوەی���ەی دوایی بۆچوونێك���ی زۆری داهات ئامێزی، 
ب���ەرەو بەرنامەگەلێ���ك هێنایە ئاراوە، كە پ���ەرە بە كۆمەڵگەی 
مەدەن���ی ب���دات و پارت و دەزگاگەلی سیاس���ی، ب���ۆ نموونە، 
وەك پەرلەمان پشت گوێ بخات. زۆر لە كۆمەك بەخشان لە 
هەردوو كەرتی گش���تی و تایبەتدا، هەستیان بەوە كرد، كە وا 
چاكترە لە باتی ئەندام بوون لە پارتێك، بچنە نێو رێكخراوێكی 
مەدەنییەوە. هەروەها وا پێویست دەكات پشوویەك بدرێت بۆ 
بەشداری كردن لە هەر چاالكییەكی پارتایەتی دوای چاوەڕوانی 
كردن���ی ئاس���تێكی دی���اری ك���راوی پەرەپێدان���ی كۆمەاڵیەتی، 
بەاڵم مەترس���ییەكی چاوەڕوان كراویش لە ئارادایە لە رووی 
بەراورد كردن لەگەڵ ئەم الیەنەدا، چونكە كاتێ رێكخراوەیلی 
مەدەنی، ك���ە نوێنەرایەتی���ی الیەنێكی داخوازیی هاوكێش���ەی 
سیاس���یی دەكەن، بەهێز دەبن، بێ ئ���ەوەی هیچ یارمەتییەكی 
گونج���او پێش���كەش ب���ە رێكخراوەیل���ی سیاس���ی بك���ەن، كە 
بەرژەوەندییەكانی هەمان ئەو گرووپانە یەك دەخەن، لەوانەیە 
لە كۆتاییدا هاوس���ەنگیی سیاس���ی الس���ەنگ ببێ���ت. هەروەها 
پش���تگوێ خستنی پارتەیلی سیاس���ی و پەرلەمانەكان خودی 
پرۆس���ەی دیموكراس���ی لەناو دەبەن، ئەوانەی كە مەبەس���تی 
كۆمەك���ی پەرەپێ���دان ئەوەیە بەهێزیان ب���كات. لێرەوە، بە بێ 
پارت و دامەزراوەی سیاس���یی بەهێز و بەرپرس و كاریگەر، 
واتە ئەوانەی دەتوانن دانوس���تان لە س���ەر یەكالیی كردنەوە 
بك���ەن، بە راس���تی دەرگا ل���ە بەردەم س���ەركردەی میللی وااڵ 
دەبێ���ت كە ل���ە هەوڵی ئ���ەوەدان دامەزراوەكانی حكوومەت و 
سیستەمەكانی هاوسەنگیی هێزەكانی تایبەت و حوكمی یاسا، 

پشتگوێ بخەن. 
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 گەشەسەندنی كۆمەڵگەی مەدەنی
لە هەشتاكان و نەوەدەكاندا، كۆمەڵگەی مەدەنی بووە مایەی 
بای���ەخ پێدانی گش���تی، ب���ە تایبەتی دوای بەخش���ینی دەرفەتی 
تازە ب���ە گرووپەیلی مەدەن���ی لە ناو رژێمەیل���ی دیكتاتۆریدا، 
دەكرێ لە روانگەی سیاس���ییەوە ئەو تاقی كردنەوە تازەیەی 
كۆمەڵگ���ەی مەدەنی ب���ۆ چەن���د هۆكارێك بگەڕێنین���ەوە: ئەو 
رۆڵ���ە یەكالییكەرەوەی كە كۆمەڵگەی مەدەنی دەیگێڕێت، بەر 
ل���ەوەی پارتەیلی سیاس���ی بە یاس���ا كار بكەن بۆ لە ئەس���تۆ 
گرتن���ی بەرپرس���یارێتی دژ ب���ە رژێمەیلی تۆتالیتار لە ئاس���یا 
و ئەوروپ���ای رۆژهەاڵتدا. هەروەه���ا پەرچەكرداری خێرا كە 
هاوواڵتی���ان هەمب���ەر ب���ە پارتەیلی سیاس���یدا نواندیان، دوای 
ئەوەی رژێمەكانی تاك پارتیان لە چەند واڵتێكدا تاقی كردەوە، 
هاوكات پەرچەكرداری الیەنگرانی دیموكراسیی پتەو، كە بریتی 
بوون لە سیس���تەمەكانی پارتایەتی، كە كۆمەڵگەی مەدەنییان 
وەك هۆكارێك���ی تازە بوونەوەی سیاس���ی و كۆمەاڵیەتی بە 

ئومێد بەخشێك دانا بوو .
هەر كەس���ێك بڕوای ب���ە بیرۆكەی پەرەپێدان���ی كۆمەڵگەی 
مەدەنی هەبێت، وەك ئامرازێك بۆ بەشداری كردنی ناپارتیانە 
لە سیاس���ەتی ناوخۆی���ی دەوڵەتدا، ناتوانێت لە س���ەرەتادا بە 
س���نوورەكانی ئەم بەراورد كردنە ئاش���نا بێ���ت. گرووپەكانی 
كۆمەڵگ���ەی مەدەن���ی ل���ە سیس���تەمەیلی تازە س���ەرهەڵداوی 
دیموكراس���یدا، هەوڵی بێ وچان دەدەن بۆ چارەس���ەر كردنی 
كێش���ەگەلی جەوهەریی سیاس���ی، بۆ نموونە، لە كۆنتێكستی 
چاودێری كردنی پرۆس���ەی هەڵبژاردن یان داكۆكی كردن لە 
چاك كردنی گوزەرانی ژیاندا، پارتەیلی سیاس���ی بۆ جووڵەی 
سیاس���ی و دەركردن���ی یاس���اكان وەك میكانیزمێك���ی گرنگ 
دەمێننەوە، جا ئەگەر لە پرۆس���ەكەدا بەشدارییان پێ نەكرێت، 
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ئەوا بوار لە بەردەم پێش���كەوتندا س���نووردار دەبێت، لێرەوە، 
دووركەوتنەوە لە كێش���ەی پارتایەتیی سیاس���ی، بە بیانووی 
بەهێ���ز كردنی كۆمەڵگ���ەی مەدەنی، جۆرێكە لە س���ەرەڕۆیی 
كردن لە الواز كردنی سیاسەتدا. هەروەها بەربەست نانەوەیە 
لە بەردەم بەكار هێنانی شێوازەكانی راستەقینەی كاریگەریی 

سیاسی بۆ سەر كۆمەڵگەی مەدەنی.
نموون���ەی دیكەی بەهێز و چاالك لە س���ەر ئەو دەوڵەتانەی 
كۆمەڵگ���ەی مەدەنی پەی���ڕەو دەك���ەن زۆرن، چونكە الوازیی 
دیموكرات���ی  سیس���تەمی  س���ەرتاپای  سیاس���ی  پارتەیل���ی 
رووبەڕووی مەترسی دەكاتەوە. بۆ نموونە سەرباری بوونی 
گرووپگەلێك���ی داكۆكی���كار و كاری مەدەن���ی ل���ە بەنگالدیش، 
بەرۆك���ی  پارتایەت���ی  و  بەردەوامەكان���ی سیاس���ی  تەنگ���ژە 
دەوڵەتی���ان گرتووە، هاوواڵتیانیش���یان تووش���ی هەژارییەكی 
كوش���ندە ك���ردووە. وا دیار ب���وو هەندێ لە س���ەركردەگەلی 
سیاس���ی پەندی���ان كەم وەرگرت���ووە، كاتێ ل���ە دیكتاتۆریەتی 
س���ەربازییەوە هاتوونەتە نێو ئەو حكوومەتانەی كە لە الیەن 
گەالنیانەوە هەڵبژێردراون. ش���ایانی باس���ە، ه���ەردوو هێزی 
سیاس���یی سەرەكی لە بەنگالدیش بەشدارییان لە چەسپاندنی 
داخران���ی رێ���ی سیاس���یدا ك���ردووە، چونكە م���ادام زۆرینەی 
س���ەركردەگەلی سیاس���ی كاریگەرییان بۆ س���ەر الیەنگران و 
هاوواڵتیان پەیڕەو دەكەن بە مەبەستی بەرتەسك كردنەوەی 
ئامانجەكان���ی پارت، ئەوە كۆمەڵگەی مەدەنی هەر بە پەراوێز 

خراو و بێ توانا دەمێنێتەوە.
وێڕای ئەمەش، مەیلی بەرەو بەهێز كردنی دابەش���كاریی لە 
كۆمەڵگ���ەی مەدەن���ی ئاماژەیە بۆ ددان پێدانان بە مەترس���یی 
راس���تەقینە، كە لە الی���ەن كۆمەڵگەیەكی مەدەنی���ی یەكگرتوو 
و س���ەربەخۆوە دێتە دی، س���ەبارەت بە ئەوان���ەی دەیانەوێ 
سیستەمی دیموكراسی الواز بكەن، لەم روانگەیەوە، ئەگەر لە 
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حاڵەتێكدا چاكسازیی پارتەیلی سیاسی هیچ گۆڕانكارییەكیان 
ب���ەدی نەهێن���ا، ل���ە دامەزراندن���ی سیس���تەمێكی پەرلەمانی���ی 
زێدە كراوە و ش���ەفافدا، ئەوە چارەنووس���ی دیموكراس���ی و 
بەرژەوەندیی گەلی بەنگالدیش هەمیشە بەرەو ڕووی هەڕەشە 

دەبێتەوە.
بەاڵم لە مەغریبدا، هەزاران رێكخراوی ناحكومی و كۆمەاڵنی 
داكۆكیكار بۆ چەندین ساڵ چاالك بوون، كەچی بزاڤی پلە بە 
پلەی سیاسەتی دیموكراسی هاتە كایەوە لە ئەنجامی هەموار 
كردنی دەس���توور، كە بە پێچەوانەی ئەنجامەكانی هەڵبژاردن 
بووە هۆی پێك هێنانی حكوومەت، بۆیە لە ئاكامی هەڵبژاردندا 
ك���ە لە س���اڵی 1998دا بەڕێوە چوو، بۆ یەك���ەم جار پارتەیلی 
سیاس���ی، ئەوان���ەی زۆرینەی دەنگیان بەدەس���ت هێنا بوو بۆ 
پێك هێنانی حكوومەت بانگهێش���ت كران. بۆیە لە ئاكامدا ئەو 
پارتان���ەی ك���ە دژی دامەزراوەی���ی بوون دەس���ەاڵتیان گرتە 
دەس���ت، ئەوانە بۆ ماوەی پەنجا س���اڵ لە ریزی ئۆپۆزسیۆندا 
ب���وون. ئەمەش دەروازەیەكی بە رووی س���ەردەمێكی تازەدا 
كردەوە كە خوازیاری سیس���تەمێكی سیاس���یی زێدە كراوە و 
دیموكراس���ی بوو، لەگەڵ ئ���ەوەی كۆمەڵگەی مەدەنی رۆڵێكی 
س���ەرەكیی لە روودانی ئەم گۆڕانكارییانەدا گێڕا، بەاڵم پابەند 
بوونی پارت و س���ەرۆكەكانیان وای كرد ئ���ەم گۆڕانكارییانە 
ه���ەر درێژەیان هەبێ���ت. هەروەها ئامادەیی س���ەركردەگەلی 
سیاس���ی لە بینینی رۆڵی بنیاتنان، كات���ێ هەلومەرجەكە لەبار 
نەبێت، لە دووڕیانێكی گرنگی مێژووی مەغریبدا هاتە ئاراوە، 
بەاڵم س���ەرەڕای ئ���ەوەی مەغریب تا ئێس���تا ل���ە قۆناغەكانی 
س���ەرەتای گواس���تنەوەدایە بەرەو دیموكراس���ی لە س���ایەی 
ئەنجامێكی نادیاردا، بەاڵم ئەو پێگەیش���تنەی س���ەركردەگەلی 
سیاس���ی هێنایانە ئاراوە، لە قۆناغەكان���ی یەكەمدا بناغەیەكی 

بەهێزی داڕشت.
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ئەوەن���دەی نەبرد پارتەیل���ی سیاس���ی داوای یارمەتییان لە 
كۆمەڵگەی نێودەوڵەت���ی كرد وەك هەوڵێك بۆ خۆ گونجاندن 
لەگ���ەڵ ئ���ەو ك���ەش و ه���ەوا سیاس���ییە نوێیەدا، ئەوەش���یان 
س���ەلماند ك���ە گرنگ���ە پەرلەم���ان زیات���ر دیموكراس���ی بێت و 
حكوومەت���ی ت���ازەش زیاتر بە پی���ر داخوازییەكان���ەوە بچێت. 
ئ���ەو پارتان���ە كەم ش���ارەزا بوون لە بواری دروس���ت كردنی 
هاوبەندیی راس���تەقینە و پارێزگاری لێ كردنی و بەش���داری 
پ���ێ كردن���ی كۆمەڵگ���ەی مەدەن���ی ل���ە پرۆس���ەی سیاس���یی 
نوێنەرایەتی���دا، وێ���ڕای ئەمەش، ددان پێدانانەك���ە وا كەوتەوە 
كە ئ���ەم گۆڕانكارییانە دەتوانن پارتەكان لە حكوومەت دوور 
بخەن���ەوە، بەڵك���وو هەر ئەمەش وا دەكات، ب���ە تەواوی وەك 
پێش���ووتر دەس���ەاڵت رێی پێ دابوون. لە میان���ی هەموو ئەو 
پەرەس���ەندانەدا كۆمەڵگەی مەدەنی رۆڵێكی یەكالییكەرەوەی 
گێڕا لە زیاد كردنی هۆشیاریی گشتی و بەالوە نانی چەندین 
تەگەرەی دیكە، كە رووبەڕووی بەش���داری كردنێكی زیاتری 
پرۆس���ەی دیموكراسی بووبوونەوە. لە راستیدا ئەو كۆمەڵگە 
مەدەنییەش داوا دەكات بە شێوەیەكی گشتگیرتر نوێنەرایەتی 
بكات و داخوازییەكانی جێبەجێ بكرێن، لێرەوە، ئامادەبوونی 
پارتەیلی سیاس���ی كە قبووڵیان بێت چاكس���ازی بە هاوكاریی 
دەرەك���ی بكرێ���ت، بە مەبەس���تی دامەزراندن���ی پەیوەندییەكی 
سەقامگیرتر و ئاشتەوایی لە نێوان سەركردەگەلی سیاسی و 

كۆمەڵگەی مەدەنیدا.
ئێرلەن���دای باكووری���ش نموونەیەك���ی دیك���ەی كۆمەڵگ���ەی 
مەدەنییە كە پەرەی س���ەندووە و پارەداریش كراوە، بەاڵم لە 
پڕ كردنەوەی ئەو بۆش���اییەی كە هێزەیلی سیاس���ی لە دوای 
خۆی���ان جێیان هێش���ت، شكس���تی هێنا دوای ئ���ەوەی وازیان 
لە پێش���كەوتن هێنا، بۆیە كانتۆنی )ئۆلس���تەر( بۆ دەیان ساڵ 
ب���ووە جێگ���ەی ملمالنێی دڵتەزێنی ناوخۆ، ل���ە كاتێكدا كە جیا 
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بوونەوەگەلێكی سەخت كۆمەڵگەكانیان تەنی بووەوە، هاوكات 
رۆڵی سیاسەتمەدارانی هەڵبژێردراو كەم بوونەوەیەكی توندی 
ب���ە خۆیەوە بین���ی، بۆیە دەبینین بەرپرس���یارێتیی پێش���كەش 
كردن���ی خزمەتگوزاریی زیاتر، كە پێش���تر حكوومەتی ناوخۆ 
دابین���ی دەكرد، كەوتە ئەس���تۆی رێكخراوەكانی ناحكوومی و 
هەندێ لە تیپەكانی ناوخۆ، ئەویش لە رێی چەند لیژنەیەكەوە 
كە بە )ئەنجومەنی ئیداریی س���ەربەخۆ: quangos( ناسرا بوو، 
لەگ���ەڵ ئاماژە كردن ب���ۆ ئەوەی كە ئەم دەس���تانە بە فەرمی 
پۆلێن بكرێن، وەك دەس���تەگەلێكی گش���تی كە پەیوەندییان بە 
بەش���ێكی دیاری ك���راوەوە نییە. ئەم دەس���تەگەلەش چەندین 
بەرپرس���ی ناهەڵبژێ���ردراو لەخ���ۆ دەگ���رن، كە دەس���ەاڵتیان 
ل���ە حكوومەت���ی ناوەن���دەوە وەرگ���رت بوو، بێ ئ���ەوەی هیچ 
بەرپرس���یارێتییەك بەرانبەر بە هاوواڵتیان لە ئەس���تۆ بگرن، 
هەتا ئەگەر بەرپرس���یارێتییەكی زۆر س���ادەش بێت، هەروەها 
ئەوان���ە كۆمەكێكی دارایی گش���تییان وەرگرت ب���وو، چەندین 
كاری بەهاداریان لەو كانتۆنەدا جێبەجێ كرد بوو، لە كاتێكدا 
كە سەركردەگەلی سیاسی لە ملمالنێدا بوون دژ بە ناو دابەش 
بوونی تایفی كە هیچ بوارێك بۆ تێك شكاندنیان نەما بووەوە، 
هاوكات حوكمی یاس���ا بوار لە بەردەم توند و تیژی و تیرۆر 
دەڕەخسێنێت، ش���تێكی ئەستەمیش بوو كە هیچ پێشكەوتنێك 
تۆمار بكرێت لە چاوەڕوانی گەیشتن بە یەكالیی كردنەوەیەك 
كە ددان بە خواستی جیاجیای هەردوو گرووپی نەتەوەیی و 

فیدرالیدا بنێت.
لەب���ەر ئەوە بە راس���تی توان���درا لە رێی دانوس���تانی نێوان 
سەركردەگەلی سیاسییەوە و بە پشتیوانیی كۆمەڵگەی مەدەنی 
بگەن���ە ئ���ەو یەكالیی كردنەوان���ە، بێگومان رۆڵ���ی كۆمەڵگەی 
مەدەنی فاكتەرێكی یەكالییكەرەوە بوو بۆ گەیشتن بە بەڕێوە 
بردن���ی ئەو كۆبوونەوەی���ە، بەاڵم نەدەكرا هی���چ رێككەوتنێك 
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بە بێ بەش���داریی تەواوی پارتەیلی سیاس���ی مۆر بكرێت. لە 
راپرسییەكدا لە سەدا حەفتای دەنگدەران پشتگیریی خۆیان بۆ 
رێككەوتنی كۆتایی س���ەبارەت بە ئۆتۆنۆمیی )هەیینیی مەزن 
1998( لە پالنێكدا بۆ بەش���داری كردن لە دەسەاڵت دەربڕی، 
ئەوی���ش بریتییە لەو رۆڵەی كە كۆمەڵگەی مەدەنی دەیگێڕێت 
ل���ە ڕێی كۆڕبەندێكی مەدەنییەوە ك���ە وەك راوێژكارە ئامراز 
بۆ كێش���ەكانی كۆمەاڵیەتی و ئابووری و رۆشنبیری لە كاردا 

بێت.
ل���ە چەند نموونەیەكی هاوشێوەش���دا، كە لە سەرتاس���ەری 
دنیا لەبەر دەس���تدایە، س���ەرەتا لە چین و فلیپین لە س���ااڵنی 
هەش���تاكاندا، دوات���ر ئەندەنوس���یا، ئینجا س���ربیا لە س���ااڵنی 
نەوەدەكان���دا، هەموو ئەو هەواڵنەی كە كۆمەڵگەی مەدەنی و 
پارتەیلی سیاس���ی بە یەكەوە دابوویان لە پێناو گەڕاندنەوەی 
م���اف ب���ۆ ژمارەی���ەك هاوواڵت���ی لە رێ���ی دیموكراس���ییەوە 
س���ەركەوتن. لە هەموو ئەو حاڵەتانەش���دا سەلمێندراوە كە وا 
ئاس���انتر و چاكترە ب���ۆ كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی پش���تیوانی و 
الیەنگریی كۆمەڵگەی مەدەنی بكات، لە كاتێكدا مامەڵە كردنی 
لەگ���ەڵ پارتەیلی سیاس���ی لە چەند چاالكییەك���ی دیاری كراو 
تێپەڕ نەكات، بەاڵم لەگەڵ هەر گواستنەوەیەكدا بۆ دیموكراسی 
پێویست بە جۆشدانێكی كردارەكیی میللەت هەیە، بەاڵم ئەمەش 
پێویس���تی بە چوارچێوەی دەستووری و دامەزراوەیی هەیە. 
راس���تە كۆمەڵگەی مەدەنی بۆ سەركردایەتی كردنی جۆشدان 
لە قۆناغی یەكەمدا چاكتر و لەبارترە، بەاڵم پارتەیلی سیاسی 
تاكە چاالكن كە دەتوانن چوارچێوەی دامەزراوەیی پێویس���ت 

دابین بكەن.
ئەوەی پێشتر باس كرا بەو مانایە نییە كە پارتەیلی سیاسی 
لە دیموكراس���یی ساوادا بە تەواوی لە هاوكاریی نێودەوڵەتی 
بێبەش���ن، بۆ نموون���ە لە ویالیەت���ە یەكگرتووەكانی ئەمریكادا 
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پەیمانگەی دیموكراسیی نیشتیمانی و پەیمانگەی نێودەوڵەتیی 
كۆماری، لە پێشەوەی ئەوانەوەن كە لە الیەن دەزگای كۆمەك 
بەخش���ی نیش���تیمانییەوە، لە پێناو دیموكراس���ی و ئاژانس���ی 
پەرەپێدان���ی نێودەوڵەتی���دا، ه���اوكاری دەكرێن بۆ پێش���كەش 
كردنی یارمەتیی تەكنیكی و راوێژ بە پارتگەلی دیموكراس���ی 
ل���ە جیهان���دا، هەروەها ه���ەردوو پەیمانگەش پش���تیوانییان لە 
پەرەپێدان���ی رێكخراوەكان���ی مەدەنی كردووە، ب���ە تایبەتی لە 
بواری بەش���داری پێ كردن لە پرۆس���ەی سیاس���یدا. لە زۆر 
ش���وێنی دیكەش���دا هەوڵی لەم جۆرە دراوە وەكوو سندووقی 
دیموكراس���یی وێستمنستەر لە بەریتانیای مەزن كە لە كەرتی 
گش���تییەوە كۆمەك دەكرێت، هەروەها ئەو س���ندووقانەی كە 
س���ەر بە پارتەیلی سیاس���ین لە ئەڵمانیا و س���وید و هۆڵەندا، 
بەاڵم ئەوەندەی نەبرد پش���تیوانیی ئ���ەو پارتانە كەم بووەوە، 
بە هۆی ئەو داهاتە زۆرەی كە ئاژانس���ەكانی كۆمەك بەخش 
و دەزگاكان���ی دارای���ی نێودەوڵەتی و س���ندووقەكانی تایبەت 
پێشكەشی رێكخراوەكانی مەدەنی و دەزگاكانی دەوڵەتیان كرد 
بوو. بۆیە ئەو هاوكارییە الس���ەنگە دەرەنجامی نەخوازراوی 
ب���ەدوادا هات. بەمەش بناغەكانی دیموكراس���یی نوێنەرایەتیی 
پش���تگوێ خس���ت و لە بەهاكان���ی كەم كردەوە، مەبەس���تیش 
پارتەیلی سیاسی و دەزگاكانی یاسادانانە، كە لە ناوجەرگەی 
سیس���تەمەكەدا كار دەكەن، لە نێو ئەم قەیرانانەش���دا بۆشایی 
سیاس���ی روو دەدات و بانگەوازی پێویس���ت و راستەوخۆ بە 
ش���ێوەیەكی گشتی ئاراستەی میللەت دەكات. راستە پارتەیلی 
سیاس���ی نموونەی���ی نی���ن، ب���ەاڵم هی���چ دەزگایەك���ی دیكەی 
نیش���تیمانی ئەو توانایەیان نییە كە ئەو پارتانە پێیان دەكرێت، 
بە دانانی ئاس���تەنگ لە بەردەم دروس���ت بوونی سەركردەی 

ستەمكار یان حكوومەتی ئۆتۆكراسی.
زۆر ج���ار پارتەیل���ی سیاس���ی ب���ە درەنگ وەخت���ەوە و بە 
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شێوەیەكی كەم كەم یارمەتیی تەكنیكی لە پرۆسەكە وەردەگرن، 
ب���ە جۆرێ كە كاریگەریی���ان لە مەودایەكی دووردا بە س���ەر 
پەرەس���ەندندا زۆر كەم دەبێت. یارمەتییەكەش زیاتر پشت بە 
تەكنیكی هەڵمەتەكان دەبەستێت كە بێ گومان بە ئاستەنگێكی 
گرن���گ هەژمار دەكرێت، كاتێ بەرەو ڕووی پارتی سیاس���یی 
ساوا و الواز دەبێتەوە. لە كاتێكدا ئەو پارتە ساوایانە لە پێناو 
رێكخستنی هەڵمەتی كاریگەر و بە پیرەوە هاتنی پێشبینییەكانی 
دەنگدەران، كە تازە هۆشیار دەبنەوە، خەباتیان كردووە. لەم 
س���ۆنگەیەوە، ئاماژە ب���ەوە دەكرێت كە رووب���ەڕوو بوونەوە 
و ئاس���تەنگەكان ك���ە بریتین لە م���اوەی دوای هەڵبژاردن، كە 
یەكخس���تنی سیس���تەمی پارتی سیاسی ئاس���تەنگێكی گەورە 
دەبێت بۆ س���ەركردەی پارتەكان، ئەوەی ریس���ەكە دەكاتەوە 
خوری ئەوەیە، كە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی تەنیا هاوكارییەكی 
سادە و ساكار پێشكەش دەكات، كە شایانی باس كردن نییە. 
لەم روانگەیەوە و لەبەر پەرۆشییان بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن 
زۆر ج���ار پارتەكان دەپەرژێنە س���ەر پرس���ەكانی پەرەپێدانی 
دامەزراوەی���ی ت���ا كۆتای���ی كێبڕكێی هەڵبژاردن. ل���ە ئەنجامی 
ئەمەشدا ناچار دەبن خۆیان لەگەڵ بۆچوونە سیاسییە تازەكەدا 
بسازێنن. هاوكات وا پێویست دەكات زیاتر بایەخ بە دروست 
كردنی دامەزراوەكانی دیموكراس���ی بدەن، هەروەك چۆن لە 
قۆناغی یەكەم و دەستپێكی پەرەپێدانی پارتەكاندا رووبەڕووی 
س���ەركردەكان و هەندێ لە بەرپرسانی ئاست بەرز دەبێتەوە، 
كە لە ئاكامدا لە حكوومەت و پرۆس���ەی یاسادانان دێنە پێش 
و دەبن���ە هۆكاریش ب���ۆ الواز بوونی پارتی س���اوا، زۆرینەی 
ئ���ەو پارتانەش ئامادە نین بەپیر داخوازییەكانی حكوومەت و 
ئۆپۆزسیۆنەوە بێن، وەك پێویستیش لە بەردەم بەدی هێنانی 
بۆچوون���ی هاوواڵتیان بێ توانا دەبن، ئەمەش خۆی لە خۆیدا 

دەبێتە مایەی زێدە بوونی بێڕێزیی گشتی. 
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    شكستی پارتەكان
پارتەیلی سیاس���ی لە سیس���تەمەیلی س���اوای دیوكراس���یی 
جیهاندا، بەدەس���ت چەندین كێش���ەوە دەناڵێن���ن، ئەوانیش یان 
زۆر الوازن یاخ���ود زیاتر بە كەس���ایەتیی تاك���ەوە گیرۆدەن، 
یانی���ش بە ت���ەواوی كەوتوونەت���ە ژێر ركێف���ی حكوومەتەیلی 
س���تەمكارەوە. هاوكات گەندەڵییەكی كوشندەش بناغەكەیانی 
داتەپان���دووە، بە ش���ێوەیەك كە ئەو پارتانە رێ���ز و متمانەی 
گەلەكەیان لەدەست داوە. بۆ نموونە لە رۆمانیا كۆمۆنیستانی 
پێشوو لە هەموو هەڵبژاردنە یەك لە دوای یەكەكاندا هەمیشە 
بەش���دارییان دەكرد، تاكوو جڵەوی دەسەاڵتیان گرتە دەست. 
لە 1996دا كۆڕبەندێك لە پارتەكانی ئۆپۆزس���یۆنی سەرجەم 
الیەنان���ی سیاس���ی هات���ە نێ���و هەڵبژاردن���ەوە، ل���ە ئەنجام���دا 
پارتەكانی ریفۆرمخواز س���ەركەوتنێكی بەرچاویان وەدەست 
هێن���ا و دەس���تیان بە س���ەر ه���ەردوو ئەنجومەن���ی پەرلەمان 
و س���ەرۆكایەتیی واڵت���دا گ���رت، ب���ەاڵم ئەوەن���دەی نەخایاند 
حكوومەتەكە بە هۆی پەیوەندیی الوازیی پارتایەتی و نەبوونی 
شارەزاییەكی تۆكمەی بەڕێوە بردن، هەرەسی هێنا. هەر لەبەر 
ئەوەش لەبەریەك هەڵوەش���ا و خۆی بۆ چوار س���اڵی دیكەی 
هەڵبژاردنی دواتر ئامادە كرد. س���لۆفاكیاش هەمان س���یناریۆ 
بە خۆیەوە دەبینێ���ت. بۆیە دەرەنجام كاتێ ئەو دەوڵەتەی كە 
بەدەس���ت قەیرانی سیاس���ییەوە بناڵێنێ���ت، زۆر جار هۆكاری 
س���ەرەكی بۆ پەشێوی و بێ س���ەروبەریی پارتەیلی سیاسی 
دەگەڕێتەوە، نموونەش بۆ ئەمە رووسیا و ڤەنزەویال و پیرۆ 

و پاكستانن.
الی ك���ەس ش���اراوە نییە كە نیگەرانی س���ەبارەت بە دۆخی 
دیموكراسی لە رووسیا پەیوەستە بە نەبوونی پارتێكی بەهێز 
و دیموكراس���یخوازی سیاسی. دوای تێپەڕ بوونی دە ساڵ بە 
س���ەر هەرەس هێنانی یەكێتیی س���ۆڤیەتدا، رووس���یا چەندین 
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پارتی سیاس���یی دامەزراند، هەندێكیان بەهێز و هەندێكیشیان 
دیموكراسی، بەاڵم بە داخەوە ئەو جۆرە پارتانەی دانەمەزراند 
كە هەردوو خەسڵەتیان تێدا بێت. لەم بوارەدا، )مایكل ماكفۆل( 
لە كاتی چاوخش���اندنەوە بە هەر ش���ەش كۆمەڵە، كە لە ساڵی 
1999دا كورسییەكانیان لە دۆما بەدەست هێنا، بۆی دەركەوت 
كە دوو لەوانە پارت نین و دووی دیكەش دیموكراس���ی نین، 
بەاڵم دوو پارتە سیاس���ییەكەی دیكە كە دیموكراس���ییەكەیان 
جێگ���ەی مش���تومڕە و پابەندن بە پرەنس���یپەكانی لیبرالیزم و 
حوكمی یاس���اوە، توانیی���ان بەیەك���ەوە 5،14%ی دەنگەكان و 
49 كورس���ی لە كۆی 450 كورس���ی لە دەس���تەی یاس���ادانان 
بەدەس���ت بێنن. الوازیی پارتەیلی سیاسی لە رووسیا بۆ ئەو 
سیاس���ەتمەدارە دەس���ەاڵتدارانە دەگەڕێتەوە، كە بەردەوام بە 
ئەنقەس���ت كاریان بەم ش���ێوەیە ب���ۆ الواز كردن���ی پارتەكان 
كردووە، سەرۆك )یەڵتس���ین( نەیاری پارتەیلی سیاسی بوو، 
بۆی���ە هاتنە ڕیزی ه���ەر كام لەو پارتان���ە دوای وازهێنانی لە 
پارتی كۆمۆنیس���تی سۆڤیەت الی ئەو سوودی نەبوو. لەگەڵ 
ئەوەی كە سەركەوتنی لە دوو پرۆسەی هەڵبژاردندا بەدەست 
هێنا بوو، بەاڵم هەرگیز هەوڵی نەدا رێكخراوێك دابمەزرێنێت، 
ك���ە پش���ت ب���ە بەرنامەیەك���ی هەمیش���ەیی و فەرمانگەیەك���ی 
هەڵبژاردن ببەس���تێت. هەر لە ش���ێوەی ئ���ەو، نەك دوای ئەو، 
دەبینی���ن )ڤالدیمێ���ر پوتین( نەب���ووە ئەندام لە هی���چ پارتێكدا، 
سەرەڕای ئەوەی كە كۆمەڵەیەكی الیەنگری ئەو توانیی 25%ی 
كورس���ییەكان لە هەڵبژاردنی دۆما بەدەست بێنێت. ئەو ئێستا 
پێش���نیار دەكات یاس���ایەك دەربچێ���ت كە چاالكی���ی پارتەیلی 

سیاسی كەم بكاتەوە.
ئەندەنووس���یا ل���ە ب���ن ب���اری پاش���ماوەی رابردوویەك���ی 
س���تەمدارەوە ب���ەرەو چەن���د بوارێكی نادیاری سیس���تەمێكی 
كێبڕكێی فرەپارتی هەنگاوی نا، لە كاتێكدا كە رژێمی پێش���وو 
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چەندی���ن پارت���ی الیەنگری لەخۆ گرت بوو، بەاڵم سیس���تەمی 
سیاس���یی تازەی واڵت باوەش���ی بۆ پارتگەلێ���ك كردەوە، كە 
بۆچ���وون و بی���ر و ڕای جیاوازیان هەبوو. ل���ەم رووەوە 48 
پ���ارت توانیی���ان بگەنە ئاس���تی پێوانەی���ی و یاس���ای پەیڕەو 
ك���راو، لە كاتێكدا كە 93 پارتی دیك���ەش نەیانتوانی بگەنە ئەو 
ئاس���تە و ناوی خۆیان تۆمار بك���ەن، بەاڵم دوای هەڵبژاردنی 
س���اڵی 1999 كەمتر لە 15 پارتی سیاس���ی نوێنەرایەتییان لە 
پەرلەماندا هەبوو، بەڵكوو گەورەترینیان 30%ی كورسییەكانی 
مس���ۆگەر كرد. لە وتوێژەكان���ی دوای هەڵبژاردندا، پەرلەمان 
عەبدولڕەحم���ان وەحیدی بە س���ەرۆك دەس���ت نیش���ان كرد، 
لەگ���ەڵ ئ���ەوەی پارتەكەی تەنیا 51 كورس���یی ل���ە پەرلەماندا 
هەبوو، لە كاتێكدا )میگاواتی س���ۆكارنۆبتری( كە پاڵێوراوێكی 
دیاری سەركەوتوو بوو و پارتەكەشی 154 كورسیی هەبوو، 
توانیی پۆس���تی جێگری سەرۆك بەدەست بێنێت، تا ئێستاش 
دۆخی سیاس���ی لە ئەندەنووس���یا جێگیر نییە، بە تایبەتی ئەو 
پارتان���ەی خۆیان لەگەڵ ك���ەش و هەوا سیاس���ییە نوێیەكەدا 
گونجان���د، ژمارەیان زۆر كەمە، هەمووش���یان لە نوێنەرایەتی 
كردنی راس���تەقینەی دەنگدەرانیان شكس���تیان هێن���ا. لێرەوە، 
گواس���تنەوە بۆ دیموكراس���ی ب���ە قۆناغێكی ورد و هەس���تیار 
دادەندرێت لە ئەندەنووس���یا، لەگەڵ ئەوەی هەوڵدان بۆ بەهێز 
كردنی پارتەیلی سیاس���ی زۆر پێویس���تە، لە هەمان كاتیشدا، 
زۆر پێویس���تە هاوواڵتیان بەش���داری لەم پرۆسەیەدا بكەن و 
پارتەكانیش زیاتر نوێنەرایەتیی كۆمەڵگە بكەن و خواستەكانی 

جێبەجێ بكەن. 
ل���ە هەن���دێ دەوڵەت���دا پارتەیل���ی سیاس���ی بە ه���ۆی خراپ 
بەڕێوە بردنی سیستەمی سیاسییەوە دەسەاڵتی پیادە كردنی 
هەژموونیان لەدەست دا. بۆ نموونە لە پاكستانیش بە كردەنی 
پارتەیلی سیاس���ی راس���تگۆییان لەدەس���ت دا، بە ش���ێوەیەك 
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ئ���ەو كودەتا س���ەربازییەی دژی رژێمی سیاس���یی ئەو واڵتە 
كە لە تش���رینی یەكەمی 1999دا رووی دا، بە خۆش���حاڵییەوە 
پێشوازیی لێ كرا. بۆیە هیچ ئەلتەرناتیڤێك لەبەر دەستدا نییە 
تاكوو كودەتاكە ببێتە چارەسەرێكی پەسند بۆ كێشەكانی ئەو 
پارتە سیاس���ییانەی كە نادیموكراسین و هاوكار نین، ئەمەش 
مایەی نیگەرانییەكی توندە و رەنگدانەوەی مەترسیی قەیرانی 

نێو پارتەیلی سیاسییە.
ڤەنزەویل���ال نموونەیەك���ی دیكە دەخاتە روو ئ���ەوەی كە لە 
سایەی نەبوونی سیستەمێكی متمانە پێ كراو پارتایەتی روو 
دەدات. سەرۆكی ئێستا لە ساڵی 1992دا هەوڵی دا بە زەبری 
هێز واڵت كۆنترۆڵ بكات، )بەاڵم شكستی هێنا(، تا كار گەیشتە 
ئەوەی كە خۆی بە ئەلتەرناتیڤێكی پەس���ند كراوی سیستەمی 
پارتایەتی پیشان بدات، بەاڵم سەلماندی كە الواز و بێتوانایە. 
ئ���ەو لە س���اڵی 1999دا بە س���ەرۆك هەڵبژێردرا. ل���ە كۆتایی 
دیكتاتۆریەتەوە لە س���اڵی 1959دا لە سیاس���ەتی ڤەنزەویلالدا 
سیس���تەمی ج���ووت پ���ارت پەیڕەو ك���را، كە بریت���ی بوون لە 
)دیموكراسی سۆشیالیست( و )دیموكراسی كریستیان(، بەاڵم 
لە كۆتاییدا هەردوو پارتەك���ە پەیوەندییان لەگەڵ جەماوەری 
هەڵبژاردن لەدەس���ت دا، هیچ باكیان بە ه���ەژار و بەدبەختان 
نەبوو، نەش���یانتوانی چارەس���ەری گەندەڵی بك���ەن كە لە نێو 
رێكخس���تنەكانیاندا تەش���ەنەی كرد بوو. ل���ە ئەنجامی ئەوەدا، 
متمانەی���ان لە بەرامبەر هاوواڵتیان لەدەس���ت دا، ئەمەش وای 
كرد كە )هیۆگۆ ش���افیز( لەو بۆش���اییە سیاسییەدا لە شێوەی 
سەربازێكی راستگۆ، قوت بووەوە و توانیی جڵەوی سیاسەت 
بگرێتە دەس���ت. واتە ئ���ەو پیاوە بوو كە رێكارێكی ڕیش���ەیی 
دژی دەزگایەك���ی گەندەڵ گرتە بەر، هەر لەگەڵ هەڵبژاردنیدا، 
شافیز كەوتە سەنترااڵندنی دەسەاڵتی جێبەجێ كردن. ئەویش 
لە میانی هەموار كردنی دەس���توور، ب���ەاڵم بۆ داكۆكی كردن 
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ل���ەو رێكاران���ەی خۆی، مش���تومڕێكی زۆری نایەوە كە گوایە 
هەوڵدەدات )دیموكراسیی راستەوخۆ( دەستەبەر بكات، لەبەر 
شكس���ت هێنانی دیموكراس���یی نوێنەرایەتی. جا لەبەر ئەوەی 
وازی ل���ە پارتەكانی سیاس���یی نەریتخواز هێن���ا، رووی كردە 
ب���ەش بەش كردنی كۆمەڵگەی مەدەنی لە ناو دەوڵەتدا، كە لە 

سەندیكاكانی كرێكارانەوە دەستی پێ كرد. 
پارتەیلی سیاس���ی لە چەندین واڵتدا دووچاری یاساغ بوون 
و س���ەركوت كردن بوونەتەوە، لەگەڵ ئەوەش كە لە ئەنجامی 
نەبوونی فرەپارتیی سیاسی زۆر شت بەدەست هاتووە، بەاڵم 
چۆنێتیی پشتیوانی كردنی دیموكراسیخوازان لەو دەوڵەتانەدا 
كێش���ەیەكە و چارەس���ەری ئاس���انی نییە. بۆیە ئەگەری ئەوە 
هەیە، كە هەر ئاماژەیەك لە ئارادا بێت دواتر ببێتە بەڵگەیەك 
بۆ چاالكیی سیاسی، مەترسیی گەورەش بە دوای خۆیدا بێنێ 
ب���ۆ ئەوانەی پەیوەندییان بەو دەوڵەتانەوە هەیە، وەك چین و 
بۆرما و بیالڕووسیا و كووبا. لە حوزەیرانی 2000دا ئۆگەندا 
راپرسییەكی ساز كرد تاكوو بڕیار بدات، كە بوار بە پارتەیلی 
سیاس���ی بدات بەشداری لە هەڵبژاردندا بكەن، كە بیست ساڵ 
بوو لێیان قەدەغە كرا بوو. ئەم راپرسییە دووپات كردنەوەی 
هەبوونی سیستەمێكی ساختەی )نەبوونی پارت(�ە. بەم جۆرە 
سەرۆك )مۆس���یفینی( هەوڵێكی مش���تومڕ ئاسای خستەگەڕ، 
ك���ە فەرمانێك بوو بۆ بەڕێوە بردنی سیاس���ەت بە بێ پارتی 
سیاس���ی، بە بیانووی ئەوەی گوایە پارت���ەكان دوژمنكاری و 
دژەئیتن���ی دێننە ئاراوە. وێ���ڕای ئەمە وا دیارە قەدەغە كردنی 
پارتەیلی سیاسی چارەسەرێكی گونجاو نییە، بەاڵم ئەنجامەكە 
ل���ە سیس���تەمێكی تاكەپارت دەچێ���ت كە زۆرین���ەی كێبڕكێی 

سیاسی تێك دەشكێنێت.
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  پێكەوە كار كردن
بە درێژایی دە ساڵی رابردوو، شۆڕشی جیهانیی دیموكراسی 
س���ەلماندوویەتی، كە گەالن دیموكراس���ی بە پێویست و مافی 
خۆیان دەزانن، نەك وەك خواستێك بۆ هاوسەنگی كردن دژ 
بە بەرژەوندییەكانی دیكەی ئابووری و نیشتیمانی، یان وازی 
لێ بێنن بەس���ەر ئەو بەرژەوەندیانەدا، لەبەر ئەوە بە راس���تی 
سیستەمی ش���ەفاف و دیموكراسیی حكوومەت هەڕەشە نییە 
بۆ س���ەر بەرژەوەندیی تاك و كۆم���ەڵ، بەڵكوو ئەو هۆكارانە 
دابین دەكەن، كە لە سەر هەردوو ئاستی ئابووری و سیاسی، 
نەتەوە بەرەو بەدی هێنانی تەواوی تواناكانی دەبات. لێرەوە، 
خودی دیموكراس���ی پێویس���تی ب���ە بنەم���ا و ژێرخانی كارای 
دیموكراسی هەیە. واتە دەزگاكانی یاسادانان كە نوێنەرایەتیی 
هاوواڵتیان بكەن و سەرپەرشتیی دەزگای جێبەجێ كردنیش 
بكەن. هەروەه���ا هەڵبژاردن كە بە كردەنی رێ بە دەنگدەران 
بدات سەركردەكانی خۆیان و دەزگاكانی دادوەریی پابەند بە 
یاسا و سەربەخۆی دوور لە كاریگەریی دەرەكی و سیستەمی 
تەرازووەكان���ی هێز لە كۆمەڵگە و دام���ەزراوەكان هەڵبژێرن، 
هەروەها دەس���ت نیشان كردنی ئەو سەركردانەی لە بەردەم 

گەلدا بەرپرسیارن.
پێویس���تە پش���تیوانیی كارا و هاوكاری���ی نێ���وان پارتەیل���ی 
سیاسیی بەهێز و جیاجیا و نێوان كۆمەڵگەی مەدەنیی خاوەن 
هەژموون قبووڵ بكرێت. لەبەر ئەوەی بریتییە لە هاوكێشەیەكی 
هاوسەنگ و دروست كە مەبەستی هێنانە ئارای سیستەمێكی 
حكوومی���ی زێدە ش���ەفاف و كراوەیە بۆ بەش���داری كردن لە 
حوكمڕانیدا. لە كاتی بەهێز كردنی دامەزراوەكانی دیموكراسی 
لە نێو سیس���تەمە س���اواكانی دیموكراس���ی یان راگواس���تەدا، 
كارەكە پەیوەس���ت نابێ بە هەڵبژاردن لە نێوان كۆمەڵگەیەكی 
مەدەنیی بەهێز و نێوان بەهێز كردنی پارت و دامەزراوەكانی 
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سیاس���یی وەك پەرلەمانەكان، چونكە ئاستەنگی راستەقینە لە 
هاوس���ەنگ بوونی پش���تگیری كردنی دەزگا و رێكخراوەكانی 
دیموكراس���یدایە، ك���ە زیاتر مای���ەی لێپرس���ینەوەن. لە هەمان 
كاتیشدا بەردەوام بوونە لە بەهێز كردنی كۆمەڵگەی مەدەنیی 
چ���االك كە لە س���ەر بناغەیەك���ی چوارچێوە ف���راوان دامەزرا 

بێت.
پارتەیلی سیاسی بناغەی سەرەكیی كۆمەڵگەی دیموكراسین، 
ئەركێكیش بەجێ دێنن كە جیاوازە لە ئەركی هەر دەزگایەكی 
دیكە لە سیس���تەمی دیموكراتیدا. )س���ایمۆر مارتن لێبست( لە 
س���اڵی 1998دا وتارێكی بە ناونیش���انی )پێویس���تیی پارتەیلی 
سیاسی( لە گۆڤاری دیموكراسی Journal of Democracy باڵو 
كردووەت���ەوە و تێیدا دەڵێت: دەكرێ پێناس���ەی دیموكراس���ی 
ل���ە هەر كۆمەڵگەیەك���ی تێكەڵ بەوە بكرێت، كە سیس���تەمێكی 
سیاس���ییە و دەرفەتگەلێك���ی سیس���تماتیكی دەس���تووری ب���ۆ 
گۆڕینی بەرپرس���انی حكوومەت دەستەبەر دەكات. هەروەها 
میكانیزمێك���ی كۆمەاڵیەت���ی ك���ە ب���وار بداتە بەش���ێكی زۆری 
گ���ەل، ك���ە كاریگەری بخەنە س���ەر بڕیارە گرنگ���ەكان لە ڕێی 
هەڵبژاردنی ركابەرێكی سەر پۆستی سیاسی لە نێو پارتەیلی 
سیاس���یدا، رۆڵ���ی پارت���ی سیاس���ی بریتیی���ە لە یەكخس���تن و 
نوێنەرایەت���ی كردنی بەرژەوەندی���ی كۆمەاڵیەتی لەگەڵ دابین 
كردن���ی ژێرخانێ���ك بۆ بەش���داری كردنی سیاس���ی، كە ئەمە 
وەك گۆڕەپانێك���ە بۆ مەش���قی س���ەركردەی سیاس���ی، كە لە 
كۆتایی���دا رۆڵ لە نێ���و كۆمەڵگەی حكوومی���دا دەبینن. وێڕای 
ئەم���ەش پارت���ەكان لە نێ���و خۆیاندا كێیڕكێ دەك���ەن و هەوڵ 
دەدەن بە مەبەستی بەڕێوە بردنی دامەزراوەكانی حكوومەت 

لە هەڵبژاردندا سەركەوتن بەدەست بێنن. 
پارتەیلی سیاس���ی كاندید دەس���ت نیشان دەكەن و كێیڕكێی 
سیاسی رێك دەخەن و بەشەكانی دەنگدەرانیش یەك دەخەن. 
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هەروەها هەموو بڕیارێكی پەسند كراوی سیاسی بۆ سیاسەتی 
گش���تی دەگۆڕن. كاتێكیش دەس���ەاڵت لەدەست دەدەن، دەبنە 
ئۆپۆزسیۆنێكی بنیاتگەری رەخنەگر، ئەویش بەو رێگەیەی كە 
خۆیان وەك ئەلتەرناتیفی حكوومەت دەناسێنن و دەنگدەرانیش 
هەڵیان دەبژێرن. بەم شێوەیە گوشار دەخەنە سەر حكوومەت 
تاكوو بەرژەوەندیی گشتی بە شێوەیەكی چاكتر جێبەجێ بكات. 
ه���ەر پارتێكی رێك و پێكی سیاس���ی خزم���ەت بە دوو ئامانج 
دەكات: یەكەم پێداویس���تەكانی كۆمەڵ دەس���ت نیشان دەكات 
و بە رێگەیەك گوزارش���تی لێ دەكات، كە گەل و سیس���تەمی 
سیاس���ی لێ���ی تێبگەن و جێبەجێی بك���ەن. دووەمیان: پەرە بە 
بی���ر و ه���زری هاوبەش دەدات لە نێ���و كۆمەڵێكی زۆر تاكوو 
گوش���ار بخەنە سەر سیستەمی سیاس���ی، جیاوازیی بیر و ڕا 
كە لە س���ەر پرەنس���یپگەلێك بنیاتنراوە، لە پاڵ قبووڵ كردنی 
فرەی���ی و جی���ا بوونەوە، كە ئ���ەم جیاوازییەی دەیس���ەپێنێت، 
دەبێتە بەش���ێكی بنەڕەتی لە پرۆسەی دیموكراسی. بە راستی 
كاتێ سیستەمی سیاسی كارا دەبێت، ئەو ئاڵوگۆڕانەی لە بیر 
و بۆچوون دێنە ئاراوە، سەر دەكێشن بۆ بەدی هێنانی دیدگا 
و بۆچوون���ی تازە یان یەكالیی كردن���ەوە، كە قابیلی پراكتیك 
بن، ئەمانە هەموویان پێویس���تن بۆ سەرهەڵدانی سیستەمێكی 

دیموكراسی. بە كورتی ئەنجامی بەرچاوی لێ دەكەوێتەوە.
لە الی خۆش���ییەوە كۆمەڵگەی مەدەن���ی توخمێكی بنەڕەتی 
لە توخمەكانی سیس���تەمی دیموكراس���ی پێ���ك دێنێت، چونكە 
دیموكراس���ی ناتوانێ���ت ب���ەردەوام بێت ئەگ���ەر كولتوورێكی 
مەدەنی���ی بەهێ���ز و گەلێك���ی پابەند بە مۆدێ���ل و ئایدیالەكان، 
وەك حوكم���ی یاس���ا و ئازادیی تاك و ئازادی���ی بیر و باوەڕ 
و مش���تومڕی ئازاد و شەفاف و حوكمی زۆرینە و پاراستنی 

كەمایەتییەكان، پشتیوانیی لێ نەكات.
كۆمەڵگ���ەی مەدەنی���ی كارا چەندی���ن توخم���ی گرن���گ ب���ۆ 
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ك���ردن،  بەش���داری  وەك:  دەگرێ���ت،  لەخ���ۆ  دیموكراس���ی 
لێپرس���ینەوە، چاكس���ازیی بەردەوام���ی سیاس���ی. هەروەه���ا 
كۆمەڵگ���ەی مەدەنیی رێكخراو، رەنگدان���ەوەی مافخوراو یان 
ماف نەخوراون، كە زیاتر كار دەكاتە سەر پرۆسەی سیاسی. 
لەم س���ۆنگەیەوە رێكخراوەكان���ی ناحكوومی رۆڵێكی بەرچاو 
دەبینن لە دەوڵەتانی پێش���كەوتوو یان تازە پێگەیش���توودا، لە 
پێك هێنانی سیاسەتیشدا بەشداری دەكات، لە رێی پێشكەش 
كردن���ی ش���ارەزایی تەكنیكی ب���ە هەموو ئەوان���ەی دەیانەوێ 
سیاس���ەت بكەن، هاوكات گوشاریش دەخاتە سەر حكوومەت 
و دامەزراوەكانی سیاس���ی، دیس���ان هانی بەش���داری كردنی 
هاوواڵتیان دەدات، رەواجیش بۆ پەروەردەی مەدەنی دەدات. 
لە هەمان كاتدا راهێنانی سەركردایەتی دەكات، دەرفەتیش بۆ 
الوان و پەراوێزخراوان دەس���تەبەر دەكات و وەك ئامرازێك 
كار دەكات ب���ۆ هاندانیان تاكوو بەش���داری لە ژیانی مەدەنیدا 
بكەن، لە حاڵەتێكدا ئەگەر كار كردن لە ریز پارتەیلی سیاسیدا 

چاكترین بژاردەیان نەبێت.
چاكس���ازیی كردەیی و بەردەوامی سیس���تەمەیلی سیاس���ی 
ه���ەردەم گەورەتری���ن پش���كی قەب���ارە گەورەی���ان هەی���ە لە 
دەرەوەی حكوومەتدا، بەاڵم هیچ سێكتەرێك لەم بوارەدا بۆی 
نیی���ە داوای مافی ق���ۆرخ كردن بكات. لە س���ەر حكوومەت و 
پارتەیل���ی سیاس���ی و كۆمەڵگەی مەدەنیش پێویس���تە پێكەوە 
كار بكەن بۆ ئەنجامدانی چاكس���ازیی سیاسی و دیموكراسی. 
لەم روانگەیەوە كۆمەڵگەی مەدەنی رۆژێك لە رۆژان نەبووە 
و ناش���بێتە جێگرەوەی پارتەیلی سیاسی یان سەركردایەتیی 
سیاسیی بەرپرس و پێش���كەوتوو. بۆیە لێرەدا نابێت هەرگیز 
كۆمەڵگەی مەدەنی بە جێگرەوەی پارتەیلی سیاسی دابندرێت، 
بەڵكوو وەك بەشێكی بنەڕەت و تەواوكەری پارتەكان هەژمار 
بكرێ���ن. ئ���ەو بیركردنەوەیە هەڵەیە ئەگەر سەرپش���ك بین لە 
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هەڵبژاردنی نێوان گرووپەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی و پارتەیلی 
سیاسیدا، بەڵكوو دەبێت بە دوو هاوپەیمانی سروشتی لەقەڵەم 
بدرێن، لەبەر ئەوە پارتەیلی سیاسی دەتوانن زیاتر لە هەموو 
كەرتێكی دیكە )لەوانە حكوومەت( كۆمەڵگەی مەدەنی تێكەڵی 
سیاسەت بكەن. بۆیە گرنگە )سەبارەت بە جۆری دیموكراسی 
و چاالكی���ی سیاس���یی تایبەتی( كە پارتەكان ب���ەردەوام هانی 
چاالك���ی بدەن، ب���ەاڵم لە هەم���ان كاتدا ناك���رێ كۆمەڵگەكانی 
مەدەنی ببنە پاڵپشتی هیچ پارتێكی دیاری كراو، بە تایبەتی كە 
ئەمە لە بێالیەنییەكەی كەم دەكاتەوە، بەڵكوو پێویستە لەگەڵیدا 
هاوب���ەش بێت بە تایبەتیش لەو پرس���انەی كە پەیوەس���تن بە 
بەرژەوەندیی گش���تییەوە. بۆیە كاتێ پارت���ەكان پەیوەندی بە 
كۆمەڵگاكان���ی مەدەنییەوە دەكەن و لە چوارچێوەی هاوكاری 
كردن لە كێش���ە و چاكس���ازیدا مامەڵەیان لەگەڵدا دەكەن، ئەو 
كاتە دامەزراوەكان���ی پارتایەتی بەهێزتر دەبن، هاوواڵتیانیش 
زیاتر رێزیان دەگرن. راس���تە هەمیش���ە گرژییەكی بەس���وود 
تێكەڵ بە پەیوەندیی نێوان ئەو دوو هێزە دەبێت، بەاڵم دەبێت 
ئەم���ە رێ���زی دووس���ەرەی رۆڵ���ی س���ەرەكیی هەردووكیانی 

لەگەڵدا بێت. 

 سیاسەتی دیموكراسی
ورەی گەل بە ش���ێوەیەك الواز بوو، بە جۆرێ كە بە هۆی 
بڕی���اری چ���ڕ و پ���ڕ و نەبوونی یاس���ا و رێكار، كە پش���ت بە 
بنەمای دامەزراوەیی تەواو دەبەس���تێت، پش���تیان لە پارتەیلی 
سیاس���ی و بەش���داری كردن���ی كارای چاالكییەكانی���ان ك���رد.
كەواتە لەبەر ئ���ەوەی پارتەكان ئامادە نین لەگەڵ هاوواڵتیان 
پەیوەندیی���ان هەبێ���ت و بە ش���ێوەیەكی باش���تر راوێژیان پێ 
بكەن، بۆیە پش���تیوانیی میللی بەم ش���ێوەیە ك���ەم بووەوە. لە 
كاتێكدا هەڵمەتەكان لە رێی میدیاكانەوە بەو ئاراستەیە گۆڕان 
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كە دروشمی سیاسی بە سەر ناوەڕۆكدا پەسند كرا.
راپرسی و گرووپەكانی جەختكاری و ئەنجامەكانی دەنگدان 
ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن كە توێژێكی گەورەی كۆمەڵگە لە هەموو 
كون���ج و كەلەبەرێكی جیهان پارتەیلی سیاس���ی ب���ە ناكارا و  
خەمسارد بەرامبەر پێداویستەكانی گەل لە قەڵەم دەدەن. پارتە 
رەس���ەنەكانیش دوای ئەوەی گەنجێكی زۆر هاتنە ناویانەوە، 
پاشەكش���ێیەكی توند لە ژمارەی ئەندامانی بەتەمەنیان رووی 
دا. لە هەمان كاتدا پشتیوانی بۆ كاندیدانی بێالیەن و پارتەكانی 
خاوەن بەرژەوەندیی تایبەت و بزووتنەوەكانی دژ بە پارتەكان 
بەرزت���ر بووەوە. بۆیە س���ەردەمی میدیا و تەكنەلۆجیای نوێ 
دوو كاریگەریی���ان هەبوو: كەم كردنەوەی رۆڵی پارتەكان لە 
ڕێی باڵو كردنەوەی زانیاریی سیاسی و رۆشنایی خستنە سەر 
ریسوایی و گەندەڵیی پارت. لەم روانگەیەوە پارتەیلی سیاسی 
ناچار بوون بە هەموو ش���ێوازێك چارەسەری خاڵەكانی ئەو 
الوازییە بكەن كە راستگۆییان تێدا نییە. ئەم شێوازانەش بریتین 
لە: زیاتر پەرژانە س���ەر كێش���ەكانی پەیوەست بە رەوشت لە 
پۆستی گشتیدا، هەروەها نوێ كردنەوەی ژێرخانی پارتایەتی 
و گواس���تنەوەی بۆ دیموكراس���ی بۆ رەخساندنی دەرفەت لە 
بەردەم بەش���داری كردنێكی فراوانتر و زیاتر و بەهێز كردنی 
كرانەوە و شەفافیەت لە ئیش و كاری حكوومەت و سیستەمی 

سیاسی بە گشتی.
پێویس���تە س���ەرۆكی پارتەكان لە جیهاندا خۆبەخشینیان بۆ 
تازە كردنەوەی پارتەیلی سیاس���ی و سیس���تەم و چاكسازی 
دووبارە بكەنەوە، هەروەها دەبێت رێكخراوەكانی جیهانی بۆ 
هاریكاریی دیموكراسی، پشتگیری لەم هەواڵنە بكەن و داهاتی 
زۆر پێویس���تیان بۆ دەستەبەر بكەن لە رێی پێشكەش كردنی 
یارمەتی و ش���ارەزایی تەكنیكی���ەوە. قۆناغی كۆتاییش پێكەوە 
كار كردنێكی بە خۆیەوە دی لە نێوان گەورەترین سێ كەمپینی 
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جیهانیی پارتەیلی سیاسی، كە بریتی بوون لە ئایدیۆلۆژیاكانی 
دیموكراسیی سۆشیالیست، لیبرالی، دیموكراسیی كریستیان، 
بە مەبەس���تی بەهێز كردنی پەرەس���ەندنی پارتەیلی سیاسی. 
لەم سۆنگەیەوە ئەو سیاسەتناسانە لە رێی سێ سەد و پەنجا 
پ���ارت بە یەكەوە لە زیاتر لە س���ەد و چ���ل دەوڵەتدا، توانییان 
پێوانەكان���ی پێویس���ت بە یارمەتیدانی پارتەكان بە مەبەس���تی 

چاكسازیی بنیاتنان و چاالكییەكان پەرە پێ بدەن.
لە نێ���و ئەو رێنماییانەدا پێویس���تە وەرچەرخان���ی پارتەیلی 
سیاس���ی بۆ دیموكراس���ی ببێتە سەرلیستی ئەو هەواڵنەی كە 
ب���ۆ گەڕاندن���ەوەی متمان���ەی میللی بۆ پارتەكان و پرۆس���ەی 
دیموكراس���ی خراونەت���ە گ���ەڕ، چونك���ە ئ���ەو، گواس���تنەوە، 
سەركەوتن بەدەس���ت ناهێنێت، ئەگەر ئێستا چەند فاكتەرێكی 
ب���ۆ دابی���ن نەكرێ���ت، وەك بەش���داری كردنێك���ی فراوانت���ری 
مەدەنیانە، لێپرسینەوەی سەركردە و حوكمڕانان، شەفافیەت، 
هۆكارەكان���ی پاراس���تنی دامەزراوەكان، ب���ەاڵم بە داخەوە كە 
ئ���ەو رێكخ���راو و دامەزراوانەی پابەندن بە پش���تگیری كردن 
لەو دەست پێشخەریانە و توانای پێشكەش كردنی شارەزایی 
پێویستیان هەیە، ئەوانە كۆمەكی دارایی تەواویان لەبەر دەستدا 
نییە، تاكوو ئێس���تا ئەم كارەی پێ بكەن. بە هەمان ش���ێوەش 
ئ���ەو هەواڵنەی ك���ە دەدرێن رووبەڕووی كەمیی پش���تگیریی 
رێكخراوەكان���ی جیهانی دەبنەوە، كە تایبەتن بە هێنانە كایەی 
دیموكراس���یی جیهانی، بەاڵم ئەم پش���تگیرییە تەنیا پەیوەست 
نیی���ە بە دارایی���ەوە، بەڵكوو ب���ە ددان پێدانانێك���ی توندترەوە 
پەیوەس���تە، بەو رۆڵ���ە یەكالییكەرەوەی پارتەیلی سیاس���ی و 
سەرۆكەكانیان دەیبینن. بۆ نموونە: زۆر جار دامەزراوەكانی 
دارای���ی و ئاژانس���ەكانی جیهانیی یارمەتی هانی دانوس���تانی 
گرنگ دەدەن لە نێوان حكوومەت و رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی 
مەدەن���ی، هەروەه���ا پارەدارش���یان دەكەن، ب���ە تایبەتی كاتێ 
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كارەكە پەیوەس���ت دەبێت بە پرس���ەیلی بنەڕەتیی پەرەپێدانی 
نیشتیمانی و ناوخۆیی، بەاڵم وا چاكە نوێنەرانی ئەو پارتە و 

داڕێژەرانی یاسا لەم هەواڵنەدا ئاماژەیان پێ بكرێت.
لە سەر تێكچوونی رەوشی پارتەیلی سیاسی هیچ گلەییەك 
ل���ە كۆمەڵگ���ەی مەدەن���ی ناك���رێ، تەنان���ەت لەوانەش���ی ك���ە 
پشتیوانییەكی زۆری بەشداری كردنی هاوواڵتیان لە دەرەوەی 
چوارچێ���وەی سیس���تەمی پارتایەتین، ئەمە لە الیەك، بەاڵم لە 
الیەكی دیكەوە نابێ هیچ كەس���ێك س���وود لە قەیرانی ئێس���تا 
وەربگرێ���ت، بە تایبەتیش كە تێكچوونی پارتەیلی سیاس���ی لە 
كۆتاییدا هەڕەشەیە بۆ الواز بوونی بنەماكانی دیموكراسی. 

ل���ەو دەیان س���اڵی راب���ردوودا ئەو بڕوایە هات���ە ئاراوە، كە 
یارمەتی���ی پەرەپێدانی ئابووری كە دەوڵەتانی كۆمەك بەخش 
پێشكەش���ی دەك���ەن، دەتوانێت پلەی گەش���ە كردنی ئابووری 
بێنێت���ە دی و ئ���ەو دەرفەت���ەش دابین بكات، ك���ە دەبێتە هۆی 
سەقامگیریی كۆمەاڵیەتی لە جیهانی تازە پێگەیشتوودا، بەاڵم 
تا ئەو كاتەی ئەم هەنگاوە س���ەركەوتن بەدەست دێنێت، زۆر 
جار پرۆس���ەی ئابووری گەش���ەكەی لەدەست دەدات، چونكە 
لەگەڵ گەش���ە كردنی سیاسیدا هاوتەریب نەبووە. بۆیە زیاتر 
روون دەبێتەوە كە ئەو كێشانەی لە جیهانی تازە پێگەیشتوودا 
بەردەوام زیاد دەبن و چوارچێوەی نەریتی كۆمەكی ئابووری 
تێدەپەڕێنن، لەگەڵ ئەوەی ئەو كێشانە سەر دەكێشن بۆ هێنانە 
ئارای ئەنجامگەلێكی ئابووری، بەاڵم مۆركی ئابووری ناتوانێت 
خۆی لە قەرەی ئەو كێش���انە بدات، چونكە لە بنەڕەتدا ئەمانە 
كێش���ەی سیاس���ین، لێرەوە، بە تەواوی پەرەپێدانی بەردەوام 
توانای چارەسەری كێشەكان پێشنیار دەكات بێ ئەوەی پەنا 

بۆ توند و تیژی یان چەپاندن ببردرێت.
بە درێژایی دە س���اڵی رابردوو، گۆڕانكارییەكی ریشەیی لە 
هەڵوێس���تی كۆمەڵگەكانی كۆمەك بەخ���ش و دامەزراوەكانی 
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دارای���ی جیهان رووی دا، دوای ئ���ەوەی ددانیان بەوەدا نا كە 
سیستەمەكانی سیاسیی دیموكراسی و ئابووریی بازاڕی ئازاد، 
دوو ڕووی دراوێكن، هەردووكیان پشتیوانی لەیەكتر دەكەن، 
كات���ێ مافەكانی تاك لە كۆمەڵگادا نەبێت، ئەوكاتە قۆرخكاری 
و گەندەڵ���ی و چینایەت���ی و ئاژاوە و ب���ێ توانایی لە كێبڕكێدا، 
بە تایبەتی لە جیهانی زێدە دیموكراس���ی و ركابەردا، تەشەنە 
دەكات. لە راس���تیدا، كۆچ كردنی گون���دی و تێكچوونی ژینگە 
و سیاس���ەتی چەوتی كشتوكاڵ، كە دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی 
برس���ێتی و كێش���ە و ملمالنێ، ئەوان���ە هەموویان دەرەنجامی 
سیستەمەكانی سیاسین، كە قوربانییەكان چ دەنگێكیان نییە و 
دەزگاكانی حكوومەتیش لە ئاست ئەو ئەركەی بەرامبەر گەل 
كەوتووەتە س���ەر ش���انیان، كەمتەرخەم دەبن و داهاتەكانیش 
ب���ۆ بەرژەوەندی���ی تایبەت بەكار دێنن بێ ئەوەی ترس���یان لە 

چاودێری یان لێپرسینەوە هەبێت.
پێویس���تە ئەمڕۆ كۆمەڵگەی دیموكراسی داوای جوواڵنەوە 
بكات، تاكوو پارتەیلی سیاس���ی لە جیهاندا بە یەكسانی لەگەڵ 
ئەو بەرنامانە پەرە بستێنن كە چاودێریی كۆمەڵگەی مەدەنی 
دەكەن. بۆیە بەم هەوڵە دەتواندرێ ئەو بەهایانە بەهێز بكرێن، 
كە تێیدا هاوبەش���ین و خزمەت بە بەرژەوەندیی ستراتیژیمان 
دەكات. لە هەموو حاڵەتێكدا، ئەو جیهانەی دیموكراس���ی تێیدا 
دەدرەوش���ێتەوە، دەبێت���ە پێگەیەكی زیاتری مرۆڤدۆس���تی و 

ئاشتی و سەقامگیری و گەشەسەندن.  
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پیادە كردنی دیموكراسی 
لە نێو پارتەكاندا

 سۆزان سكارۆ
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پرۆفیسۆر س���ۆزان ئی سكارۆ سەرۆكی بەشی زانستەیلی 106
سیاس���ییە ل���ە زانك���ۆی هیوس���تن و تایبەتمەن���دە ل���ە هەموو 
الیەنەكان���ی نوێنەرایەت���ی و بەش���داری كردن���ی سیاس���ی لە 
دیموكرات���ی پەرلەمانیدا، لەم ب���وارەدا خاوەنی چەندین كتێبە 
لەس���ەر پارتی سیاس���ی لە كۆمەڵگ���ەی دیموكراتی���دا لەوانە: 
)دیدێك لەسەر پارتەیلی سیاسی : خوێندنەوەیەكی نەریتیانە، 
پارتەكان و ئەندامەكانیان : رێكخس���تن لە پێناوی بردنەوە لە 
ئەڵمانیا و بەریتانیا، ئایا دیموكراتی وەرچەرخاوە، ئەمە بێجگە 

لەوەی بە دەیان تویژێنەوە لە گۆڤارەیلی زانستیدا هەیە .
خاتوو سۆزان س���كارۆ ئەم باسە )پیادە كردنی دیموكراتی 

لە ناو پارتەكاندا(، پێشكەشی ئامۆژگای )NDI(ی كردووە .
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107 )دیموكراس���ی( ل���ە نێ���و پارتەكان���دا زاراوەیەك���ی گش���تییە، 
وەسفی كۆمەڵێك هۆكاری هەمەجۆر دەكات كە بۆ بەشداری 
كردنی ئەندامان لە دانوس���تانەكانی نێوخۆی پارتدا، هەروەها 
لە پرۆس���ەی دروس���ت كردن���ی بڕیار بەكار دێ���ت. هەندێ لە 
داكۆكیكاران لە دیموكراس���ی لە نێو پارتدا مش���تومڕ لەس���ەر 
ئاس���تی ك���ردار دەك���ەن، ك���ە ئ���ەو پارتان���ە دیموكراس���ی بۆ 
رێوش���وێنی نێوخۆیی بەكار دێنن، بە زۆری س���ەركردەی بە 
تواناتر و س���ەرنج ڕاكێشتر هەڵدەبژێرن، هەروەها سیاسەتی 
وا دەگرن���ە ب���ەر كە زۆرتر ب���ەدەم رووداوەكان���ەوە دێت، لە 
ئەنجامدا سەركەوتنێكی گەورەتری لە سەر ئاستی هەڵبژاردن 
ل���ێ دەكەوێت���ەوە. لە پاڵ ئەمەش���دا، هەندێكیان لەس���ەر یەك 
بنەم���ا كۆك���ن، ئەویش ئەوەیە ك���ە ئەو پارتان���ەی پێداگرن لە 
س���ەر ئەوەی رێوشوێنی نێوخۆییانەی دیموكراسی لە ئیش و 
كار و بڕیارەكانیان بەكار دێنن، ئەوانە بە ش���ێوەیەكی گشتی 

رۆشنبیریی دیموكراسی بەهێز دەكەن. 
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ئەوانەی لە س����ەر ئەرزی واقیعدا كار دەك����ەن، ددان بەوەدا 
دەنێن كە دیموكراسیی نێو پارتەكان چارەسەرێكی سیحراوی 
نییە بۆ هەموو دەردەكان. هەندێ رێوشوێن لە هەندێكی دیكە 
زیات����ر لەگەڵ چەند رێوش����وێنێكی دیك����ەدا دەگونجێن، بەڵكوو 
هەندێكیان وا دیارە پێویستیان بە ماندوو بوونی جیاوازتر هەیە، 
هەروەك سیستەمە دیموكراسییەكان بوونیان هەیە، پارتگەلی 
سیاسیش پێویستیان بە دەستەبەری هەیە، یان بە رێوشوێنی 
رێكخراو دەبێت، كە دیموكراسیی نێوخۆی پارتی بەهێز دەكات. 
سەرباری ئەمە، دیموكراسی لە نێو پارتەكاندا كە نموونەیەكی 
بااڵیان وەرگرتووە، لەم س����ااڵنەی دوایی����دا بایەخێكی زیاتری 
بەدەس����ت هێنا، كە توانای ئەوەی تێدایە وێنەی )رەگێكی پاك( 
بكێش����ێت ك����ە هاوواڵتیانی ئاس����ایی بە حكووم����ەت بگەیەنێت. 
هاوكات سوود دەگەیەنێت بەو پارتانەی كە پەیڕەوی دەكەن، 
بە ش����ێوەیەكی گشتی بەش����داری لە س����ەقامگیریی سیستەمە 
دیموكراسییەكاندا دەكەن، كە پارتگەلی سیاسی تێیاندا كێبڕكێ 

لە سەر دەسەاڵت و بەهێز كردنی شەرعییەتیان دەكەن.
ئەم لێكۆڵینەوەیە دەربارەی الیەنەكانی باشی دیموكراسی و 
مەترس����ییەكانی لە نێو پارتەكاندا دەدوێت، بە قووڵیش دەچێتە 
نێ����و دیراس����ە كردنی هەندێ مەس����ەلەی دیاری ك����راوەوە، كە 
ئەگەری ئەوە هەیە لە كاتی جێبەجێ كردنی زۆر رێوش����وێنی 
نێوخۆی����ی هاوب����ەش لە پرۆس����ەی دروس����ت كردن����ی بڕیاردا 
تووش����ی پارتەكان ببێت. جا لەب����ەر هەمەڕەنگیی هەلومەرجی 
پارتەكان و بیر و بۆچوونی سیاسییان، یەك كۆمەڵەی جیاواز 
لە )چاكترین رەفتار( لە حوكمڕانی كردنی نێو پارتەكان بەكار 
نایەت، بەڵكوو پێویستە سەركردەی پارتەكان، لە جیاتی ئەوە، 
دانایانە بیر بكەنەوە لە كاریگەریی رێوشوێنە دیموكراسییەكان، 
كە لە ناوەوەی پارتدا پیادە دەكرێن و هەموو الیەنە چاكەكانی 

هەر یەكێكیان هەڵدەسەنگێنن.
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 پاساوی پشتیوانكاری دیموكراسیی نێو پارتەكان
یەكالییك���ەرەوەی  گەمەك���ەری  ب���ە  سیاس���ی  پارتگەل���ی 
سیستەمەكانی نوێنەرایەتیی دیموكراتی دەژمێردرێن، پارتەكان 
یارمەتیدەرن لە داڕش���تنی ئامانج���ی كۆمەڵەكان و چاودێری 
كردنی سەرهەڵدان و پەرەسەندنی سەركردایەتیی سیاسی و 
هێنانە كایەی ئەلتەرناتیفی سیاسی و بەهێز كردنیان و پێشكەش 
كردنی بژاردەی جێگرەوە و پتەوی هەڵبژاردن بۆ دەنگدەران. 
یەكگرتنی پارتییانە لە نێو دەس���تەكانی یاسادانانی نیشتیمانی 
بەشداری دەكات لە پێكهێنانی حكوومەتێكی كاریگەر، هەروەها 
سیاس���ەتمەدارانی خودی پارت خۆیان بەو الیەدا دەخەن كە 
بەرپرس���یارێتی لە هەمبەر هاوشێوەكانیان لە ئەستۆ دەگرن، 
زیاتر لە هەر حاڵەتێكی دیكە، بە هۆی چارەنووسی هاوبەشی 
هەڵبژاردن���ەوە كە كاندیدانی س���ەركەوتوو ب���ە زەبری هێزی 

دروشمی هاوبەشی پارتەوە، رووبەڕووی دەبنەوە.
ب���ە كورتی، پارت���ەكان رێگەكانی هەڵب���ژاردن بۆ دەنگدەران 
دەستەبەر دەكەن، هەروەها یارمەتییان دەدەن بۆ دڵنیا بوون 
ل���ە گۆڕینی رێگە دیاری كراوەكانی كات���ی هەڵبژاردنەكان بۆ 
ئەو بڕیارانەی كە لە گۆڕەپانی گشتی وەردەگیرێن. ئەم رایەی 
كە دەگوترێ بۆ پارتگەلی سیاس���ی بە س���وودە، كە كەڵك لە 
سیس���تەمە تازەكانی دیموكراس���یی هەڵبژاردن وەربگرن كە، 
بە ش���ێوەیەكی بەرفراوان باوە، بەاڵم ئەو مەس���ەلەیەی زیاتر 
مایەی مشتومڕە بریتییە لە: ئایا گرنگە بۆمان چۆن پارتەكان 
ئەو بژاردەیە بەدێ دێنن كە پێشكەشی دەنگدەرانیان دەكەن؟ 
ت���ا چەندیش گرنگە بۆم���ان؟ با مكوڕتر بڵێی���ن، ئایا پارتەكان 
پێویس���تیان بە گرتنەبەری دیموكراسیی ناوخۆ دەبێ لە پێناو 
بەهێ���ز كردنی دیموكراس���ی ل���ە چوارچێ���وەی كۆمەڵگەیەكی 
فراوانتردا؟ وەاڵمەكان جیاوازن پەیوەس���تن بەوەی كە زیاتر 

جەخت كردنە لە سەر پرۆسەكان یان ئەنجامەكان.
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ئ���ەوەی جەخ���ت دەكات���ەوە لەس���ەر ئ���اكاری هاوب���ەش لە 
دیموكراسیدا بایەخێكی گەورەش بە دیموكراسیەتی ناوخۆی 
پارت دەدات، بەو ناوەی كە ئامانجێكە بۆ خۆی، ئەو دەڕوانێتە 
پارت���ەكان نەك وەك ه���ۆكار بەڵكوو وەك باوەش���گرەوە كە 
چاودێریی كارامەیی سیاسیی هاوواڵتیان دەكات، بەاڵم بەجێ 
گەیاندنی ئەو رۆڵە لە بنیاد و پرۆس���ە تایبەتەكانی دروس���ت 
كردنی بڕیاردا، دەخوازێت دەرفەتی كار تێ كردن لە بژاردەكان 
كە پارتەكان پێشكەش���ی دەنگدەرانی دەك���ەن، بۆ هاوواڵتیان 
دەس���تەبەر ب���كات، بۆیە ئ���ەو دەرفەتان���ە دەتوان���ن یارمەتیی 
هاوواڵتی���ان ب���دەن لە ف���راوان كردنی ش���ارەزایی مەدەنیانە، 
كە هاندەرە بۆ بەش���داری كردن لە ش���ەرعیەتی چارەسەری 
ئەلتەرناتیفان���ە، ك���ە پارت���ەكان دەیخەن���ە ڕوو. ل���ەم رێی���ەوە 
دامەزراوەگەلی پارتەكان دەتوانن ئەركی پەروەردەییانەی بە 
س���وود جێبەجێ بكەن، لە هەمان كاتدا دەسەاڵت بۆ كەرتێكی 

گەورەتری كۆمەڵگە دەگۆڕێت.

  دیموكراسی نێو پارتەكان لە تایوان:
هێنان���ە كای���ەی هەڵبژاردن���ی بەرایی���ە لە پارتی نیش���تیمانی 

)كۆمینتانگ(
پارتی كۆمینتانگ لە تای���وان، لە پەنجاكانەوە تاكوو كۆتایی 
هەشتاكان، حوكمی دەوڵەتێكی یەك پارتی كرد، لەگەڵ كۆتایی 
حوكمی سەربازی لە ساڵی 1987دا و رێنیسانسی پارتەكانی 
ت���ازەی ئۆپۆزس���یۆن، ئ���ەم پارتە رووب���ەڕووی ئاس���تەنگی 
شوێنكەوتووانی رێبازگەلێكی تازە بووەوە. بۆ سەركەوتن بە 
راسپاردەی هەڵبژاردن، ئەو پارتە بۆ جاری یەكەم هەڵبژاردنی 
بەرایی داخراوی لە ساڵی 1989دا كرد. بۆ دیاری كردنی كاندید 
بۆ هەڵبژاردنەكان لەو س���اڵەدا، سەركردەی پارتی نیشتیمانی 
مك���وڕ بوو لەس���ەر بەج���ێ گەیاندنی گۆڕان���كاری، بەاڵم ئەو 



ندا
كا

تە
پار

و 
نێ

لە 
ی 

اس
كر

مو
دی

ی 
دن

كر
ە 

یاد
پ

111

گۆڕانكارییەی هەندێ كەس بەوە تاوانباریان كرد، كە بەشدار 
بوو لە دۆڕاندنی پارتەكەدا. دوو فاكتەر رۆڵیان لەمەدا هەبوو: 
یەكەمیان گۆڕانكاری دەسەاڵتی هەڵبژاردنی لە چنگ تاقمێكی 
ناوخ���ۆی پارتەكە داماڵی، ئەو تاقمەش بەوە تۆڵەیان كردەوە 
كە پاڵپشتیی نەكەن، لە حاڵەتێكدا كاندیدانی پەسند كراویان لە 
ناولێنانیدا شكست بێنن. دووەمیان: ئەندامانی پارتەكە ئەوانەی 
بەش���دارییان ل���ەو هەڵبژاردنە بەراییانەدا كرد، ئاراس���تەیەكی 
پارێزگارانەتریان پیش���ان دا، زیاتر لە ئاراس���تەی جەماوەری 
هەڵبژاردن���ی پارتەك���ە، لە ئەنجامدا كاندی���دەكان ئەوانەی ئەو 
ئەندامانە هەڵیانبژاردن، وەك پێویس���ت سۆزی دەنگدەرانیان 
بەدەس���ت نەهێن���ا، بۆیە پارت���ی كۆمینتانگ ب���ۆ چەندین جار 
رێوشوێنی هەڵبژاردنی گۆڕی، دوای ئەم شكستەش، چەندین 
رێوش���وێنی هێنایە ئاراوە كە بریتی بوون لە تەرخان كردنی 
رۆڵ ب���ۆ ئەندام���ان و تاقمەكان���ی ناوخۆی پارتەك���ە، لە پێناو 

پێشكەش كردنی لیستێكی هاوسەنگتری كاندیدان.
ئ���ەم رایە لەس���ەر چەن���د بنەمایەك���ی بەهێز وەس���تاوە، كە 
جی���اوازە لەوەی كە زۆر جار ئەوەی بە تێڕوانینی حكوومەت 
دەناسرێ بۆ )پارتی بەرپرس(، بە پێی ئەم نموونە ئەلتەرناتیڤە، 
بەشداری كردنی بنەڕەتیی پارتەكان لە ئاست دیموكراسیدا و 
لە پێش���كەش كردنی بژاردەی روون و جودای هەڵبژاردندایە، 
تاكوو دەنگدەران نوێنەرانیان زیاتر بە حوكمڕانی راسپێرن و 
لێپرسینەوەشیان لەگەڵدا بكەن. ئەگەر نەیانتوانی بەڵێنەكانیان 
جێبەج���ێ بكەن، ل���ە روانگەی ئەو تێڕوانینە ب���ۆ ئەنجامەكان، 
پێویس���تە بەر لە هەموو ش���تێك، هەڵس���ەنگاندن بۆ ژێرخانی 
رێكخس���تنی پارت بك���رێ، بە گوێ���رەی ئاس���تی یارمەتیدانی 
پارتەكان لە هەڵبژاردنی سیاسەت و فەرمانبەران، بە شێوەیەك 
ببێتە هۆی رەنگدانەوەی بژاردەی پەس���ند لە الی جەماوەری 

هەڵبژاردن بە شێوەیەكی فراوان.
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م���ەرج نیی���ە ئ���ەو نموونانە ناك���ۆك ب���ن، داكۆكی���كاران لە 
دیموكراس���ی ل���ە نێ���و پارتەكاندا مش���تومڕ دەك���ەن، بەوەی 
تەكنیك���ی پەس���ند كراوی���ان تەنیا ب���ە دەرباز ب���وون لە )تاقی 
كردنەوەی ئەنجامەكان(دا نییە، بەڵكوو بە چەند هەنگاوێك لە 
دوای ئەوەوەیە، هەروەها پارتەكان ئەوانەی زیاتر پشتگیری 
ل���ە بەش���داربوونی الیەنگرانیان دەك���ەن، ه���اوكات بژاردەی 
باشتر پێشكەش بە دەنگدەران دەكەن، چونكە چاكتر وایە ئەو 
پارتانە زیاتر بە رووی ئایدیا و فەرمانبەرانی تازەدا كراوەتر 
بن، كەمتریش جەخت بكەنە س���ەر پاراس���تنی دەس���ەاڵت، كە 
تاقمێك لە س���ەركردەكانی پارت جڵەویان گرتووەتە دەس���ت. 
راس���تە گومان���كاران تا رادەیەك لەس���ەر ئ���ەوە رازین، بەاڵم 
ئ���ەوان هۆش���یاری دەدەن ك���ە درێ���ژدادڕی ل���ە گرتنە بەری 
دیموكراس���ی، دەسەاڵتی ناوخۆی س���ەركردایەتیی پارت كەم 
دەكات���ەوە، پارت���ی ناوبراوی���ش وا ل���ێ دەكات ب���ە زەحمەت 
بەرانب���ەر بەڵێنەكانی هەڵبژاردن وەف���ادار بێت. بۆ نموونەش، 
رێوش���وێنەكانی هاوب���ەش بوون ب���ە مەبەس���تی هەڵبژاردنی 
كاندی���دان، ب���ە پێ���ی ش���ێوەی رێكخس���تنیان، یەكگرتووی���ی 
نوێنەران���ی پ���ارت لە پەرلەم���ان الواز دەكات. لەب���ەر ئەوەی 
رەنگە سەركردەكانی پارتە نیشتیمانییەكان توانایان لەدەست 
ب���دەن، بە س���ایەی بێ بەش كردنی ئەندامان���ی یاخی لە مافی 
دووب���ارە ناولێنانیان یان هەڵبژاردنەوەیان، ئەمەش تەنیا یەك 
نموونەیە دەربارەی ش���ێوازی كاریگەری���ی گۆڕانكاریی تازە 
لە پرۆس���ەكانی ناوخۆ بۆ سەر ئەنجامی سیاسی بە شێوەی 

راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ.
ل���ەو حاڵەتانەی ك���ە لەوانەیە ه���ەردوو لۆژیكی پرۆس���ە و 
ئەنجام���ە دیموكراس���ییەكە پێك ناكۆك بن، ئ���ەو حاڵەتەیە كە 
ئەگەری ئەوە هەیە ئەوەی خۆی ماندوو دەكات بۆ بەشداری 
ك���ردن ل���ە پرۆس���ەكان وەك هەڵبژاردەكان���ی بەرای���ی پارت، 
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هەس���تێكی ئایدیۆلۆجی دەیجووڵێنێت، كە دڵگەرمیی زۆرینەی 
الیەنگرانی پارت لە خوارەوەی ئەون، ئەگەر ئەمە راست بێت، 
ئەوا لیستی كاندیدان كە سەرانی پارتەكان هەڵیان بژاردووە، 
لەبەر رۆشنایی ئەنجامی راپرسییەكان، بۆ نموونە، نزیكتر بێت 
لە هەڵبژاردنی پەسند كراوی دەنگدەران بۆ ئەو كاندیدانەی كە 
هەڵبژێردراون بە پێی ئەو رێگایەی كە لە الیەنی رێوشوێنەوە 
بە پرۆس���ەیەكی دیموكراس���ی لە قەڵەم دەدرێ���ت، بە پێی ئەو 
س���یناریۆیە رێوش���وێنەكان كە هانی دیموكراس���یی ناوخۆیی 
پارت دەدەن، سەردەكێشێت بۆ ئەو جیاوازییەی لە پێكهێنانی 
دەس���تەكانی یاس���اداناندا خۆی دەنوێنێ، بە پێی پێویس���تیش 

رەنگدانەوەی ئەو هەموو خەڵكەی هەڵبژاردن نییە.
بە شێوەیەكی ئاسایی ئەگەری ئەو دەرەنجامە لە بەشێكیدا 
دەوەس���تێتە سەر ئەوەی، كە ئایا بەش���داران لە ژیانی پارتدا 
جی���اوازن ب���ە ش���ێوەیەكی كردارەكی ل���ە سیاس���ەتدا لەگەڵ 
الیەنگران���ی دیك���ەی پارتدا، سیاس���ەتمەدار و ش���رۆڤەكارانی 
سیاس���ەت بە درێژایی س���ەدەی رابردوو مەزن���دەی ئەوەیان 
كردووە كە چاالكوانانی پارت پابەندن بە بیر و باوەڕی سیاسیی 
زێدەڕۆی���ی، زیاتر لە بیر و ڕای هەن���دێ الیەنگرانی پارتەكە، 
ت���ا وای ل���ە هەندێك كرد ل���ەو بڕوایەدا بن كە گەش���ە كردنی 
كاریگەریی ئەندامەكان تا ئەوپەڕی رادە دەتوانێت س���ەرنجی 
پارتەك���ە ل���ە دیدی ئەندامانی لە قاڵب ب���دات. جا لەبەر ئەوەی 
ئەوان پارت لە هەڵوێستی زێدە میانڕەو دوور دەخەنەوە، كە 
الیەنگران���ی دیكە بە الی خۆیاندا رادەكێش���ن، بەاڵم روودانی 
ئەم ج���ۆرە لێكەوتانە بە راس���تی دەبێتە پرس���یارێكی كراوە، 
ئەگەر توێژینەوە ئەنجامی یەكالییكەرەوە دەربارەی ئەم خاڵە 
بەدەس���تەوە نەدەن، ئ���ەو گریمانەیە كە توان���ای خۆڕاگری و 
یەكگرتن پش���تی پێ بەس���تووە، هەتا ئەگەر راستیش بێت كە 
ئەندامەكان چاالكتر بن، ئەوا ئەوان زیاترلە دەنگدەرانی پارت 
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پابەند بن بە بنەچەخوازیی سیاسییەوە، كاریگەریی چاكسازان 
كە مەبەستیان پتەو كردنی دیموكراسییە، هەمیشە پەیوەست 
دەبێت بە خاڵی دەست پێ كردنی ئەو چاكسازییانە، گواستنەوە 
لە دەس���ەاڵتی بژاردەوە بۆ نموونە، بۆ ئەو رێوشوێنانەی كە 
دەس���ەاڵت بە چاالكوانان لە كۆنگرەی پارتەكاندا دەبەخشێت، 
تاك���وو بڕیارگەلێك���ی زیات���ر ئایدیۆل���ۆژی بدەن، ل���ە كاتێكدا 
گواس���تنەوەی بڕیاردان ل���ە كۆنگرەی پارتەوە ب���ۆ دەنگدانی 
پۆستەیی لە سەر دەستی هەموو ئەندامان، سەنتەری هێز لە 
ئەندامێكی زیاتر خۆبەخشەوە لە سەر ئاستی ئایدیۆلۆژی بۆ 
ئەندامە ئاس���اییەكانی كەم چاالك دەگوازێتەوە، واتە ئەوانەی 
دی���د و بۆچوونیان نزیكترە لە رای جەماوەری هەڵبژاردن كە 

پارت مەبەستیەتی.
هەڵبەت، جیاوازییە راس���تەقینەكە لە نێوان ئەندامانی چاالك 
و الیەنگران���ی دیكە هەر چییەك بێت، ئ���ەوا دیداری پارتییانە 
دەرب���ارەی چاكس���ازیی چ���اوەڕوان ك���راو، دەخوازێ���ت ك���ە 
زۆر ج���ار ئ���ەو جیاوازییان���ە هەب���ن و زۆر روونیش بن. ئەم 
ئەگەرە بە راس���تی هەندێ جار هۆیەكە بۆ چاكسازی، لێرەدا 
رەنگ���ە نەیارانی گواس���تنەوەی بڕیار بۆ ئەندامان بە گش���تی 
مەبەس���تیان ئەوە بێت، كە )دیمواكرتیزە بوون( بە ئەسپەكەی 
ت���رۆ )تروادە( بچوێن���ن، بە ئامرازێك توانای س���ەركردەكانی 
پارتگەلی نیشتیمانی لەسەر حیسابی سەركردەكانی پارتگەلی 
ناوخۆیی و هەرێمی زاڵ بێت )ئەمەیان خاڵێكی ناوەندییە بیر و 
بۆچوونی پارتی كارتل )پارتی فیدرال( دەیخاتە ڕوو، كە باس 
ل���ەوە دەكات چۆن رێكخس���تنی هاوچەرخان���ەی پارتەكان بۆ 
بەرژەوەندیی كێ گۆڕاون، ئەم رایە لە نەوەدەكاندا كەوتە ژێر 
كاریگەری���ی توندی ئەزموونی پارت���ی كرێكارانی بەریتانیاوە، 
هەروەك یەكێك لە داكۆكیكارانی بە ناوبانگی وەسفی بەشێكی 
گەورەی )دیموكراتیزە بوون(ی كرد، كە ستراتیژێكە بۆ بەهێز 
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كردنی ئەندامێتی و لە هەمان كاتدا سەربڕینی.
رەخنەگ���ران پێی���ان وا بوو، چەند حاڵەتێك���ی دیاری كراوی 
پارتەكان���دا  نێ���و  ل���ە  بەرنامەڕێژان���ە  بوون���ی  دیموكراتی���زە 
دەركەوتووە، تەنیا چەند تەدارەكێكی مەبەس���ت شاراوەیە بۆ 
بەهێز كردنی پێگەی س���ەركردە پارتەكان لە س���ەر حیس���ابی 
ئەندامان���ی چ���االك، ب���ەاڵم ئ���ەو رەخنەگران���ە ئەگەر راس���ت 
بك���ەن یان ب���ە هەڵەدا چوو بن، ئەوا واقیع���ی باڵو كردنەوەی 
هەم���ان پاس���او ب���ێ رەچ���او كردن���ی قەبارەكەی، قورس���یی 
هەڵسەنگاندنی گۆڕانكارییەكانی رێوشوێن دەردەخات، دوور 
لەو كاریگەرییانەی بە سەر ئەنجامەكان سەپێندراون. لێرەوە 
ئیدی دەردەكەوێت، ئەو چاكسازییانە كە مۆركێكی دیموكراسی 
بەبەر پارتدا دەكەن، زەحمەتییش بۆ پارتەكان دروست دەكەن 
ك���ە ت���ا رادەیەك و وەك ه���ەر گۆڕانكارییەكی پەیوەس���ت بە 
رێكخراوێك، ئامانجەكانی دیكەیان لە س���ەر هەردوو ئاس���تی 
پێوانەیی و هەڵبژاردن بپێكن، وەكوو ئامادە كردنی الیەنگران 
و داڕش���تنی بەرنامەی سیاس���ی و حوكمڕانی بە ش���ێوەیەكی 
كاریگەر، بەاڵم چۆن پارتەكان ئەو كارلێكانە هەڵدەسەنگێنن؟ 
ئەوا لە بەش���ێكیدا هەڵوەس���تە لەس���ەر ئامانجەكانی دەكرێت: 
ئایا بە ش���ێوەیەكی بنەڕەتی جەخت دەكاتە سەر سەركەوتنی 
هەڵب���ژاردن، ی���ان چەند ئامانجێك دەس���ت نیش���ان دەكات كە 
بەرەو پرۆس���ەكە ئاراس���تە بكرێن؟ ئەمەش زیات���ر مەیلی بۆ 
ئەنجامدانی كاری ناوخۆیی و هاوبەش���ایەتی هەبێت؟ هەندێ 
پ���ارت، لەوانە پارتی س���ەوز، دەخرێنە ئەو خانەی كۆتاییەوە، 
ك���ە پابەند بوونی خ���ۆی بە گۆڕینی رەفتارگەلی سیاس���ی لە 
كۆمەڵگ���ە رادەگەیەنێت، هەر لە رەفتاری خۆبەخۆی ناوخۆوە 
تا ئەوانی دی، بەاڵم كەم لە پارتەكان بۆ ماوەیەكی دیاری كراو 
لە درێژەدان بە سیاسەت سەردەكەون، ئەو ماوەیە هەر چەند 
بێت، كە جەخت كردنەوەكەی زیاتر لە س���ەر رێوش���وێنەكانە، 
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ج���ا چاكتر وای���ە زۆربەیان گۆڕانكاریی دیموكراس���یانە پیادە 
بكەن، تەنانەت پێ���وەی پابەند بن، ئەگەر دەركەوت كە لەگەڵ 
ئامانجەكان���ی دیكەی پارتدا ناكۆك نین، وێڕای ئەمە، تەنانەت 
خودی پارتەكان كە پابەندییەكی بەهێز بۆ رێوشوێنی بەشداری 
كردن پیش���ان دەدەن، ئەوانە لە لێكدانەوەی واتای ئەو پابەند 
بوونە جیاوازیش دەبن: ئایا پێویس���تە كە ئەو رێوش���وێنانەی 
یارمەتیی گواس���تنەوە بەرەو دیموكراس���ی دەدەن، الیەنگران 
بەهێز بك���ەن یان بڕوایان بە نوێنەرایەت���ی كردنێكی چاكتری 
گرووپەكان���ی هەڵب���ژاردن هەیە؟ ب���ە كورتی، رەنگ���ە فراوان 
كردنی دیموكراس���ی لە نێو پارتەكاندا سوودی هەبێت بۆ ئەو 
پارتانەی چاكسازی جێبەجێ دەكەن. ئەم گۆڕانكارییانە ئەركی 
زیاتر دەخەنە س���ەر ش���انی پارتەكان، بۆیە پێمان وایە، كە وا 
باش���ە لە نزیكەوە ئ���اگاداری رێی بەردەم كاری رێكخس���تنی 
نێو پارتەكان ببین، بە مەبەس���تی تێگەیشتن لە سروشتی ئەو 

كارلێكانەی كە پەیوەستن بەم باسەوە.
 پارتی س���ەوز لە ئەڵمانیا، چ مەترس���ییەك دیموكراس���یی 

زێدەڕۆ لە نێو پارتەكان دێنێتە بەرهەم؟
پارتی سەوز وەك پارتێكی سیاسی لە ساڵی 1980دا دامەزرا، 
لە ش���وێنێكدا كە ل���ە حەفتاكاندا كاریگەری���ی بزووتنەوەگەلی 
نەیاری كۆمەاڵیەتیی بە سەرەوە بوو، لە سەرەتاوە، پارتەكە بە 
هێنانە كایەی شێوازێكی رێكخستن پابەند بوو، كە دەسەاڵتێكی 
زۆر بخات���ە دەس���ت )بنك���ەی میللی(ی���ەوە، بە ش���ێوەیەك كە 
فەرمانبەرانی س���ەر بە پارتەكە ب���ن، نەك بە پێچەوانەوە. ئەو 
پرەنس���یانەش ل���ەوەدا رەنگیان دای���ەوە: یەكەم ل���ە برەودان 
بە بەس���تنی كۆبوونەوەی پارتییانە، لە پێناو دەس���ت نیش���ان 
كردنی سیاس���ەتەكانی پارتەكە بەرانبەر كێشەی جۆربەجۆر. 
ئەم كۆبوونەوانە كە بە ش���ێوەیەكی گشتی دەبەسترێن، وەك 
كرانەوە بوون بە س���ەر هەردوو ئاستی ناوخۆ یان هەرێمی، 
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ب���ۆ بەش���داری كردنی س���ەرجەم الیەنگرانی پارت���ی. ئەمەش 
تەنی���ا بۆ ئەندامانی پارتەكە نەبوو كە مووچەیان هەیە، لەبەر 
ئەوەی بەش���داری كردن���ی پارتەكە ل���ەو كۆبوونەوانەدا تەنیا 
تایبەت بوو بە رێژەیەكی كەمی ئەندامانی، بۆیە س���ەیر نەبوو 
ك���ە كۆمەڵەیەكی بچووكی ئەندامانی پابەند، رۆش���نایی بخەنە 
سەر ئەو بڕیارانەی كە بیر و بۆچوونی فراوانی پارت ناخەنە 
ڕوو، دوای چەندی���ن س���اڵ لە پی���ادە كردنی ئ���ەو ئەزموونە، 
پارتگەلی فەرمیی سەوز دەست پێشخەرییان كرد بە گۆڕینی 
یاس���اكانیان، لە رووی بایەخەوە كۆبوونەوەی ئەندامانیان بە 
شێوەیەكی بنەرەت سووكتر كرد، زیاتر جەختیان كردە سەر 
كۆنگرەی نوێنەران، هەروەها لە پرۆس���ەی دروس���ت كردنی 
بڕیاردا، دەس���تیان بە دوورخستنەوەی ئەوانە كرد كە ئەندام 

نین.   

 رێكخستنی پارتایەتی: رەهەندی بنەڕەتانە
هەموو ئەو پارتانەی لە هەڵبژاردندا ركابەری دەكەن، جۆرێك 
لە رێكخستن لە دەرەوەی دەستەی یاسادانانی نیشتیمانی بۆ 
خۆی���ان ئامادە دەكەن، ئەو رێكخس���تنەش ل���ە هەندێ حاڵەتدا 
ش���ێوەیەك وەردەگرێت، كە خاڵییە لە شتی فەرمی، هەروەها 
دەك���رێ بچێتە نێ���و قۆناغێكی هەمیش���ەیی م���ت بوونەوە، لە 
میانی م���اوەی هەڵبژاردنەكاندا. لە بەرانب���ەردا، رەنگە هەندێ 
پارتی دیكە باشترین رێكخستنی دیكەی شارەزاتریان هەبێت، 
س���ەرباری هەبوون���ی چەن���د تۆڕێكی چڕوپڕ ل���ە گرووپگەلی 
ناوخۆی���ی، ك���ە چاالكی���ی بااڵیان دەبێ���ت ب���ە درێژایی خولی 
هەڵبژاردن. جێی ئاماژە پێ كردنە كە ئەندامانی پارتی زۆرتر 
ش���وێنێك لە نێوان ئەو دوو الیەنەدا دەگرن، رەنگە جیاوازیی 
ئەگەرەكان جۆرە ئاس���تەنگێك بخات���ە بەردەم بەراورد كردن 
لەبارەی ش���ێوازەكانی رێكخستنەوە، كە ئەم پارتانە پەیڕەوی 
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دەك���ەن، یان لە دۆزینەوەی ئەوەی كە چاكس���ازیی پێش���نیار 
كراو لە رێبازی هەر پارتێك لەو پارتانە هەمواری دەكاتەوە، 
بۆیە لێرەدا بە مەبەستی ئاسان كردنی پێناسەیەك بۆ هەندێ 
زاراوە كە لە جیا كردنەوەی بژاردەكانی رێكخستنی پارتایەتی 
و دانان���ی بەراوردێ���ك ل���ە نێوانیاندا یارمەتیم���ان دەدەن. لەو 
زاراوان���ە، دوو پێوەری بە یەكەوە پەیوەس���ت دەخەینە ڕوو: 
هاوبەش���كاری و س���ەنترالیزم، هەردووكیان یارمەتیدەرن لە 
وەس���ف كردنی ئ���ەو هۆكارانەی ك���ە چەند پارتێك���ی دیاری 
ك���راو بەكاریان دەهێنن بۆ هەڵس���وكەوت ك���ردن، بەوەی كە 
دەتوان���ێ بگاتە ئەو جۆرە ئەركە بنەڕەتییانە لە حوكمدا، وەك 

هەڵبژاردنی سەركردە و كاندیدان بۆ پۆستی فەرمی.
هاوب���ەش ب���وون: ب���ە هۆی���ەوە ئاس���تی فراوانی���ی ئەڵقەی 
دروستكەرانی بڕیار لە نێو پارتدا دەدۆزینەوە، بە پێی سیستەم 
بڕیارەكە زیاتر پەیوەس���ت بوو بە كۆمەڵێكی دیاری كراو كە 
یەك س���ەركردە ی���ان گرووپێك���ی بچووك لە س���ەركردەكان 
بڕیاری سیاس���ییان لە دەستدا دەبێت، لە كاتێكدا ئەوانی دیكە 
هیچ رۆڵێكی پێویستیان لەم پرۆسەیەدا نابێت، بەاڵم الی ئەو 
پارتان���ەی مەیلی زیاتریان بۆ بەش���داری كردن هەیە، هەموو 
ئەندامان���ی پارتەكە و تەنانەت هەموو الیەنگرانیش���ی س���وود 
لە دەرفەتی بەش���داری كردن ل���ە دەركردنی بڕیار دەربارەی 
پرسی گشتی دەبینن، وەك هەڵبژاردنی سەركردەی پارت یان 
كاندیدانی. جا لەبەر ئەوەی هاوبەش���كاری مەسەلەی رێڕەوە، 
هەروەها پرس���ی چەن���د بنەمایەكە، بۆیە زۆرین���ەی پارتگەلی 
بەش���دار ب���وار لە ب���ەردەم گفتوگ���ۆی كراوەدا پێ���ش قۆناغی 
دەركردن���ی بڕی���ار دەڕەخس���ێنن، الیەنگرانی ف���راوان كردنی 
دیموكراس���ی لە نێ���و پارتەكاندا هەوڵ دەدەن، بە ئاراس���تەی 

زیاتری بڕیاری هاوبەش، پاڵ بە دیموكراسییەوە بنێن.
س���ەنترالیزم: وەس���فی رادەی ئ���ەو كاریگەریی���ە دەكات كە 
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ل���ە ئاكام���ی دەرچوونی بڕیارێك���ەوە بە س���ەر كۆمەڵێك یان 
دەس���تەیەكدا رەن���گ دانەوەی دەبێت، ئەویش ل���ە پارتێكدا كە 
بە پلەیەكی زۆری س���ەنترالیزم ناسرا بێت. لیژنەی راپەڕاندن 
ب���ە ش���ێوەیەكی رێ���ك و پێك ك���ۆ دەبێتەوە، ئەو دەس���ەاڵتی 
دەركردنی بڕیاری هەیە، كە لەسەر هەموو ئاستەكانی پارتدا 
دەدرێن، بەاڵم الی ئەو پارتانەی مۆركی ناسەنترالییان هەیە، 
چاكتر وایە لیژنەی نیشتیمانیی پارت بە شێوازێكی خاوتر كۆ 
بێت���ەوە و جەخت بكاتە س���ەر هەماهەنگی و پەیوەندیی زیاتر 
لە پێشكەش كردنی رێنمایی بۆ پارتەكە. هەڵبەت لە شوێنێكی 
ناوەڕاستی پێوانەی سەنترالیزمدا، ئەوا پارتی بە )ناسەنترالی 
رێك: Stratarcbical Party( ناسراوی لێ دەكەوێتەوە، كە تێیدا 
بڕی���ار ناس���ەنتراالنە دەبێت و ل���ە نێوان چینەیل���ی جوگرافیی 
رێكخس���تندا دابەش دەبێت، ب���ەاڵم ناكەونە ژێر باری تاقمێكی 
پارتەوە، بۆیە الی هەموو ئەو ئاس���تە جیاوازانەدا، دیارە ئەو 
نموونانە كە پەیوەس���تن بە بەج���ێ گەیاندنی هەموو ئەركێكی 
پارتایەت���ی و ل���ە هەموو ئاس���تەكاندا جەماوەرێك���ی زۆریان 
دەبێ���ت لە دەوڵەتان���ی فیدراڵدا، كە تێیان���دا پارتگەلی هەرێمی 
رووب���ەڕووی خەمگەل���ی تایبەت���ی سیاس���ی و پێش���ینایەتیی 

هەڵبژاردن دەبنەوە.
ئەو رێكخستنانەی پارت تایبەتن بە كۆمەڵێكی دیاری كراو، 
كە مەیلی ئاراستەی سەنترالییان هەیە، بەاڵم جێی ئاماژەیە كە 
پێچەوانەی ئەمەش مەرج نییە راست بێت، رەنگە رێكخستنێك 
كە بانگەش���ەیەكی زۆری بەش���داری كردن دەكات، دەسەاڵتی 
دەركردنی بڕیار بداتە دەس���ت یەكەی الوەكیی خۆی، ) وەك 
پاڵپش���تی ك���ردن ل���ە هەڵبژاردن���ی پاڵێوراوێك ب���ۆ ئەندامانی 
ناوخ���ۆی پارت(، بەاڵم رەنگە دیس���ان پرۆس���ەی دەركردنی 
بڕیار جەخت بكاتە سەر كەم كردنەوەی دەسەاڵتی یەكەكانی 
رێكخس���تنی الوەك���ی لە نێو پارت���دا تا كەمتری���ن رادە، )وەك 
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ئەوەی هەڵبژاردنی س���ەركردە ب���ە دەنگدان بكرێت كە هەموو 
ئەندام���ان بگرێتەوە، لە بات���ی نوێنەرانی پارتەكانی ناوخۆ یان 
هەرێم���ی(. ب���ە زمانێكی دی دەڵێین، مەرج نییە ناس���ەنترالیزم 
و دیموكراتی���زە بوون بە یەكەوە بلكێن، لە راس���تیدا، ئەگەری 
ئەوە هەیە لە نێو پارتەكاندا سەركردەی نیشتیمانی لە هەندێ 
حاڵەتدا داكۆكی لە دیموكراس���ی بك���ەن، چونكە بە رێگەیەكی 
دادەنێن كە سەركردەی پارتگەلی هەرێمی الواز دەكات )پاشتر 

بە درێژی دێینە سەر ئەم باسە(.
هەڵبەت سێیەمین زاراوەی بەكارهاتوو لە وەسفی ژێرخانی 
پارتایەتی بریتییە لە بە دامەزراوە كردنی رێكخس���تن. دەكرێ 
چەمك���ی بە دامەزراوە كردن���ی پارتانە بەكار بێت بۆ رووماڵ 
كردن���ی چەندین جیاكاریی هەمەج���ۆر، لەوانە بێالیەن بوونی 
پارت لە چاو گەمەكەرانی دی، هەروەها لە ئاستی پەرەپێدانی 
رێكخس���تنی ناوخۆی پارتیش���دا، ت���ا چەن���د الیەنگرانی پارت 
رەچ���اوی ئ���ەوە بكەن ك���ە پارتەكەی���ان یاریزانێك���ی گرنگ و 
دەس���تەیەك را و بۆچوونیان بەرجەس���تە دەكات. ئاس���تی بە 
دامەزراو كردنی پارت زیاتر بە واتای رێكخس���تنانەی بە دوو 
خەسڵەتی بنەڕەت دەناسرێتەوە، كە بریتین لە پلەی خەسڵەتی 
ش���ێوەیی كە بە س���ەر رێكاری ناوخۆیی پارتدا دەردەكەوێت، 
هەروەه���ا ئاس���تی ئەو ژێرخان���ە رێك و پێكەی ك���ە پارت بە 
درێژای���ی بازنەی هەڵبژاردن هەیەتی، بە دامەزراوەیی كردنی 
سنووردار بە گشتی پارتە تازەكان جیا دەكاتەوە، بە تایبەتی 
كە پەرەپێدانی ژێرخانی شێوەیی و تۆڕی فراوانی رێكخستن 
ماوەیەك دەخایەنن، بەاڵم بەرانبەرەكەی راس���ت نییە، چونكە 
پارتی قایم هەرگیز پشت بە ئاستێكی بەرزی بە دامەزراوەیی 
كردن نابەستێت، هەروەها مۆركی دامەزراوەیی بە سەر ئەو 
پارتانەوە دیارە كە بە شێوەیەكی گشتی، ئەوپەڕی دیموكراسیی 
ناوخۆیی پەی���ڕەو دەكەن، چونكە ئەو پارتانە پێویس���تیان بە 
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یاس���اگەلێك دەبێت بەش���دارانی شایستە دەست نیشان بكەن، 
هەروەها بنەماكانی بردنەوە لە كێبڕكێی ناوخۆیی، بەاڵم پلەی 
بااڵی ب���ە دامەزراوەیی ك���ردن بە تەواوی مانای س���ەپاندنی 
دیموكراس���یی ناوخۆی���ی نیی���ە، هەروەها ژێرخان���ی بااڵی بە 
دامەزراوەیی كردن هەموو كات ژێرخانێك نییە، كە لە ناخیدا 
دیموكراسی بپارێزێت. لە راستیدا، رەنگە چاكسازیی پارتگەلی 
بە دامەزراویی كراو، كە لە ناوەوە دیموكراسی نین، زەحمەتتر 
بێت لە چاكسازی كردنی ئەو پارتانەی كە پەیڕەوی سیستەم 

و رەفتاری كەمتر چەسپاو دەكەن.
بە چاوپۆش���ی لەوە، بە ش���ێوەیەكی گش���تی ئاس���تی بااڵی 
ب���ە دامەزراوەی���ی ك���ردن لە پارتگەلی سیاس���یدا، ب���ە خێر و 
خۆشی دادەندرێت بۆ سەقامگیریی سیاسیی دەوڵەت، چونكە 
سیس���تەمی ناوخۆیی پارت تا رادەیەكی ك���ەم یارمەتیی كەم 
كردنەوەی ملمالنێی توێژەكان دەدات، یان الیەنی كەم بە پێی 
رێگاكان���ی چاوەڕوان كراوی ئ���ەم ملمالنێیانە بەڕێوە دەبەن، 
زۆر جاریش دەس���ەاڵتی پارت ب���ە هێمنی دەگوازێتەوە، بەاڵم 
هەتا ئەگەر بە دامەزراوەیی كردن پێویس���تیش بێت، زەحمەتە 
ب���ە ئەنقەس���ت ئەندازەڕێژ بكرێ���ت، چونكە ب���ە دامەزراوەیی 
كردن تا رادەیەك زادەی كاتە، لەوانەیە داب و نەریت بایەخی 
سیس���تەمی نووسراو لە دیاری كردنی پۆستەیلی خوازراو لە 
چوارچێوەی پارتدا زیاتر لە هی دیكە كەم بكاتەوە، هەروەها 
دامەزراندن���ی بنكەیەك لە الیەنگرانی رێكخ���راو و وەفاداران، 
بە الی كەم���ەوە چەندین خولی هەڵبژاردن دەخایەنێت. ئیدی، 
ناكرێ لە خۆڕا رادەیەكی بەرزی دامەزراوەیی بس���ەپێندرێت، 
ك���ە م���ەرج نیی���ە س���یفەتێك بێت س���ەرانی پ���ارت حەزیان لە 
بەهێ���ز كردنی بێت. ئەوەی چاوی لەوەیە ژێرخان و پێگیریی 
هەمیشەیی پارتایەتی دروس���ت بكات، دەتوانێت پشتیوانی لە 
تەگبیری تایبەت بكات، كە مەبەستی داڕشتنی سیستەمگەلێكە 
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كە مۆركی ش���ێوەییان هەیە، هاوكاریش���ن ل���ە گۆڕینی مەیلی 
كەس���انە بۆ مەیلی پارتایەتی، ئەمەش بە دامەزراوەیی كردنی 
پارت بەهێز دەكات، بەاڵم لەم رووەوە بە دامەزراوەیی كردن 
ل���ە الی پارتگەل���ی الواز، دی���ارە لە دی���دی ژمارەیەكی زۆری 
س���ەركردەكانەوە، بە تایبەتیش ئەوان���ەی كۆمەڵێكی بەهێز لە 
ش���وێنكەوتووانی خۆیان هەیە، مەترس���ییەكە و هەڕەش���ە لە 

دەسەاڵتی تایبەتیان دەكات.
زاراوەكانی هاوبەش���كاری و س���ەنترالیزم و دامەزراواندن، 
یارمەتی���ی وەس���ف كردنی جیاوازییەكانی رێكخس���تن دەدەن 
لە نێ���و پارتەكاندا، گۆڕانكارییەكانی نێ���و هەموو پارتەكانیش 
ب���ە درێژای���ی كات جیا دەكەن���ەوە، بەاڵم نابێت ئ���ەو زاراوانە 
بەو ش���ێوەیە وەربگرین ك���ە وەك پێناس���ەی دوو الیەنە بن، 
بەڵك���وو وەك زاراوەیەكن وەس���فی پێوانەگەلێ���ك دەكەن كە 
پارت���ەكان تێیاندا پلەی���ەك یان یەكی دی داگی���ر دەكەن، ئنجا 
ی���ان هاوبەش���كاری ی���ان س���ەنترالیزم یاخ���ود دامەزراواندن 
ی���ان لە نێو ئەوانەدا دەبن. ئەگەر ل���ەو روانگەیەوە بیرمان لە 
پارتەكان كردەوە، ئەوا دەتوانین وشەگەلێكی وردتر بەدەست 
بێنین بۆ وەس���ف كردنی ئەوەی مەبەس���تمانە لە كاتی قس���ە 
كردن لەبارەی فراوان كردنی دیموكراس���ی لە نێو پارتەكاندا. 
راس���تە گۆڕانكاریی سیاسی كە دیموكراسی لە نێو پارتەكاندا 
فراوان دەكات، بە پێی پێناس���ە كردنی خۆیان هاوبەش���كاری 
زی���اد دەك���ەن، ب���ەاڵم بنەماكان���ی گۆڕانكاری )بە ئاراس���تەی 
دیموكراس���ی( ل���ە هەر حاڵەتێكدا بێت دەوەس���تێتە س���ەر ئەو 
پلەی���ەی ك���ە پارت ب���ە پێوانەی )هاوبەش���كاری( ل���ە بنەڕەتدا 
هەیەتی، وێڕای ئەمە، پێویستە لە كاتی هەڵسەنگاندنی شوێنی 
گۆڕانكاری لە رووی چەمكی هاوبەش���كارییەوە، ددان بەوەدا 
بندرێ���ت ك���ە ئەم گۆڕانكاریی���ە هەردەم بە تەنی���ا روو نادات، 
بەڵكوو راستتر ئەوەیە كە كاریگەری دەخەنە سەر شێوەكانی 
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دیك���ەی رێكخس���تنیش، وەك ئاس���تەكانی س���ەنترالیزم و ب���ە 
دامەزراوەیی كردن )دامەزراوان���دن(. لە قۆناغێكی دیكەدا، بە 
درێ���ژی ئەو رێگای���ە روون دەكەینەوە كە تێی���دا گۆڕانكاریی 
هاوبەشكاری كاریگەریی بۆ سەر شێوەكانی دیكە دەبێت، كە 
پەیوەستن بەو میكانیزمانەی لە فراوان كردن و لە چوارچێوەی 

هاوبەشكاریدا بەكار هاتوون.
   

 هەڵبژاردنی بەراییانەی پارتایەتی لە ئەرجەنتین
ئەرجەنتی���ن ل���ە س���اڵی 1983دا ئ���ەو رژێم���ە دیكتاتۆریی���ە 
س���ەربازییەی رووخاند ك���ە حوكمی واڵتی دەك���رد، جارێكی 
دی دیموكراسیی هەڵبژاردنی چەسپاندەوە، یەكەم یاساش كە 
كۆنگرێسی تازە هەڵبژێردراو پەیڕەوی كرد، یاسای پارتەكان 
ب���وو كە لە س���اڵی 1985دا دەرچوو. مەرجیش���ی ئ���ەوە بوو 
كە ئەو پارتانەی بنكردایەتییان هەبێت كە س���یفەتی ش���ێوەیی 
ب���ە بەردا گی���را بێت و كۆنترۆڵ���ی حوكمی ناوخۆی���ان بكەن، 
هەروەها هەڵبژاردنی دیموكراسیانەش بكات بۆ پڕ كردنەوەی 
پۆستەكانی سەركردایەتیی پارتەكە، یاسای پارتەكان مەرجی 
بۆ ئەو پارتانە دانەناوە كە دەبێت هەڵبژاردنی بەرایی بكەن بۆ 
هەڵبژاردن���ی كاندیدان، بەاڵم پارتەكان زیاتر پەنایان بردە بەر 
ئەم رێگەیە بۆ دەست نیشان كردنی كاندیدان بۆ هەڵبژاردنی 
ویالیەتەكان و هەڵبژاردنی نیش���تیمانی. لەگەڵ ئەوەی كە ئەو 
ئامرازانەی هەر پارتێك بۆ خۆی هەڵیبژاردن، لە هەڵبژاردنێكەوە 
ب���ۆ هەڵبژاردنێكی دی جی���اوازە. هەندێ پارت تەنیا ئەندامانی 
تۆمار كراویان لە هەڵبژاردنەكانی بەرایی پارتدا بەشداری پێ 
دەكرد، لەگەڵ ئەوەی هەندێكیان دەس���تیان كرد بە هەڵبژاردن 
ن���ەك تەنیا لە بەردەم ئەندامەكان، بەڵكوو لە بەردەم ئەوانەی 

كە سەر بە پارتەكانی دیكەش نەبوون.
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 پیادە كردنی دیموكراسی لە نێو پارتەكاندا
ئ���ەو رێچك���ە پەی���ڕەو كراوان���ە چی���ن ب���ۆ ف���راوان كردنی 
چوارچێوەی هاوبەش���كاری لە رێكاری پارتایەتیدا؟ هەروەها 
ئەو رەچاو كردنە پراكتیكیانەش چین كە پەیوەستن بەو ئەركە 
تەكنیكیانەوە؟ هیچ بوارێك نییە بۆ رووماڵ كردنێكی تەواوی 
ئەو ش���ێوازانەی پارتەكان پەیڕەوی دەكەن، بۆ تێكەڵ كردنی 
الیەنگ���ران بەو ژێرخانە بنەڕەتییەی كە پرۆس���ەی دەركردنی 
بڕی���اری لەس���ەر بنیات ن���راوە، بەڵكوو ئاس���انترە كە هەندێ 
بژاردەی بەرایی كورت بكرێنەوە، كە پارتەكان لە كاتی پیادە 
كردنی ش���ێوازەكانی دیموكراس���یی ناوخۆیی پارتدا، كە زۆر 
باون، پشتیان پێ دەبەس���تن. ئەم بژاردانەش لە چوارچێوەی 
سێ ناونیشانی س���ەرەكیدان: هەڵبژاردنی كاندیدی پارتەكان، 
هەڵبژاردن���ی س���ەرانی پارت���ەكان، دیاری كردنی هەڵوێس���تی 

سیاسی.

 هەڵبژاردنی كاندیدان   
ئەركێك���ی  هەڵبژاردنی���ان  و  كاندی���دان  كردن���ی  ئام���ادە 
یەكالییك���ەرەوەی پارتەكان���ە، چونك���ە ناس���نامەی كاندی���دان 
ك���ە هەڵدەبژێردرێن، هەروەها ئاس���تی دڵس���ۆزییان، رۆڵێكی 
گرن���گ لە دیاری كردنی وێنەی پارتەكان لە میانی هەڵبژاردن 
و پڕكردن���ەوەی پۆس���تی رەس���میدا دەس���ت نیش���ان دەكەن. 
ئەو پارتان���ەی ئارەزوویانە بازنەیەك���ی فراوانی الیەنگرانیان 
لەو پرۆس���ەیەدا بەش���داری پێ بكەن، بە ش���ێوەیەكی گشتی 
پش���ت بە یەكێك لەو دوو ئامرازانە دەبەس���تن: یان دەنگدانی 
راس���تەوخۆ لە الیەن الیەنگرانێكەوە كە ش���یاوی هەڵبژاردنن، 
ل���ە هەنگاوێكدا كە زۆر جار بە هەڵبژاردنی بەرایی ناس���راوە، 
یانی���ش ه���ەر دامەزراندنێك���ی دیك���ە ك���ە لە رێ���ی جۆرێك لە 
ئەنجومەن���ی پارتەكان���ەوە بەڕێوە دەچێ���ت. هەروەها دەكرێ 
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ئەم���ی دوایی ئەنجومەنێك بێت هەموو )كۆمەڵەی هەڵبژاردن( 
یان ئەنجومەنێك كە نوێنەرانی هەڵبژێردراو بۆ ئەم مەبەستە 

لەخۆ بگرێت.
ئ���ەو رێكاران���ەی پەیڕەو دەكرێن هەر چۆنێك بن، لە س���ەر 
پارتەكان پێویس���تە بڕیار لەوانە بدەن، كە ش���یاوی بەشداری 
كردنن. بە گش���تی پارتەكان پرۆسەی بەشداری كردن تایبەت 
دەكەن بە ئەندامانی تۆمار كراوی پارت. ئاشكراش���ە، هەندێ 
ج���ار دەرگای بەش���داری ك���ردن وااڵ دەكەن، تاك���وو هەموو 
الیەنگرێك���ی خەمخۆر بگرێتەوە. راس���تە زێدە سیاس���ەت رێ 
بە هاوبەش���كاریی زیاتر دەدات، بەاڵم كرانەوە پارت تووشی 
ئ���ەوە دەكات ك���ە كەس���انێك دزە بكەن���ە نێ���و ریزەكانییەوە، 
ك���ە لەگەڵ دیدگای���دا نەگونجێن، یان كەس���انێك كە بە توندی 
نەیاری بن. لێرەدا، هەمیشە پارتەكان دیاری كردنی بەشداری 
ك���ردن بە ئەندامانی خاوەن پلە بەرز راس���ت دەكەنەوە، زۆر 
جاریش لێهاتوویی ئەندامێتی، وەرگرتنی ئابوونەی پارتایەتی 
دەگرێت���ەوە. هەروەها چەن���د پارتێك ماف���ی رەت كردنەوەی 
ئەندامێتیی ئەو كەس���انە بە خ���ۆی دەدات، كە دژی بەهاگەلی 
جەوهەریی پارت رەفتار دەكەن. وێڕای ئەمە، لەوانەیە پارتەكان 
م���اوەی چاوەڕوان ك���ردن رەت بكەنەوە بەر ل���ە بواردان بە 
بەشداری كردن لە رێكارەكانی هەڵبژاردنی كاندیدان بۆ بوون 
ب���ە ئەندامی تازە. ئەمەش بڕگ���ە مەرجێكی یاریدەدەرە تاكوو 
ئەندامانی دێرینی پارتەكانی ناوخۆ بە الیەنگرانی تازەیان نغرۆ 
نەكەن. لە بەرانبەردا پارتەكانی دیكە هەمان ئەو رێوش���وێنانە 
پەی���ڕەو ناك���ەن بۆ س���نووردار كردنی بەش���داری ك���ردن لە 
هەڵبژاردنەكاندا، بەڵكوو پێی وایە كە كێبڕكێ كردنی كاندیدان 
لە تۆمار كردنی الیەنگرانیان وەك ئەندام لە پارتەكاندا، سوود 
ب���ەو پارتان���ە دەگەیەنێت، )لەم دەقەی دادێ بە مش���تومڕێكی 

فراوانتر باس لە ئەندامێتیی پارتەكان دەكرێت(.



ان
تن

نیا
بو

ی 
زر

ه

126

هەروەه���ا ئ���ەو بابەتە پرس���یارێكی دیكە دەخات���ە ڕوو: كێ 
ش���یاوی و لێوەشاوەیی دەس���ت نیشان دەكات؟ ئەم پرسیارە 
بەش���ێكی پەیوەس���تە بە ناس���نامەی ئەوەی ك���ە تۆمارەكانی 
ئەندامێتیی كۆتایی بە دەس���تە، یان ئەو كەسەی ئەم ئەركە لە 
ئەس���تۆ دەگرێت بریتییە لە پارتی ناوخۆیی یان پارتی نێوەند. 
زۆر جار دەسەاڵتدارانی پارتی نیشتیمانی حەز دەكەن بەرگی 
س���ەنترالیزم بەبەر ئەم پرۆس���ەیەدا بك���ەن، بەڵكوو ئەم كارە 
دەكەن لە ترسی ئەوەی نەبادا پارتەكانی ناوخۆیی زێدەڕۆیی 
بكەن لە پشتگوێ خس���تنی پیادە كردنی مەرجەكانی شیاوی، 
یان ئەو مەرجانە پیادە دەكەن بە شێوەیەك كە دادپەروەریی 
پراكتیك���ی لە دیدی خەڵك هەرەس پێ دێنێت، بەاڵم لە هەندێ 
حاڵەتدا رۆڵی بڕیاردان لە بابەتی شیاوی بە حوكمی واقیع بە 
دەس���ەاڵتی مەدەنی لێك دەدرێتەوە )بە واتای ئەوەی هەموو 
دەنگدەرانی شیاو مافی بەشداربوونیان هەبێت(، بە تایبەتی لە 
كات���ی هەڵبژاردنی بەرایی )كراوە(دا، رەنگە ئەوە هۆیەك بێت 
ك���ە هەندێ پارت ه���ان بدات كە هەڵبژاردنی ك���راوە )بەرایی( 
ب���كات، چونك���ە ئەو زەحمەتییەی لە س���ەر ال دەبات، كە وا لە 
دەس���ەاڵتدارانی پارت دەكات نەیارەكانیان لە مافی بەشداری 

كردن بێبەش بكەن.
پارتەكان ئەوانەی كاندیدانیان بە پێی یەكێك لە سیستەمەكانی 
هەڵبژاردن���ی بەرایی هەڵدەبژێرن، بە ش���ێوەیەكی گش���تی یان 
دەنگدان���ی بە پۆس���تە ی���ان دەنگدان���ی كەس���ییە. دەنگدانی بە 
پۆس���تە لە نێوان هەردوو ئامرازەكەدا لە رووی رێكخستنەوە 
ئاسانترە، الیەنی كەم لەو دەوڵەتانەی كە خزمەتگوزاریی باشی 
پۆس���تەیان هەیە. زۆر جاریش بەرپرسان بە پەسندی دەزانن 
چونكە س���انایی دەنگدان هاندەرە بۆ ئەوەی زیاتر بەش���داری 
لە هەڵبژاردندا بكرێت. هەروەها لە هی دیكە باشترە لە رووی 
س���انایی رێكخستن )بە الیەنی كەمەوە مادام پارتەكان لیستی 
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ناونیش���انی ئەندامانیان هەبێت كە راستگۆیی تێدا بێت( لەبەر 
ئەوەی ئەركی سەر پارتەكان الدەبات بۆ ئامادە كردنی بنكەی 
دەنگدانی تایبەت لە سەرتاس���ەری واڵت���دا. ئەمە لە الیەك، لە 
الیەكی دیكەوە دەنگدانی بە پۆستە بواری ساختە كردن زیاتر 
دەكات، چونك���ە دڵنیا بوون لە ناس���نامەی ئ���ەو دەنگدەرانەی 
بە پۆس���تە رەوانە ك���راون زەحمەتە، هەروەه���ا لەبەر ئەوەی 
كارتەكانی دەنگدانی پۆس���تە رادەس���ت ناكرێن���ەوە و لە یەك 

رۆژیشدا جیا ناكرێنەوە.

 پرسیارگەلێكی پراكتیكی بۆ هەڵبژاردنی كاندید
ئام���رازی هەڵبژاردنەكە چیی���ە؟ كۆبوونەوە یان هەڵبژاردنی 
بەرای���ی؟ ئەگەر كۆبوونەوە بوو، ئایا كۆبوونەوەی ناوخۆیی، 
یان هەرێمی، یاخود نیش���تیمانییە؟ ئەگەر هەڵبژاردنی بەرایی 
بوو، ئایا ئەو هەڵبژاردنە كەسییە یان بە پۆستەیە؟ كێ شیاویی 
كاندیدان دەست نیشان دەكات؟ كێ شیاویی ئەندامان دەست 
نیش���ان دەكات؟ ئایا پێویس���تە س���ەركردەی پارتەكان پێشتر 
كاندیدانیان هەڵبژێرن؟ ئایا پێویس���تە س���ەركردەی پارتەكان 
ب���ە هەڵبژاردن قای���ل بن؟ ئایا یاس���ای پارتەكان س���نوور بۆ 

هەڵبژاردنەكان دادەنێن؟
هەڵبژاردنی كاندید بە شێوەیەكی دیموكراسییانە و بە لیستی 

هاوتەریب:
ئیسرائیل 1996

هەردوو پارت لە سێ گەورە پارتە سەرەكییەكەی ئیسرائیل، 
)كار( و )لیكۆد(، س���اڵی 1996 هەڵبژاردنی بەرایی داخراویان 
گرت���ە ئەس���تۆ ب���ۆ هەڵبژاردن���ی كاندیدانی���ان ب���ۆ پەرلەمان. 
بڕی���اری ئەندامانی پ���ارت بە زۆرینە ب���وون، نەدەكرا وازیان 
ل���ێ بهێندرای���ە بۆ ئام���ادە كردنی لیس���تی هاوتەری���ب، بەاڵم 
ه���ەردوو پارتەك���ە چەند پرۆس���ەیەكیان داڕش���ت، كە دەبوو 
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ئەنجامگەلی هاوتەریبی لەخۆ بگرتایە، بۆیە پێویست بوو هەر 
پارتێك لیس���تێكی نیش���تیمانیی لە هەڵبژاردنەكاندا پێش���كەش 
بكردای���ە، بەاڵم لە هەوڵێكدا بۆ دڵنیا بوون لەوەی كاندیدانیان 
نوێنەرایەتی���ی هەم���وو ناوچ���ەكان دەكەن، ه���ەردوو پارتەكە 
كاندیدانی خۆیان بە پێی بازنەكانی هەڵبژاردن دەس���ت نیشان 
كرد. هەردووكیان بازنەی وەزیفیشیان هەبوو، بۆ دەستەبەر 
كردن���ی نوێنەرایەت���ی كردن���ی هەن���دێ گرووپ ك���ە )ئەندامن 
ب���ەاڵم جوو نی���ن، هەروەها ئەندامانی ئ���ۆردووگای بەكۆمەڵ 
بە نیس���بەت پارتی كار و ئەندامانی ئۆردووگای كشتوكاڵ لە 
حاڵەتی لیكۆد(، هەروەها لە بازنەكانی جوگرافی و وەزیفی بە 
یەكەوە، ش���یاوی بۆ دەنگدان تەنیا بۆ ئەندامانی بازنە بوو. لە 
كۆتاییدا هەردوو پارتەكە پارێزگارییان لە چەند پۆستێك كرد 
بۆ كاندیدان بۆ هەن���دێ توێژی كۆمەاڵیەتی )ئافرەتان، الوان، 
غەی���رە جوو..هتد(. ئەوەیان دەس���تەبەر كرد ك���ە هەر یەكێك 
ژمارەیەك���ی زۆری دەنگ ل���ە هەر توێژێك بەدەس���ت بێنێت، 
دەگوازرێت���ەوە بۆ بەرزترین ش���وێنی لیس���تەكە، لە حاڵەتێكدا 
ئەگەر لە هەڵبژاردنی بەراییدا نەگەیش���تبێتە ئەو ئاس���تە، بۆیە 
كورس���ییەكانی ئەو بازنانە و كورسییە گیراوەكان بە یەكەوە 
رێژەیەك���ی گ���ەورەی كورس���ییەكانیان بۆ ه���ەر پارتێك پێك 
هێن���ا. ئیدی، سیس���تەمگەلی پێش���تر دیاری ك���راوی هەردوو 
پارتەكە رێگەیان بە كۆنترۆڵ كردنی دیموگرافییانەی لیس���تی 
كاندیدان���ی پارت دا. ئەمەش پێویس���تی دەس���ت تێوەردانی لە 
هاوتەریبیی لیس���تەكان كەم كردەوە، دوای ئەوەی ئەندامانی 

پارت ئەگەرەكانیان دەست نیشان كرد. 
ئەوەی پەیوەستە بە رێكارەكانی هاوبەشكاریی پەیڕەو كراو 
ل���ە هەڵبژاردنی كاندیدان ب���ە ئەلتەرناتیڤی بنەڕەت دادەندرێت 
بۆ هەڵبژاردنی بەرای���ی و دیاری كردنی ئەگەرەكان لە میانی 
كۆبوونەوەی پارتەكەدا. لەو حاڵەتانەی كە رووبەری بازنەی 
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جوگرافی تەسك بێت، دەكرێ پارتی ناوخۆیی داوای بەستنی 
كۆبوون���ەوە بكات، كە هەم���وو ئەندامان تێی���دا ئامادە بن، بۆ 
هەڵبژاردن���ی كاندیدێك یان زیاتر، ب���ەاڵم لە كاتی هەڵبژاردنی 
نیشتیمانیدا، ئەگەری بەستنی كۆبوونەوەی )دەزگای هەڵبژاردنی 
پارت( شتێكی كردارەكی نییە، تەنیا لەو دەوڵەتانەدا نەبێت كە 
هەر ی���ەك لە بازنەكانی یەك ئەندام لەخ���ۆ دەگرن. هەروەها 
دەك���رێ ئ���ەم رێوش���وێنەش پەی���ڕەو بكرێت ل���ە هەڵبژاردنی 
شارەوانیدا، هەتا ئەگەر ئەركی پارت لە دەست نیشان كردنی 
لیس���تی كاندیداندا سەرتاسەری ش���ار بگرێتەوە، بەاڵم، كاتێ 
رووبەری بازنەگەلی جوگرافی فراوانتر بن، پارتەكان بە زۆری 
پش���ت ب���ە ئەنجومەنەكان���ی نوێنەرایەتی دەبەس���تن، ئەوانەی 
كەمتر هاوبەش���ن لە هەڵبژاردنی كاندیدێ���ك یان زیاتر، بەاڵم 
ل���ە حاڵەت���ی هەڵبژاردنی كاندیدێك بۆ س���ەرۆكایەتی، دەكرێ 
نوێنەرانی ئەنجومەن لەس���ەر بنەمای بەڵێندان بە پش���تگیری 
كردن���ی كاندیدێكی دیاری كراو هەڵبژێردرێن. لە كاتی ئەوەی 
كە پێویس���تە نوێنەران لیس���تێكی تەواوی كاندیدان هەڵبژێرن، 
ئ���ەوا ئازادییەكی زۆریان پێ دەدرێت ب���ۆ دیاری كردنی ئەو 
كەسەی لە كۆتاییدا پشتگیریی دەكەن. لەگەڵ ئەوەی كە توێژ 
یان س���ەركردەكان رەنگە ه���ەوڵ بدەن بە س���اختەكاری لەم 
خاڵەدا سەربكەون، بۆیە ئەو نوێنەرانە هەڵدەبژێرن كە پێشتر 
پەیمانی���ان دا ب���وو پش���تگیری ل���ە هەندێ رێنمای���ی ناوخۆیی 

بكەن.
شێوازی تێكەڵ كردنی ئەندامان یان الیەنگران بە پرۆسەی 
هەڵبژاردنێ���ك، كە هەر چۆنێك بێ���ت، یەكێكە لە رەچاو كردنە 
بنەڕەتییەكان���ی، كە پێویس���تە لێی بكۆڵدرێتەوە، بریتیش���ە لە 
دانانی س���نوورێك ب���ۆ ئەگەرەكانی بەردەم رێكخس���تنەكانی 
پارتەك���ە. هەن���دێ پارت، ب���ۆ نموونە، مەرجی ئ���ەوە دادەنێن 
ك���ە كاندیدانی دێرین رەزامەندیی دەس���تەی پ���ارت وەرگرن، 
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پێ���ش ئەوەی خۆیان بە ش���یاو بزانن بۆ بەش���داری كردن لە 
هەڵبژاردنی بەرایی یان لە كۆمەڵەكانی هەڵبژاردنی پارتەكەدا، 
ب���ەاڵم الی پارتەكانی دیكە، دەس���ەاڵتی ناوەندیی پارت مافی 
ئ���ەوە ب���ە خ���ۆی دەدات، كە ب���ە كردارێك���ی كۆنەپەرس���تانە 
ناونان���ی ئەو كاندیدان���ە رابگرێت، كە بە كێبڕكێ���ی پارتایەتی 
سەركەوتوون. ئەو سیستەمانە مەبەستیان دەستەبەر كردنی 
ئەوپەڕی لێهاتووییە بۆ كاندید، جا چ لە رێكخس���تنی هەڵمەتی 
هەڵب���ژاردن بێت یان ل���ە نوێنەرایەتی كردنی پرەنس���یپەكانی 
پارتدا بێت. هەروەها دەكرێت بەربەست بخاتە بەردەم ئەوەی 
كە پشتگیری لە سیاسەتەكانی پارت ناكات، بۆیە هەوڵ دەدات 
بە هەر جۆرێك بێت )ناونانەكان بدزێت و پەش���ێوی بۆ پارت 
بنێت���ەوە(. دیارتری���ن نموونەش بۆ ئەوە، كە رەنگە تووش���ی 
پارتێك ببێت، ئەوەیە كە پێویستی بە رێكاری خۆپاراستن بێت، 
وەك ئەوەی لە ساڵی 1991دا لە ویالیەتی لویزیانای ئەمریكادا 
رووی دا، كات���ێ دەنگ���دەران ل���ە یەكێك ل���ە هەڵبژاردنەكانی 
بەرای���ی كاندیدی كۆماریدا )دێڤی���د دیوك(یان وەك كاندید بۆ 
حاكم���ی پارتەكە ناون���ا، بۆیە س���ەركردەكانی پارتەكە لە الی 
خۆیانەوە ئەو كاندیدەیان رەت كردەوە، بە تایبەتی كە باسی 
س���ەركەوتنی سپی پێس���تانی كرد بوو، ئەو ئەندامی پێشووی 
كۆمەڵەی )كوكالكس(ی رەگەزپەرس���ت بوو، بەاڵم نەیانتوانی 
لە بەكارهێنانی دروشمی پارت بێ بەشی بكەن. بە هەر حاڵ، 
ئەو سیستەمانەی سنوور بۆ ئەگەر دادەنێن، لەگەڵ بیرۆكەی 
بەهێ���ز كردن���ی هاوبەش���كاری ل���ە پرۆس���ەكانی هەڵبژاردندا 
ناكۆكن، بەاڵم كاتێ مرۆڤ لە پەیوەس���ت بوون بە سیستەمی 
تایبەت بە تاقی كردنەوەی كاندیدان زێدەڕۆیی كرد، ئەوا ئەو 
سیستەمانە دەبنە ئامرازگەلێك كە بە هۆیانەوە سەرانی پارت 

پشتگیری لە بنكردایەتیی دەسەاڵتی تایبەتی خۆیان دەكەن.
هەن���دێ سیس���تەم س���نوور بۆ ئ���ەو ئەگەران���ە دادەنێن، كە 
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خراونەت���ە ب���ەردەم ئەو كەس���ەی هەڵبژاردن بە ش���ێوەیەكی 
دی دەكات. لە میانی س���ەپاندنی پشكی رێژەی دیموگرافی بە 
گوێرەی ج���ۆری ئەو كاندیدانەی كە پێویس���تە هەڵبژێردرێن، 
لە هەن���دێ دەوڵەتدا كە هەڵبژاردنەكانیان بە پێی سیس���تەمی 
لیس���ت و نوێنەرایەتیی رێژەیی بەڕێ���وە دەچن، چەند پارتێك 
مەرج���ی ئەوەیان داناوە، كە پرۆس���ەی هەڵبژاردنی كاندیدان 
هەمەڕەگەزیی تێدا بێت. لە چوارچێوەی ژمارەیەكی كەمی نێو 
پلە بەرزەكاندا، كە لیستی پارت رایدەگەیەنێت، دەكرێ جێبەجێ 
كردن���ی ئەم مەرجە وەك بەش���ێك لە پرۆس���ەی هەڵبژاردنی 
بەرایی بس���ەپێندرێت. ل���ە حاڵەتێكدا ئەگ���ەر دەنگدانی بەرایی 
نەیتوان���ی ئافرەتێك���ی كاندید ل���ە چوارچێوەی س���ێ كاندیدی 
یەكەمی پارتدا هەڵبژێرێت، ئەوا ئافرەتێك كە دەنگی زۆرتری 
هێنا بێت دەچێتە شوێنی سێیەمی لیستی پارتەكەوە، تەنانەت 
هەن���دێ پ���ارت لەوەش���یان تێپەڕان���دووە. ئەوان )پرەنس���یپی 
كش���انەوە(یان پەی���ڕەو كردووە، واتە ریزبەند كردنی لیس���ت 
ب���ە پێ���ی بە دوای یەك���دا هاتنی ئافرەت و پی���او، هەروەها بۆ 
دەس���تەبەری هەمەڕەنگیی سیستەمەكانی دیكە، كورسییەكان 
بە پێی ناوچە، ئیتنی���ك یان كۆمەڵەی ئایینی، تەرخان دەكەن. 
مەبەس���تیش لە رێكخس���تنی ئەو پش���كە رێژەییانە، پێكهێنانی 
لیس���تی هاوتەریبی كاندیدانە، بە جۆرێك كە لەگەڵ رەوشێكی 
دی���اری ك���راوی سیاس���یدا گونج���او بێ���ت. راس���تە جێبەجێ 
كردنی ئ���ەو تەگبیرانە، كە ئامانج چەس���پاندنی هاوس���ەنگییە 
لە لیس���تەكانی پرۆس���ەی ناس���ەنترالیانەی هەڵبژاردن، بەاڵم 
زەحمەت���ە بۆ ئەو بازنانەی كاندیدیان كەمە، هەرچەندە رەنگە 
بە دڵنیاییەوە ش���یاویش بێ���ت، بۆ نموونە، پارت���ی كرێكارانی 
بەریتانیا لە ساڵی 1993دا پشتی بەو رێكار سیستەمە بەست، 
ك���ە بریتیی���ە ل���ە )یەك ئەن���دام و ی���ەك دەنگ( بۆ ئ���ەوەی لە 
هەڵبژاردنی بەرایی كاندیداندا لەس���ەر ئاستی بازنە پەیڕەوی 
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ب���كات. لە هەمان كاتدا، كۆنگ���رەی پارتەكە بڕیاری دا، نیوەی 
كورس���ییە چۆڵەكانی پارتەكە ل���ە پەرلەماندا، لەوانەش نیوەی 
ئەو كورس���ییانەی دەكرێت بەدەست بێن، لە الیەن كاندیدانی 
ئافرەتەوە كە لە لیستی كورتدا هەڵبژێردراون، پڕ دەكرێنەوە. 
وات���ە هەمووی���ان ل���ە ئافرەت پێ���ك دێن. بە زمانێك���ی دی، بە 
هەندێ بازنە گوتراوە كە دەتوانن هەر كاندیدێك هەڵبژێرن كە 
پێشتر رەزامەندیی لەسەر درا بێت، مادام ئەو كاندیدە ئافرەت 
بێ���ت. ئیدی ئەم سیس���تەمە كە )لە س���اڵی 1996دا گۆڕدرا بە 
پەیڕەو كردنی سیستەمی لیستی كورتی هاوتەریب، لە رووی 
هەمەڕەگەزیی���ەوە( نموونەیەك���ی دیكەی پیش���ان دا، ئەویش 
ب���ە بەكار هێنانی ئاراس���تە كردن���ی ئەگەرەكانی ناس���ەنترالی 
)ئامانجەكان���ی پەیوەس���ت ب���ە پرۆس���ەكە( بە ش���ێوەیەك كە 
لەگەڵ مەرامی دیكەی نیش���تیمانی )ئامانجەكانی پەیوەست بە 

دەرەنجام( بگونجێن.
پارت���ەكان ئەو سیس���تەمانە پەیڕەو دەكەن كە س���نوور بۆ 
ئەگ���ەر دادەنێن، چونكە هەتا ئەگەر دەنگدەران لە هەڵبژاردنی 
بەرایی پارتدا وریای بەهای دروست كردنی لیستی هاوتەریب 
ب���ن، بەاڵم خەریكە ئەس���تەم بێ���ت بەو ش���ێوەیە دەنگ بدەن، 
ك���ە ئەنجامێك���ی هاوتەری���ب دەس���تەبەر بكات. ئی���دی، تێكەڵ 
كردن���ی )رێكاری خۆپارێزان���ەی( دیمۆگراف���ی هەوڵدانێكە بۆ 
دانانی س���نوورێك ب���ۆ كاریگەریی كارلێكی پێش���بینی كراوی 
نێوان پرۆس���ەكە و ئەنجامەكانی، هەروەه���ا یارمەتی دەدەن 
لە دەس���تەبەر كردن���ی ئەوەی ك���ە پرۆس���ەكانی هەڵبژاردنی 
پارت س���ەر دەكێش���ێت بۆ ب���ژار كردنی ئ���ەو كاندیدانەی بە 
نوێنەرایەتی���ی دیمۆگرافی ناس���راون. لە الیەك���ی دیكەوە ئەو 
جۆرە تەگبیرانە قەبارەی را و بۆچوونی ئەندامانی پارتەكە لە 
پرۆس���ەی هەڵبژاردنی كاندیدان لە بنەڕەتەوە كەم دەكاتەوە، 
واش ل���ە هەندێك كەس دەكات لێ���ی دوور بكەونەوە، چونكە 
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س���نووری زۆر سەخت بە سەر دیموكراسیی ناوخۆی پارتدا 
دەسەپێنێت. 

هەڵبژاردن���ی  دەرب���ارەی  پراكتیك���ی  پرس���یارگەلێكی   
سەركردەكان

كام سەركردە هەڵدەبژێردرێ و كامەش دادەندرێ؟ ئامرازی 
هەڵبژاردن چییە؟ ئەنجومەنی پارت چییە؟ دەنگدانی ئەندامەكان 
چیی���ە؟ پرۆس���ەیەكی تێك���ەڵ چیی���ە؟ چ گۆڕەپانێك���ی كێبڕكێ 
ناسنامەی س���ەركردەی پارت دیاری دەكات؟ چ كۆمەڵەیەكی 
هەڵبژاردنی پەرلەمانی؟ چ كۆنگرەیەكی پارت؟ كام لە تێكڕای 
ئەندامان؟ ئایا یاساكانی پشتاوپشتی سیاسی بازنەی كۆمەڵە 
سەركردەیەكی چاوەڕوان كراو تەسك دەكاتەوە؟ كام یەكەی 
پ���ارت دەبێتە یەكەی سەرپش���ك؟ لە ملمالنێ���ی نێو پارتدا كێ 

ناوبژیوانی دەكات؟ 

 هەڵبژاردنی سەركردەكان        
ئەو پرسیارە هەمەجۆرانەی لە كاتی ئامادە كردنی پرۆسەی 
هاوبەشكاری بۆ هەڵبژاردنی سەركردە دەخرێنە ڕوو، هەمان 
ئەو پرسیارانەن كە لە پرۆسەی هاوبەشكاری بۆ هەڵبژاردنی 
كاندیدان دەخرێنە ڕوو. كێ مافی بەش���داری كردنی لە دیاری 
كردن���ی هەڵبژاردنەكاندا هەیە؟ ئایا هیچ س���نوورێك هەیە بۆ 
ئەوان���ەی مافی خۆ پااڵوتنیان هەی���ە بۆ هەڵبژاردنی ناوخۆیی 
)لۆكاڵ(؟ كێ دادپەروەرانە سەرپەرشتیی پرۆسەكە دەكات و 

لە كێشەكاندا ناوبژیوانی دەكات، ئەگەر پێویستی كرد؟
لە هەردوو سیس���تەمی پەرلەمانی و سەرۆكایەتیدا، دەكرێ 
هەڵبژاردنی سەرۆكی پارت بەرانبەر بە هەڵبژاردنی كاندیدی 
سەرەكیی پارتەكە دابندرێت. دەشكرێ سیستەمگەلێكی فەرمی 
دەس���تەبەر بكرێ���ت كە گرووپەكان���ی پەرلەم���ان ناچار بكات 
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س���ەركردەی تایبەتی خۆیان دەست نیش���ان بكەن، بەاڵم ئەو 
گرووپانە لە هەندێ حاڵەتدا پێش���تر پابەند بوون بە كاندیدێك 
ك���ە گرووپێكی گەورەی الیەنگرانی پ���ارت هەڵیان بژارد بوو، 

وەك كۆنگرەی پارتەكە یان دەنگدەرانی ئەندام.
لە دوا حاڵەتدا، هەمان ئەو پرسیارانە دەخرێنەڕوو دەرباری 
شیاویی بەشداری كردن هەروەك پێشتر لە كاتی دەنگدان بۆ 
هەڵبژاردنی كاندیدی پارت���ەكان خرانە ڕوو. هەڵبەت ئەگەری 
س���ێیەم بریتییە لە پرۆس���ەیەكی تێكەڵ، بۆ نموونە، نوێنەرانی 
پ���ارت لە پەرلەم���ان یان كۆنگ���رەی پارتەكە وەك پاس���ەوان 
هەڵس���وكەوت دەك���ەن، بۆیە بڕی���ار دەدەن كام ل���ە كاندیدان 
بەش���داری ل���ە پرۆس���ەی دەنگداندا دەك���ەن، كە س���ەرتاپای 
پارتەك���ە دەگرێتەوە )ئەمەش پارت���ی پارێزگارانی بەریتانیا لە 

ساڵی 2010دا پەیڕەوی كرد(.
لەب���ەر ئەوەی هەڵبژاردنی س���ەركردەی پ���ارت زۆر گرنگە 
بۆ پێناس���ە كردن���ی رێڕەو و وێن���ەی پارتەك���ە، بۆیە دەكرێ 
ئ���ەم میكانیزمان���ەی هەڵبژاردن���ی پێش���وەختە رۆڵێكی گرنگ 
لە هەڵبژاردنی س���ەركردەكاندا بگێڕێن، ب���ەاڵم بە پێچەوانەی 
وردبینیی گش���تی كە نوێنەرانی پارت ل���ە پەرلەمان پەیڕەوی 
دەك���ەن، چەندین ش���ێوازی دیكە بۆ ئەنجامدان���ی هەڵبژاردنی 
پێش���وەختە ل���ە ئارادان، بۆ نموونە داوا ل���ە كاندیدان دەكرێت 
بیس���ەلمێنن كە ئەوان پش���تیوانیی ژمارەیەكی دیاری كراوی 
پارتەكان���ی هەرێمییان هەی���ە، یان رێژەیەك���ی دیاری كراوی 
دەس���ەاڵتی ش���ەرعیی پارتەكەی���ان هەیە. هەروەها دەش���ێت 
ئەنجومەن���ی ناولێنان كە لە چەند نوێنەرێكی توێژەكانی پارت 
پێك هاتووە، رابس���پێردرێت تا دەس���ەاڵت بداتە كاندیدان )كە 
رەزامەندییان لە س���ەر دراوە( یاخ���ود پێش یان پاش ئەوەی 

ئەندامانی پارت بژاردەی خۆیان دەست نیشان دەكەن.
لە ئەس���تۆ گرتنی رێكاری سیس���تماتیك و بەشداركارانە كە 
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بە س���ەر كێبڕكێی هەڵبژاردنی سەركردەكاندا سەپاوە، بەسە 
بۆ الواز كردنی ركابەریی نێو پارتەكە لە میانی دیاری كردنی 
بنەماكانی روونی خەالف���ەت، بەاڵم لەبەر ئەوەی بڕیارەكە تا 
بڵێی گرنگە، بۆیە ملمالنێ لەس���ەر چۆنێتیی پیادە كردنی ئەم 
رێكارانە س���ەر هەڵدەدەن. ئەگ���ەر ئەمە رووی دا، ئەوكاتە بۆ 
پارت���ەكان زەحمەت دەبێت دەس���تەیەكی ناوخۆی���ی پارتییان 
دەس���ت بكەوێت، كە ئەوەندە بێالیەنیی تێ���دا بێت، رێگەی پێ 
بدرێت بڕیار بدات لەو ملمالنێیانەی لە سەر رەوایەتیی بەشداری 
كردن دێنە ئاراوە، لە س���ەر پابەند ب���وون بە دادپەروەری لە 
كاتی جێبەج���ێ كردنی رێكارەكاندا. كاتێكی���ش پارتەكان هیچ 
میكانیزمێك���ی خۆییان تێ���دا نەبێت، كە بۆ چارەس���ەر كردنی 
ملمالنێیەكی هاوش���ێوە ئامادە ك���را بێت. بۆیە ئەمە، ركابەران 
ك���ە بێ ئومێ���د بوون، ه���ان دەدات لە دادگاكانی نیش���تیمانیدا 
تێهەڵچوونەوە بكەن، بۆ وەرگرتنی یارمەتی. دەتواندرێت دادگا 
لە دەس���ت تێوەردانی كاروباری ناوخۆی پارت خۆی بەدوور 
بگرێ���ت، كە لە بنەڕەت���دا پارتەكان وا دابندرێ���ن كە كۆمەڵەی 
تایبەتن، ب���ەاڵم دادگاكان رەنگە هیچ رێگەیەكیان لە بەردەمدا 
نەبێ، بێجگە لە دەس���ت تێوەردان، بە تایبەتی لەو دەوڵەتانەی 
كە بەرتەس���ك كردنەوەی سیس���تەمی پارتایەت���ی بە جۆرێك 
ل���ە دیموكراس���یی ناوخۆ دەزانن. لە حاڵەتێك���دا ئەگەر هەندێ 
بەشدار بانگەشەی ئەوە بكەن كە رێكاری دیموكراسی پێشێل 

كراوە.

 رەوشی سیاسەتی پارتایەتی  
لەو رێگایانەی كە بۆ هەڵس���ەنگاندنی ئاس���تی دیموكراس���ی 
ل���ە نێ���و پارتێك لە پارت���ەكان بەكار هاتوون، پرس���یار كردنە 
ل���ەوەی كە هاریكارە لە دیاری كردن���ی ناوەڕۆكی بەڵینەكانی 
هەڵبژاردن���ی پارتەك���ە، لە الی زۆربەی ئ���ەو پارتانەی داوای 
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هاوبەش���كاری دەكەن، داوا لە ئەندامانی���ان دەكرێت دەنگ لە 
سەر هەڵوێستێكی دیاری كراوی پارت بدەن، بەاڵم زۆر جار 
پارت���ەكان ئەگ���ەری كەمترین هاوبەش���كاری هەڵدەبژێرن، كە 
بریتییە لە داوا كردن لە نوێنەرانی كۆنگرەی پارت رەزامەندی 
بدەن لە سەر چەند پەیوەستییەك، كە لیژنەی پارتەكە ئامادەیان 
دەكات، رەنگە زۆر جار پرۆسەی دیالۆگ بێت، كە لە دەنگدان 
كراوەت���ر دەبێ���ت. لیژنەكان���ی دانان���ی سیاس���ەتی پارتایەتی 
ئەركێك���ی زۆر دەكێش���ن بۆ ئ���ەوەی بیس���ەلمێنن كە گوێ لە 
رای جیاواز دەگرن، ب���ۆ نموونە كۆبوونەوەی راوێژكاری لە 
سەرتاس���ەری دەوڵەت س���از دەكەن یان لێدوان لە ئینتەرنێت 
تازە دەكەنەوە. بە هەمان ش���ێوە سەركردەی پارتەكان رێگە 
دەدەن بیر و بۆچوون بخرێتە ڕوو، لە میانی دیالۆگی كۆنگرە 
ئەندامان���ی پارتەكە لە تەلەڤزیۆن یان رادیۆ، هەتا ئەگەر دیار 
ب���وو دەنگی ئەندامانی بەش���دار لە كۆنگ���رە تەواویش بێت تا 
بڕیاری بەرنامەی راس���پاردەكانی لیژنەكە دەس���تەبەر بكەن، 
ئەو راوێژانە بە كراوەیی مەبەس���تیان سەلماندنی ئەوەیە، كە 
سیاس���ەتەكانی پارت بە هاوكاری���ی ئەندامانی پارت دانراون، 
ئەوان���ەی دەبووایە نوێنەرایەتی���ی الیەنگرانیان بكەن كە زیاتر 

پەیوەست بن بە پارتەكانیانەوە.
لەگ���ەڵ ئەوەی لە كۆنگرەدا، ئەندامان���ی پارت تاكە ئامرازی 
باون بۆ پێدانی رەزامەندیی فەرمی بە هەڵوێستگەلی سیاسیی 
پ���ارت، بەاڵم پارتەكان ناوبەناو راپرس���یی گش���تیی ناوخۆیی 
دەك���ەن بۆ خس���تنە ڕووی چەند كێش���ەیەكی دی���اری كراوی 
سیاس���ی. لەو پرس���انەی كە مای���ەی دەنگدانی ل���ەو جۆرەن، 
داب���ەش بوون���ی س���ەرانی پارتەكان���ە دەربارەی كێش���ەیەكی 
مەترس���یدار. بۆیە دەنگدان بۆی هەیە رۆش���نایی بخاتە سەر 
جیاوازییەكانی بیر و ڕا. لە بەرانبەردا، سەرانی توێژانی نەیار 
رازی دەب���ن ك���ە ئەنجامەكە هەر چۆنێك بێ���ت، پێی قایل بن. 
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هەروەه���ا دەكرێ س���ەرانی پارتەكان پش���تگیری لە دەنگدانی 
ناوخۆیی بكەن، بەو هیوایەی هەڵوێستی تایبەتییان بەهێز بێت 
بەرانب���ەر بە ئەندامەكانی دیكەی پ���ارت. ئەمەش، بۆ نموونە، 
ئەو كاتە ڕوو دەدات كە خاتوو سەرۆك وەزیران ترسی لەوە 
دەبێت، كە پشتیوانیی نوێنەرانی پارتەكەی لە سەر كێشەیەكی 
دیاری كراو لە پەرلەمان لەدەست دەدات، دیارە لەو حاڵەتەدا، 

ئەندامان هەڕەشەی راگرتنی پشتگیرییەكەیان دەكەن.
بە پێچەوانەی پرۆسەی هەڵبژاردنی كاندید و سەركردەكان، 
مەزەندەی ئەوە ناكرێت هیچ بڕیارێك دەربچێت كە باس لەو 
كێش���انە بكات لەس���ەر بنەمایەكی رێك و پێش���تر بەرنامەڕێژ 
بەرنام���ەی  كردن���ی  پەس���ند  هەاڵوێ���ری  ئەگ���ەری  )لەگ���ەڵ 
هەڵمەتەكان(. لێرەدا، یەكێك لەو پرس���یارانەی لە كۆنتێكستی 
دەنگدان لە س���ەر سیاس���ەتەكان دەخرێتە ڕوو بریتییە لە: كێ 
دەس���ەاڵتی داوا كردن���ی هەی���ە؟ ئایا ئەمە تەنیا دەس���تكەوتی 
س���ەركردەگەلی نیش���تیمانپەروەرە؟ ئای���ا ئەندام���ان یاخ���ود 
س���ەركردەگەلی هەرێمی دەتوان���ن داوای ئەنجامدانی راوێژی 
فەرمی بكەن، كە تایبەت بێت بە سیاس���ەتەكان، یان سازدانی 
راپرس���یی ناوخۆی���ی؟ وەاڵمی ئەم پرس���یارە یارمەتیدەرە بۆ 
ئ���ەو ئاس���انییەی ك���ە توێژانی بێ���زار رەنگە بە هۆی���ەوە پەنا 
ببەنە بەر دەنگدان لە س���ەر سیاس���ەتەكان بە شێوەیەك دژی 
س���ەركردایەتیی پارت بێ���ت، بەاڵم، هەتا ئەگەر س���ەركردەی 
پارتەكان دەسەاڵتیشیان هەبێت لە رووی فۆرمەوە، كە بتوانن 
دەنگدان بكەن و كاتەكەشی دیاری بكەن، بەاڵم ئەو سەركردانە 
لە هەندێ حاڵەتدا تووش���ی گوشارگەلێكی سەركەوتوو دەبن، 
كە پرۆسەی ئەم دەنگدانە راپەڕێنن. رەنگە ئەمە روو بدات هەتا 
لە كاتی نەبوونی سیس���تەمگەلێكی نووسراو، كە پرۆسەكانی 
راوێژكاری���ی دەنگدان رێك بخەن، س���ەرباری ئەوە، گوش���ار 
خس���تنە س���ەر س���ەركردەكان بۆ راوێژ كردن بە ئەندامەكان. 
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بەم ش���ێوەیە لە نێ���و پارتەكاندا كە سیس���تەم و نەریتەكانیان 
بە راش���كاوی ددان بەم رێكارەدا دەنێن، دەرفەتێكی گەورەی 

سەركەوتن هەیە.
لە حاڵەتێكدا ئەگەر ئەندامان دەنگ لە سەر پرسەكان بدەن، 
ئەوا پێویس���تە هەمان ئەو پرس���یارە رێكاریان���ە بخرێنە ڕوو، 
كە لە كاتی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی كاندید یان س���ەركردەكان 
خرابوونە ڕوو، كێ مافی بەشداری كردنی هەیە؟ ئەم دەنگدانە 
پۆس���تەییە ی���ان تەنیا كەس���ییە؟ وێ���ڕای ئەمە، ئ���ەم دەنگدانە 
راوێژكارییە یان بە ئەنجامێكی سەپێندراو بۆ سەركردایەتیی 
پ���ارت دەژمێردرێ���ت؟ لە دوا حاڵەت���دا ئای���ا رادەیەكی كەمی 
بەش���داری كردن پێویس���تە بۆ ئەوەی ئەنجامەكە سەپێندراو 

بێت؟ 

  پرسیاری پراكتیكی بۆ دیاری كردنی سیاسەت
ئای���ا پرۆس���ەی پارتایەت���ی ش���ێوەی فۆرمالیس���تی فەرمیی 
وەرگرت���ووە؟ ئەندامان���ی پارت چ رۆڵێك دەبینن؟ بەش���داری 
كردن لە كۆبوونەوە و گفتوگۆكان؟ كۆبوونەوەی راوێژكاری؟ 
هەڵبژاردنی نووسەرانی بەرنامەكانی پارت؟ راپرسیی گشتیی 
نێو پارتەكان؟ پەرلەمانتاران چ رۆڵێك دەبینن؟ كێ ناوبژی لە 

ملمالنێی سیاسیدا دەكات؟  

 ئەندامانی پارت
بناغەی هەموو میكانیزمەكانی دیموكراسیی نێو پارتەكانن

ئەگەر پارتەكان توانییان هەر ڕێكارێكی هاوبەش���كارانە بۆ 
دەركردن���ی بڕی���ار بە زۆرترین چاالكی و دیموكراس���ی پیادە 
بكەن، ئەوە پێویستە لە سەریان كە بڕیار دەربكەن بۆ دیاری 
كردنی ئەو كەس���ەی شایانی بەش���داری كردنە. سنوورگەلی 
سەپێندراو و شێوەی بڕیاردان كاریگەریی یەكالییكەرەوەیان 
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هەیە بۆ سەر ئەزموونی بەشداران و ئەو بڕیارانەی لەسەری 
رێك دەكەون، هەروەها بۆ تێڕوانینی خەڵكەكە بۆ شەرعیەتی 

ئەو بڕیارانە.
 لە زۆربەی حاڵەتەكاندا پارتەكان بەش���داری كردن تەنیا بە 
ئەندامان���ی پارت دەدەن، بەاڵم نەك بە هەموویان، بەاڵم ئەمە 
ئ���ەوە رەت ناكاتەوە كە ئەوپەڕی مافی���ان دەبێت پارێزگاری 
ل���ە ئازادییەكانی���ان بكەن، چونكە پارتەكان لە پێناس���ە كردنی 
پێوانەكانی ش���یاویی بەش���داری كردن جیاوازییان هەیە، ئەو 
پرۆسەیەش بە دوو دیمەنی رێكاری بنەڕەتیانە جیا دەكرێتەوە: 
دەست نیش���ان كردنی مەرجگەلی فەرمیی سەپێندراوی سەر 
تاك تاكوو ببێتە ئەندام، هەروەها دەست نیشان كردنی ئەوەی 

بەرپرسە لە دڵنیا بوون لە رەوشی یاسایی ئەندامێتی.

 پێناسەكانی ئەندامێتی
مەرجەكانی ئینتیمای فەرمی لە رووی مۆركی فۆرمالیستی 
و س���ەختیی بوونی ئەو مەرجانە جیاوازن، هاوكات پارەیەكی 
رەم���زی لەخ���ۆ دەگرێت كە بە ش���ێوەی مانگانە یان س���ااڵنە 
دەدرێت، هەروەها مەرجی دیكەش هەیە وەك بەشداری كردنی 
چاالكانەی ئەندامان لە ژیانی پارتدا. لەوانەش���ە ئاستی پابەند 
بوونی دارای���ی چاوەڕوان كراو، لە پێداویس���تییەكانی دارایی 
پارتدا رەنگ بداتەوە، یان تا چەند سەرچاوەی دیكەی پارەدار 
كردن هەیە: رەنگە ئەو پارتانەی پشت بە الیەنگران دەبەستن 
ب���ۆ پ���ارەدار كردن���ی چاالكیی گرنگ، پێویس���تیان ب���ە دیاری 
كردن���ی ئابوونەیەكی بەرزی ئینتیما هەبێت، هەروەها دەكرێ 
پارتەكان مەرجی پەیوەس���ت بە رەسمی ئینتیما بسەپێنن. ئەو 
مەرجان���ەش بە ئاس���تی جیاوازیی دەرامەت دەبێت، ئاس���اییە 
ك���ە نرخێكی كەم ب���ۆ قوتابیان و بێكاران دابنێت، هەروەها بۆ 
ئەوانەی ئەو ئابوونەیە دەبێتە بەربەس���ت بۆ ئینتیما بوونیان، 
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ب���ەاڵم، تەنانەت ئ���ەو پارتانەی ك���ە پێویستیش���یان بە پارەی 
ئەندامانیان نییە بۆ پارەدار كردنی ئیش و كارەكانیان، رەسم 
و ئابوونە بە سەر ئەندامانیاندا دەسەپێنن، چونكە دەیانەوێت 
ئەندامانیان پابەند بن، لە میانی س���ەپاندنی رەس���می ئینتیمای 
مانگانە یان سااڵنە ئەو پارتانە رێگایەكی دیكە دەگرنە بەر بۆ 

ئەوەی ئەندامی ئاست بەرز لە هی دیكە جیا بكەنەوە.
پێویس���تە لەس���ەر ئەندامانی دێرین، بە ش���ێوەیەكی گش���تی 
داواكاری���ی ئینتیم���ا ب���ە ه���ەر رێگەی���ەك پێش���كەش بكەن لە 
الی هەن���دێ پارت كە ئاس���تی دامەزراوەی���ی بوونیان لە هی 
پارتەكان���ی دیكە بەرزترە. هەندێ رێوش���وێنی ئینتیما لە رێی 
دەس���تەی فەرمیی���ەوە پەی���ڕەو دەكرێ���ت كە رەنگ���ە داواكان 
پەس���ند بكەن یان رەتی���ان بكەنەوە، هەروەها ئ���ەو ئەندامانە 
دەربكەن كە بە مەزەندەی خۆیان زیان بە بەرژەوەندیی پارت 
دەگەیەنن، لە بەرانبەردا، رەنگە پارتی دیكە هەبن ئەمە پەیڕەو 
نەك���ەن، وەك پارت���ی پارێزگارانی بەریتانیا، ل���ە پەنجاكان و 
شەس���تەكانی س���ەدەی رابردووەوە، كاتێ ژمارەیەكی زۆری 
ئەو ئەندامانەی تۆمار كرا بوون رەفتاری كۆمەڵە پارتییەكانی 
ناوخۆیان پەیڕەو كرد كە هەموو ئەوانەی پارەیان دەدا وەك 
ئەن���دام مامەڵەیان لەگەڵدا دەكردن، جا ئەگەر هەر بایەخێكیان 

بەو )ئەندامێتییە( بدابایە یان نا.
مەرجەكان���ی ئینتیم���ا هەرچەن���دە ق���ورس ب���ن و رێ���كاری 
فۆرمالیس���تانە بەهێز بك���ەن، وا پێویس���ت دەكات كە بازنەی 
ئەندام���ان بە نیس���بەت الیەنگران���ی پارتەكە تەس���كتر بێتەوە، 
نیگەرانی���ی پارت���ەكان لە بەرز كردنەوەی رەس���می ئینتیما لە 
بەش���ێكیدا بۆ ئەم هۆیە دەگەڕێتەوە، چونكە ترس���ی ئەوەیان 
هەی���ە نەبادا كەس���انێك ئارەزوویان لە ئینتیم���ا بوون نەبێت، 
بەاڵم پارتەكان بێ ئینتیماش هەر ئاس���تەنگ دروست دەكەن، 
تا ورەی ركابەران دابەزێنن، ئەوانەی هەوڵ دەدەن دزە بكەنە 
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نێو ریزەكانیانەوە و تێكی بدەن. ئەمەش ئەگەرێكە زۆر كەسی 
پێ���وە خەریك بووە، ب���ە تایبەتیش كاتێ ئەندامان دەس���ەاڵتی 
هەڵبژاردنی سەركردەكان و دانانی سیاسەتەكانیان دەكەوێتە 
دەس���ت، لە ئەنجامی ئەمەش���دا، لە دیاردەیەكی نامۆدا هەندێ 
پارت كە تێدەكۆش���ن بۆ گواستنەوەی دەسەاڵتی بڕیاردان بۆ 
ئەندامانی���ان، لە هەمان كاتیش���دا كار دەكەن بۆ زیاتر جەخت 
كردنەوە لە س���ەر دسپلینی بنەڕەتی، كە مەسەلەی پێوانەكانی 

ئەندامێتییان كۆنترۆڵ كردووە.

 سەنترالیستیی ئەندامێتی
ئ���ەم كێش���ەیە هەموو ئ���ەو پرس���یارانە لەخ���ۆ دەگرێت كە 
پەیوەس���تن ب���ە بەڕێ���وە بردنی پارتی سیاس���ی كە پش���ت بە 
ئەندامانی دەبەستێ: كێ بەرپرسە لە گرتنە دەستی تۆمارەكان 
و بەدواداچوونی ئەوانەی ش���یاون؟ دەش���ێت بەرپرسیارێتیی 
بنەڕەت���ی بكەوێتە نێوان بەرپرس���انی ناوخۆی پارت و نێوان 
دەسەاڵتدارێتیی پارتی هەرێمی یان نیشتیمانی، هەروەها ئەو 
پارتانەی هەوڵ دەدەن رێكخس���تنی چاالكیی ناوخۆی كارا بۆ 
ئەندامان بێننە ئاراوە، دەبێ پش���ت بە رێكخس���تنەكانی ناوخۆ 
ببەس���تن تاكوو پێش���ەنگ بن لە راكێش���انی ئەندامان و تۆمار 
كردنیان. ئەو ش���وێنە دیاری كراوەی كە هاتنی تاكەكان وەك 
ئەندام بۆ نێو پارت پەیوەس���تە بە دابەش كردنی دەسەاڵت لە 
چوارچێوەی رێكخس���تنی پارتیدا )تا چەند لە ناوچەكانی دیكە 
بە سەنترالیستی دادەندرێت؟( هەروەها بە توانای رێكخستنی 
ناوەندییەوە، هەروەها )ئایا كەرەس���تەی پێویس���تی تایبەت بە 

بنكەی داتای سەنترالی ئەندامانی پێیە؟(
ش���ایانی باس���ە كە پارتگەلی نیش���تیمانی رەنگە پێویستیان 
ب���ەو زانیارییان���ە هەبێ���ت كە ل���ە رێگەی پەیوەن���دی كردن بە 
ئەندامانەوە دەس���ت بك���ەون، كاتێ پارتی ناوخۆی���ی بە تەنیا 
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ئیدارەی ئەندامێتی دەگرێتە دەس���ت، ل���ەو حاڵەتەدا، پارتگەلی 
نیش���تیمانی هیچ ئامرازێكیان بەدەس���ت نابێت بۆ راستەوخۆ 
ناردنی زانیاری )یان كاغەزی دەنگدان( بە پۆستە بۆ ئەندامان. 
بۆی���ە ناچار دەبن پش���ت ب���ە پارتگەلی ناوخۆیی ببەس���تن بۆ 
ئ���اگادار بوون لە ئاماری ورد و داب���ەش كردنی كاغەزەكانی 
دەنگ���دان و ش���تی دیكە، ك���ە پێویس���تە وەك زانیاریی فەرمی 
بگوازرێت���ەوە، هەروەها ئەو كێش���انە چارەس���ەر بكات كە لە 
سەروبەندی دەست نیشان كردنی شیاوان )كەسانی شیاو( بۆ 
بەشداری كردن لە پرۆس���ەكانی دروست كردنی بڕیارەكانی 

پارت سەر هەڵدەدەن.
ئ���ەم جۆرە ناس���ەنترالییە لەوانەیە دیموكراس���ی ل���ە پارتدا 
بەهێ���ز ب���كات. بە ی���ەك واتا: ل���ەو حاڵەتەدا، س���ەركردایەتیی 
ناوەن���د بە تەنیا پرۆس���ەی بوون بە ئەن���دام كۆنترۆڵ ناكات، 
بەاڵم ئەو ناس���ەنترالییە لە ناوەڕۆكدا س���ەرەڕۆییەكی تێدایە، 
ك���ە بریتییە لەوەی هەموو ناوچەكان بە جیاوازیی رێكارەكان 
بۆ دیاری كردنی ش���یاویی ئەندامان، هەروەها بژاردەیەك لە 
پارتگەلی ناوخۆیی، یاری ب���ە تۆمارەكانی ئەندامێتی بكات لە 
بەرژەوەندی���ی تایبەت���ی خۆیان، لێرەدا دەكرێ ناس���ەنترالیزم 
دەرفەتەكانی ملمالنێ لە س���ەر ش���یاویی بەش���داری كردن لە 
پرۆسەی دروست كردنی بڕیاری پارتیانە زیاتر بكات. ئەمەش 
خۆی لە خۆیدا گومان سەبارەت بە دادپەروەریی بڕیارەكان، 
ك���ە لە ڕێی رێ���كاری ناوخۆیی دیموكراس���ییەوە پێی دەگەن، 
دێنێت���ە ئ���اراوە. رەنگە زێدەڕۆیی كە لە ناوخ���ۆدا دێتە ئاراوە 
بە پەسندتر لە سەر ئاس���تی نیشتیمانی دابندرێت، بە تایبەتی 
كاتێ دەس���ەاڵتی ناوخۆ یان دانیشتووان گومان لە دەسەاڵتی 

پارتی ناوەند دەكەن.
ه���ەروەك پێش���تر باس كرا، ئ���ەو رێگایانەی بۆ بەخش���ینی 
دەس���ەاڵتی پارتی نیش���تیمانی و ناوخۆیی ل���ە ئەركی دیاری 
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كردنی شیاویی ئەندامان بەكار هاتوون، بریتین لە گواستنەوەی 
ئ���ەو ئەركە بۆ دەس���تەگەلی تایبەتمەندی دەوڵ���ەت، پارتەكان 
ب���ە رەزامەندیی خۆی���ان یان بە پێچەوان���ەوە ئەمە دەكەن. لە 
هەندێ حاڵەتدا، چەند الیەنگرێكی تووڕە س���كااڵكانیان دەبەنە 
دادگا، هەروەها گوێڕایەڵی بۆ بڕیارەكانی دەستە تایبەتەكانی 
دەوڵەت لە پرس���ەكانی ش���یاو بوون���ی ئینتیما ب���ۆ پارتەكان، 
دەش���ێت توان���ای پارت���ەكان ل���ە س���ەر البردن���ی الیەنگران���ی 
نەخ���وازراو، لە قاڵب دەدات. هاوكات بە ش���ێوەیەكی بەرچاو 
ئ���ەو مان���دوو بوون���ەی پارت���ەكان ب���ۆ پارێزگاری ك���ردن لە 
ئەندامانی���ان كەمت���ر دەكاتەوە، ئەو كات���ەش پارتەكان خۆیان 
خەریك ناكەن س���ەبارەت بەو پێوانانەی بۆ شیاویی ئەندامان 
لە ئارادان، لە كاتێكدا كە دەس���ەاڵتدارانی مەدەنی پارێزگاری 
لە بنكەی داتای پێویس���ت دەكەن. وێ���ڕای ئەمەش گوێڕایەڵی 
بۆ بڕیارەكانی دەستە تایبەتمەندەكانی دەوڵەت دەتوانێت ئەو 
كۆتە سیاسیانە هەڵوەشێنێتەوە، كە لە ئەنجامی لێكۆڵینەوە لە 

كێشەكان لەسەر شیاویی ئەندامان دروست دەبن.

 راوێژ كردن بە ئەندامان دەربارەی پەیڕەوی سیاسی
فەرەنسا 2004

س���ەرانی پارت���ی سۆشیالیس���تی فەرەنس���ی، ل���ە كانوون���ی 
یەكەم���ی 2004 پەنای���ان ب���ردە ب���ەر ئەندامان بۆ چارەس���ەر 
كردنی كێش���ەیەكی گەورە، كە دووچاری سیاسەتێكی دیاری 
ك���راو بوو ب���وو. پارتەكە دەنگدانێك���ی راوێژكارانەی كرد، كە 
ئەندامان���ی گرتەوە ت���ا یارمەتییان بدات ل���ە دەركردنی بڕیار 
دەرب���ارەی ئ���ەوەی ئایا بە دەنگ���دان بە )بەڵێ( لە راپرس���یی 
میللیی فەرەنس���ادا قایل بن س���ەبارەت بە بابەت���ی پەیمانگای 
یەكێتی���ی ئەوروپا یان )نا(؟ ئەو كێش���ەیەی جێگای مش���تومڕ 
بوو لە ناوەندەكانی پارتگەلی ناوخۆیی، تۆوی دابەش بوونی 
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پارتانەی���ان تێدا بوو، ب���ەاڵم بەڕێوە بردن���ی دەنگدانی ناوخۆ 
وای ل���ە هێزگەل���ی )الیەنگ���ر( و )نەیار( كرد، ك���ە بتوانن رای 
خۆی���ان بگەیەنن، لە كۆتاییش���دا س���كرتێری یەكەمی پارتەكە 
)س���ەركردەكەی( رەزامەندیی كۆتایی بەدەست هێنا، كە زۆر 
هیوای���ان پێی بوو، بە س���ایەی ئەنجامی ئەو دەنگدانەی كە بە 
توندی پشتگیریی لە كێشەكە كرد، )بەاڵم زۆربەی الیەنگرانی 
پارت دواتر رەزامەندیی پارتییان پش���تگوێ خست و دەنگیان 

دژی دەستووری ئەوروپا دا(. 

 ئەو هۆیانەی پارتەكان ناچار دەكەن ناوی ئەندامان تۆمار 
بكەن

الیەنگرانی دیموكراسی لە نێو پارتەكاندا بە گشتی وا دەزانن 
ك���ە پارتەكان دەتوانن ناوی الیەنگران بە ئاس���انی وەك ئەندام 
تۆمار بك���ەن، لەمپەری گەورەش بەرەو رووی دیموكراس���یی 
ناوخۆی پارت بریتییە لە قایل نەبوونی بژاردە لە بەش كردنی 
دەسەاڵت، بەاڵم لە راستیدا ناكرێ وا مەزەندە بكرێت كە پارتگەلی 
سیاسی دەتوانن بە ئاسانی بنكەی ئەندامان بنیات بنێن. راستە 
ل���ە زۆر حاڵەتدا زەحمەتە بە وردی ژم���ارەی ئەندامان دیاری 
بكرێت، بەاڵم دیارە كە پارتەكان لە سیستەمەیلی دیموكراسیدا 
لە سیستەمگەلی دیموكراسیی دەوڵەتانی رۆژئاوادا، بە دەگمەن 
رێژەیەكی بەرزی ن���اوی الیەنگرانیان بە ئەندام تۆمار دەكەن، 
كە بە )پارتی جەماوەری(ش وەسف دەكران. ئەو پارتانەی بە 
درێژایی نیوەی س���ەدەی رابردوو 10%ی دەنگدەرانیان تۆمار 
دەكرد دەگمەن بوون، بەاڵم گەورەترین رێژە كە ئەمڕۆ باوە 
بریتییە لە 2 تا 3%، لەبەر ئەوە داكۆكیكاران لە دیموكراس���یی 
نێو پارتەكان پێویس���تیان ب���ە بیركردنەوەیەكی زۆر هەیە لەو 
ئامرازان���ەی پارتەكان پەنایان بۆ دەبەن لە پێكهێنانی ناوكێكی 
الیەنگ���ران، ك���ە ئام���ادەن كات و چاالكیی���ان ب���ۆ كاروب���اری 
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سیاس���ی تەرخان بكەن، هەروەها بیركردنەوە لە شێوازەكانی 
پارێزگاری لێ كردنیان.

بەاڵم دیموكراس���یی نێو پارتەكان تاكە ئیعتیبار نییە كە هەر 
كەسێك حەزی لێی بێت بێتە نێو پارتەوە لێی بكۆڵێتەوە، یان 
ئەو پارتانەی هەوڵ دەدەن ئەندام بە الی خۆیاندا رابكێش���ن، 
بۆی���ە ئەگ���ەر تاكەكان هەوڵی���ش نەدەن رێڕەوی پیش���ەیی لە 
ب���واری سیاس���یدا بنی���ات بنێن، ئ���ەوا چاكترە ك���ە چوونە نێو 
پ���ارت و تێكەڵ بوونیان بە ئیش و كارەكانی لە بەرژەوەندیی 
ئەندامێتی���ی ئەواندا بێت. لە پاڵ دەرفەتی بەش���داری كردنیان 
ل���ە سیاس���ەتدا، ئەگەر پارت���ەكان وای دابنێن كە بە ش���ێوازە 
جی���اوازەكان س���وود بە ئەندامانی���ان دەگەیەنن، باش���تر وایە 
بێجگ���ە ل���ە ش���تی دیكە ه���ەوڵ بدەن زیات���ر ب���ە الی خۆیاندا 
رابكێش���ن. هەر لەبەر ئەوەشە كە دەبێت تۆزێك بیر بكەنەوە 
تا بتوانن سوود لە دابین كردنی بنكەیەكی تۆكمەی ئەندامێتی 
وەربگ���رن. هەروەه���ا لەو س���وودەی كە هاونیش���تیمانیان لە 
ئەنجامی چوونە نێو پارتەوە وەك ئەندام پێیان دەگات و لەو 
رێگایانەی كە ئەندامانیان پێ رادەكێش���رێت. ئەویش بە دابین 
كردن���ی چەند هۆكارێ���ك لە بەردەم الیەنگ���ران، تاكوو پاڵیان 

پێوە بنێن بێنە نێو پارتەكەوە.
لەو س���وودە هاوبەش���انەی كە دەكرێ پارتەكان وەریبگرن 
لە ئەنجامی بەخش���ینی پلەی ئەندامێتی بە الیەنگرانیان بە پێی 
بنەماگەلی فۆرمەلیس���تی، هەندێ یان هەموو ئەو سوودانەی 

دادێنە:

  شەرعیەت
دەكرێ ئەو ش���ەرعیەتە تەنانەت لەس���ەر دەستی ئەندامێكی 
ك���ەم چاالك دابی���ن بكرێت، ئ���ەو پارتانەی لیس���تی گەورەی 
ئەندامێتییان هەیە شانازی بە پشتیوانیی بنكە میللیەكانیانەوە 
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دەك���ەن. ئەم س���وودەش كاریگەریی گ���ەورەی دەبێت كاتێك 
ئەندامانی پارتەكە رۆڵیان دەبێت لە هەڵبژاردنی س���ەركردە و 
كاندیدان. لەو حاڵەتەدا، دەكرێ ئەو كەس���ەی هەڵدەبژێردرێ 
ب���ە دەنگدانێكی فراوانی ئەنجومەنی پ���ارت، پێش بەرەو روو 
بوون���ەوەی جەم���اوەری هەڵب���ژاردن، ش���انازی ب���ە خۆیەوە 

بكات.
  پەیوەندی كردن بە الیەنگرانەوە

 كات���ێ رێگ���ە بە ئەندام���ان دەدرێت بۆ بەش���داری كردن لە 
گفتوگۆی سیاس���یی فەرم���ی و نافەرمیی پ���ارت، هەروەها لە 
هەڵبژاردن���ی كاندیدان، ئەم���ە پەیوەندیی نێوان س���ەركردەی 
پارت���ەكان و الیەنگرانی بنەڕەتە. ئەم رێی���ە رێگە بە ئەندامان 
دەدات، ئەركی )گەیش���تن(، ك���ە بە تەواوی بە پارتەكان دراوە 
بەهێز بكەن. بۆیە سەركردەی پارتەكان كەمتر لە گەل دادەبڕێن، 
كاتێ پاشخانە زانیاریی بەردەوام لەو ئەندامانە وەردەگرن، كە 
بایەخ بە سیاس���ەت دەدەن، ئەو پارتانەی میكانیزمی ئاراستە 
كردنی نامەیان ب���ۆ ئەندامان هەیە، دەتوانن لە الی خۆیانەوە 
ئەو ئەندامانە هان بدەن بۆ باڵو كردنەوەی نامەی پارتەكەیان 
لە نێو كۆمەڵگەیەكی فراواندا. وێڕای ئەمە زۆر جار ئەندامان 
رایەڵ���ی بەهێزی هەڵبژاردن بۆ پارت���ەكان پێك دێنن، تەنانەت 
كات���ێ ئەندامانی پارت بە ت���ەواوی لە س���ەركردەكانیان قایل 
نابن، ل���ە كۆتاییدا، ئەو ئەندامانە كەمتری���ن مەیلی دەنگدانیان 
ب���ۆ پارتێكی دیكە دەبێت، ی���ان رۆژی هەڵبژاردن لە ماڵەكانی 

خۆیان دادەنیشن.
 پشتیوانیی دارایی

دەك���رێ ئەندامان س���ەرچاوەیەكی گرنگی داهاتی پارت بن، 
چونكە پارتەكان پێویستیان بە كۆ كۆدنەوەی رێژەیەكی داهاتی 
س���ەرچاوەكانی دیكەش دەبێت، تەنانەت لەو دەوڵەتانەش كە 
هاوكاری���ی حكوومیش وەردەگرن، لەم حاڵەت���ەدا، ئابوونە و 
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كۆمەكی ئەندامان دەبنە ئەلتەرناتیڤێكی گرنگی دارایی.

 كاری خۆبەخش
 دیارە بەرچاوترین ئامانج كە هەموو پارتێك بۆی دەڕوانێت 
بریتییە لە گەیاندنی پەیامی سیاس���یی پارتەكە بە جەماوەری 
نەیار یان كەمتەرخەم. تەنانەت لە سەردەمێكداین كە تێیدا ئەو 
هەڵمەتانەی ش���ارەزاییەكی بەرزیان هەیە و بە باشی پارەدار 
كراون، زۆر جار وا لە خۆبەخش���ان دەكات رۆڵی تێدا بگێڕن. 
گرنگی���ی ئ���ەوان لە نێ���و پارتەكانی ئ���ەو دەوڵەتان���ەدا زێدەتر 
دەبێت، كە تەكنیكی پەیوەندییان بە گش���تی الوازە، ئەندامێتیی 
رێكخراو، یەدەگێكی چاوەڕوان كراو لە س���ەربازانی پیادە بۆ 

پارتەكان مسۆگەر دەكات.

 كاندیدان
رەنگە ئەندامێتیی پارتەكان س���ەرچاوەیەكی باشی كاندیدان 
بێ���ت، ئەمەی���ان گرنگییەكی تایبەتی الی ئ���ەو دەوڵەتانە هەیە 
كە حكوومەتی لۆكاڵی الگیریان تێدایە. پارتەكانیش���یان ناچار 
دەب���ن ژمارەیەكی زۆری كاندید بۆ ركابەری كردن لە س���ەر 
كورس���ییەكان بدۆزنەوە. لەوانەشە بەشداریش بن لە ئیش و 

كاری ئیداریی شارەوانی كە زۆر جار سەرنج ڕاكێش نین.

 هۆیەكانی ئینتیمای الیەنگران بۆ پارت 
)مانەوە لە ریزەكانی پارتدا(

بە تەواوی هەروەك پرسیارمان كرد، پارتەكان بۆ راكێشان 
و پێش���بڕكێی ئەندامان خۆیان ماندوو نەكرد، دیسان پرسیار 
دەكەین: بۆچی تاكەكان هەوڵ دەدەن بێنە ریزی پارتەكانەوە؟ 
تێگەیش���تن لەو كۆمەڵە پاڵنەرەی كە تاك���ەكان هان دەدەن تا 
بێنە ریزی پارتەكانەوە سوودگەلێكی تایبەتییان بۆ ئەو پارتانە 
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هەیە كە بایەخ بە راكێشانی ئەندامانیان دەدەن؟

 گوزارشت لە قەناعەتی سیاسی
هەن���دێ ئەندام هاتنە ری���زی پارتەوە ب���ەوە دادەنێن، كە بە 
پلەی یەكەم ئەركێكی نمایشكارانە دەبینێت، بۆیە ئەندامان دێنە 
نێویانەوە تاكوو پش���تیوانیی خۆی���ان بۆ پارتێكی دیاری كراو 
ی���ان س���ەركردەكانی دووپات بكەن���ەوە، هەروەها دەتواندرێ 
ئەندامان هاوكاریی خۆیان پیشان بدەن بێ ئەوەی پێویستیان 

بە بەشداری كردنێكی كارای چاالكییەكانی پارت بێت.

 دەستكەوتنی زانیاریی زیاتری سیاسی
 سیاسەتوانان وای دەبینن، كە ئەندامێتیی پارت یارمەتییان 
دەدات تاك���وو ب���ە زانیاریی زیاتر ئاش���نا بن، ب���ەو ناوەی كە 
ئەندام���ن، راپۆرتی كورتیان دەربارەی كێش���ە سیاس���ییەكان 
بەدەست دەگات )بۆ نموونە نامەكانی هەواڵ، یان الپەڕەكانی 
ئینتەرنێ���ت كە تەنی���ا بۆ ئەندامان تەرخان ك���راون(. هەروەها 
دەتوان���درێ بانگهێش���تی كۆبوون���ەوەكان بكرێن ت���ا گوێ لە 
گفتوگۆ و وتوێژ بگرن لەبارەی ئەو كێش���انەی باس���یان لێوە 
دەكرێت. هاوكات گوێ لە س���ەركردە و )ناودار(ی سیاس���یی 

بگرن، هەندێ جاریش دیداریان لەگەڵدا ساز بكەن.

 بەشداری كردن لە سیاسەتدا
هەن���دێ كەس دێنە ری���زی پارتەكانەوە تاك���وو كاریگەریی 
بكەنە س���ەر ئەنجامەیلی سیاس���ی، چ بە بەش���داری كردن لە 
هەڵمەتەكان���ی پارتایەتی���دا، ی���ان بە هاریكاری ل���ە دەركردنی 

بڕیارەكانی پارتدا.
یارمەتیدان لە بەدی هێنانی ئامانجگەلی سیاسیی كەسی:

هەندێ پارت وا دەزانن كە ئەندامێتیی كارای پارت مەرجی 
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س���ەرەكییە بۆ دانانی تاك لە پۆستی فەرمیدا، بەاڵم هەتا لەو 
حاڵەتەش���دا، ژمارەی ئەندامان زۆر نابێ���ت ئەگەر الیەنگرانی 
پارت تەنیا پشت بەوانە ببەستن كە بەو هیوایەن پارت پۆستی 

فەرمییان پێ بدات.

 دەستكەوتنی سوودی كۆمەاڵیەتی
 ئەندامێتی���ی پارتەكان دەرفەتگەلێكی باش بۆ ئەو كەس���انە 
دەڕەخس���ێنێت تاك���وو بەش���داری ل���ە چاالكی���ی كۆمەاڵیەتی 
و بی���ر و بۆچوون���ی تاكەكان���دا بكەن، لە میان���ی ئامادە بوون 
ل���ە كۆبوونەوەكان یان ل���ە كاتی كار كردن ل���ە هەڵمەتەكاندا 
یاخود لە كات بەس���ەر بردن لە یانەی كۆمەاڵیەتیدا، كە پارت 
پش���تیوانیی دارایی���ان ل���ێ دەكات، ل���ە الی خۆیان���ەوە لقگەلی 
ناوخۆیی پارت ئەم دەرفەتانە بەهێز دەكەن، ئەویش لە میانی 
پش���تگیری ك���ردن ل���ە چەند چاالكیی���ەك، كە بە پل���ەی یەكەم 

ئامانجە كۆمەاڵیەتییەكان بگرێتەوە.
  دەستكەوتنی سوودی ئابووری

زۆر جار پارتەكان پاداش���تی ئاب���ووری دەدەنە ئەندامانیان 
ك���ە بریتییە لە داش���كاندنی نرخ���ی كڕینی كااڵ و ش���تومەكی 
گ���ەورە كە رێكخ���راو و یانەكان پێش���كەش ب���ە ئەندامەكانی 
دەكەن، هەروەها ئەو رەفتارانەی كە لە رەوشتەوە دوورن و 
تێیدا داهاتی حكوومی بۆ س���وودی تایبەتی و ناسیاوی بەكار 
دەهێندرێت. بۆیە قەبارەی ئەو سوودانە هەر چەند بێت، ئەوا 
تەنیا س���یمایەكی جیاكەرەوەی ئەندامان و پێش���كەش كردنی 

پاداشتە بۆ ئەوانەی پابەندی ئەندامێتی دەبن.
هەڵبەت هەر یەكە لەو پاداش���تە ئ���ەوی دیكە بە الوە نانێت، 
راس���تە ك���ە زۆربەی تاك���ەكان هاندەری جی���اواز پاڵیان پێوە 
نانێت تا بێنە ریزی پارتەكانەوە و پارێزگاری لە ئەندامێتییان 
بك���ەن، لەگەڵ ئەوەش���دا، تەنی���ا بیركردنەوە ل���ەو هۆكارانەی 
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پاڵ بەو كەس���انەوە دەنێن بێنە ریزی پارتەكانەوە، رۆشنایی 
دەخاتە سەر ئەو هەنگاوانەی كە بە ئومێدن بۆ بەهێز كردنی 
ئەندامێتییان بینێن. لەو رێگایانەی كە لە ورووژاندنی ئەندامان 
ب���ۆ هاتنە نێو پارت���ەكان بەكار دەهێندرێن، زی���اد كردنی ئەو 
س���وودانەیە كە تایبەت بۆ ئەندامان تەرخان دەكرێن. هەروەك 
پێش���تریش ب���اس كرا، رەنگە هەندێ س���وود لەو ج���ۆرە بن كە 
ه���ەر رێكخراوێكی گەورە بتوانێت بیداتە ئەندامانی، جا ئەوەیان 
داش���كاندنی گ���ەورەی نرخ���ی بەرهەم���ی بازرگان���ی بێ���ت یان 
بەشداری كردن بێت لە بۆنەی تایبەتی )سیاسی و ناسیاسی(دا. 
هەروەها ئەندامان زانیاریی زێدە دەربارەی سیاس���ەتیان )لە 
رێی گۆڤار یان ماڵپەڕی ئەلكترۆنییەوە كە تەنیا بە پاس���ۆورد 
وەردەگیرێن( دەست دەكەوێت. هاوكات ئەو ئەندامانە هەست 
بەوە دەكەن كە ئاگایان لە نێوەندەكانی سیاسەتمەداران هەیە 
)ل���ەو كۆبوونەوانەی پارتایەتی كە كەس���ایەتیی ناوخۆیی یان 
نیش���تیمانی بەشداریی تێدا دەكەن(. س���ەبارەت بەو پارتانەی 
كە ژمارەی ئەندامانیان پێش هەڵبژاردنی راستەوخۆی بەرایی 
زیاد بووە، ئەوا پێش���كەش كردنی ئەو س���وودە بەرجەستەیە 
دەبێت���ە دەرووی���ەك بۆ پەرۆش���ی نواندن ب���ۆ ئەندامانی تازە 
دوای كۆتایی هاتنی ئ���ەو هەڵبژاردنە. لەوانەیە هەندێ ئەندام 
لەبەر هۆیەكی دیاری ك���راو بێنە نێو پارتەكەوە، دواتر لەبەر 
هۆیەكی دیكە لە نێو پارتەك���ەدا دەمێننەوە. هەروەها رێیەكی 
دی كە هانی خەڵك دەدات تا بێنە نێو ئەو پارتانەی كە زیاتر 
س���ەرنج رادەكێش���ن، بریتیی���ە لە ك���ەم كردن���ەوەی تێچووی 
ئەندامێت���ی، ئەوە مان���ای وایە ئابوونە ك���ەم بكرێتەوە یان بۆ 
ئ���ەوەی رێگایان پێ بدرێت بە ئاس���انی لە رێ���ی ئینتەرنێتەوە 
بێنە نێو پارتەكەوە، یاخود بە پەیوەندی كردن بە ناونیش���انی 
پارتی نیش���تیمانی كە زۆر بە هەڕمێن بێت، لە جیاتی ئەوەی 
ئەوان���ەی ئ���ارەزووی هاتنە نێ���و پارتیان هەی���ە، ناچار بن بە 
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دوای نووس���ینگەكانی ناوخۆی پارت )بارەگاكانی(دا بگەڕێن، 
دەتوانن لە رێی ئینتەرنێتەوە ئەندامێتی بەدەست بهێنن. بە هەر 
حاڵ، ئەو هۆكارانە هەر چی بن كە پاڵ بە الیەنگرانەوە دەنێن 
تا بێنە ریزی پارتێكی سیاسییەوە و تێیدا بمێننەوە، ئاشكرایە 
پارتەكان پێویس���تیان بە ژمارەیەكی زۆر و یەكالییكەرەوەی 
ئەندام���ان دەبێ���ت، تاكوو چاالكیی دیموكراس���ی ل���ە ناوخۆی 
پارتدا پیش���ان ب���دەن، چونكە هەرچەندی ژمارەی بەش���داران 
زیاد بێت، ئەگەری دەست بەسەردا گرتنی رێكارەكان لە الیەن 
گرووپگەلی بچووك بچووك���ی توندڕەوەوە، كەم دەبێتەوە و 
ئ���ەو توانایەش زیاتر دەبێت، كە رەنگە ئەنجامەكان بە فەرمی 
رابگەیەندرێ���ن، ب���ەوەی بازنەیەك���ی فراوانت���ری دەنگدەرانی 
پ���ارت رێزی لێ بگرن. بە خۆش���حاڵییەوە زی���اد بوونی هەلی 
بەش���داری كردن لە نێو خ���ودی پارتدا توانایەك بە ئەندامێتی 
دەدات، ئەویش بەوەی كە لە الیەن سیاس���ەتوانانەوە جۆرێك 
لە س���ەرنج ڕاكێش���ی بەو ئەندامێتییە دەبەخش���ێت، هەروەها 
پاداش���تی زیاتر بە ئەندامانی ئێستا و دێرینی پارت دەدات كە 

لە بیر و بۆچووندا هاوبەشن.

 نموونەی رێكخستنی پارتایەتی
لەمەدا روون دەبێتەوە، كە ئەو پارتانە چەندین بەراوردكاری 
لە رووی رێكخس���تنی ناوخۆییەوە پەی���ڕەو دەكەن، هەروەها 
بنیات و رێكاری تازە بۆ خۆ گونجاندن لەگەڵ گوشاری ناوخۆیی 
و دەرەك���ی تاقی دەكەنەوە، بۆیە زەحمەتە كە بە ش���ێوەیەكی 
گشتگیر باس لە شێوازی كاریگەر بوونی بنیاتی پارت بكرێت، 
ئەویش لە گۆش���ەی دیموكراتیزە بوونی ئەندامێتییەوە، بەاڵم 
بە بەكارهێنانی بیر و بۆچوونی هاوبەش���كاری و سەنترالیزم 
و دامەزراوان���دن، كە پێش���تر روون كرای���ەوە، دەتوانین پێنج 

نموونەی گشتیی رێكخستن جیا بكەینەوە، كە ئەمانەن: 
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1. پارتی خاوەنی سەركردەیەكی زاڵ.
2. پارتی پیاو ماقوواڵن، كە هەندێ جار بە پارتی 

كادیرانیش ناسراوە.
3. پارتی نوێنەرایەتیی تاك.

4. پارتی نوێنەرایەتیی سەندیكا.
5. ئەو پارتەی لە سەر )دیموكراسیی بنكردایەتی( 

دامەزراوە.
ئەو نموونانە یارمەتیمان دەدەن بۆ ئەوەی هەندێ ئاستەنگی 
جیاواز و گوش���اری ناوخ���ۆ روون بكەینەوە، ك���ە لە ئاكامی 
چاكس���ازییەكانی پەیوەس���ت بە گواس���تنەوە بۆ دیموكراسی 

پەیدا بوون.
هەن���دێ لەو نموونانە ل���ە چەندین قۆناغی مێژوودا هەر باو 
بوون، بەاڵم هەر یەكێكیان بە تەواوی كۆتاییان پێ نەهاتووە، 
بۆی���ە دەبینی���ن كە ئێم���ە هەموو ئ���ەو رەگەزانە ل���ە پارتەیلی 
هاوچەرخدا دەدۆزینەوە، بە تایبەتی لە سیستەمەكانی تازەی 
دیموكراسیدا، كە بە تەواوی چەسپاون. راستە هیچ پارتێك بە 
تەواوی بە یەكێك لەو نموونانە ناچێت، بەاڵم ئاش���نا بوون بە 
خاڵی س���ەرهەڵدانی رێكخستنی گشتیی پارتەكە، چەند ئاماژە 
و هێمایەكی چاوەڕوان كراوم���ان دەربارەی كاریگەرییەكانی 
دیموكراس���اندنی رێكخس���تن پێ دەبەخش���ێت، ك���ە ئاخۆ كام 
گ���رووپ بە تەواوی س���وود وەردەگرێ���ت؟ جۆرەكانی بنیات 
چین كە پێویس���تیان بە بەهێز بوون یان گۆڕانكاری هەیە بۆ 

سەرخستنی پرۆسەی دیموكراساندنی ناوخۆ؟ 

 سەركردەی زاڵ
زۆر جار پارتەكان كە یەك س���ەركردە كۆنترۆڵیان دەكات، 
توانای خۆیان لە س���ەر رادەی كێش كردن���ی جەماوەریانەی 
ئەو كەس���ە بنیات دەنێن، هەروەها ئەوەی كە خەڵك بە چاكی 
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دەزانێ���ت، لە پاڵ ئەو داهات���ە داراییەی كە ئەو پارتانە هەیانە. 
بۆیە ئەو س���ەركردەیە داخوازییەكانی پارت لە س���ەر ئاستی 
بەرنامەكان بەرجەستە دەكات. دواتر بە ئاشكرا دایاندەڕێژێت 
و روونی���ان دەكات���ەوە، تەنانەت پارت ناوی خۆش���ی )یان بە 
الی كەم���ەوە نازناوەكەی( لەو س���ەركردەیەوە وەردەگرێت. 
ژمارەیەكی زۆری پارتگەلی س���ەركەوتووی سیس���تەمەكانی 
هاوچەرخی دیموكراس���ی لەگەڵ ئەو وەس���فەدان، بە تایبەتی 
ك���ە ئ���ەوان ل���ە بنەڕەتدا )یان ب���ە الی كەمەوە ب���ۆ ماوەیەكی 
دی���اری ك���راو( بوونەتە ئامرازی گواس���تنەوەی ه���زری تاكە 
س���ەركردە زاڵەكە )بۆ نموونە )س���یلفیۆ برلسكۆنی( لە پارتی 
)فورزا ئیتالیا( لە واڵتی ئیتالیادا(. لە نێو ئەو پارتانەدا دەكرێ 
س���ەركردەی پارت خۆی هەڵبژێرێت )لەوانەیە بەو ناوەی كە 
دامەزرێنەری پارتەكەیە(، یان س���ەركردەیەكی كش���اوە وەك 
سەركردەیەكی تازە بچەسپێنێت، یان لە پارتدا بچێتە پێشەوە 
ل���ە ئەنجامی س���ەركەوتنێكی رەها بە پش���تیوانیی دەنگدەران. 
فۆرمالیس���تیانەی  رەزامەندی���ی  ب���ە  دەتوان���درێ  هەروەه���ا 
كۆنگ���رەی پارتەك���ە، س���ەركردە پۆس���تەكە وەربگرێت، بەاڵم 
رەنگە بە كردەنی بڕیارەكانی پارتەكە كۆنترۆڵ بكات، لە رێی 
داگیر كردنی چەندین پۆس���تی فەرمی لە نێو رێكخستندا، یان 
هەتا ئەگەر هیچ پۆستێكیش وەرنەگرێت، ئەو پارتانە لقەكانی 
ناوخ���ۆ و ئەنجومەنەكانی پارتەكە ب���ۆ گەلەكۆمە بەكار دێنن، 
بەاڵم س���یمای بنەڕەتی ئەو پارتانە خ���ۆی لەوەدا دەبینێتەوە، 
ك���ە لە ب���واری دیاری كردنی رێنماییگەلی سیاس���یی پارتەكە، 

ناوەند جڵەوی دەسەاڵت دەگرێتە دەست.
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خشتەی ژمارە )1( 
نموونەگەلی بژاركراوی رێكخستنی پارتایەتی و رێبازەكانی 

رێكخستن

دامەزراواندن هاوبەشكاری سەنترالیەت جۆر

بە گشتی نزم نزم بەرز 1.سەركردەی زاڵ

نزم تا مام 
ناوەند

نزم مام ناوەند )زۆر جار 
رێبازی ناسەنترالی 
توند پەیڕەو دەكات(

2.پارتی ماقوواڵن

مام ناوەند بۆ 
بەرز

مام ناوەند بۆ 
بەرز

مام ناوەند بۆ بەرز 3.نوێنەرایەتیی 
تاكە كەس

مام ناوەند بۆ 
بەرز

مام ناوەند مام ناوەند بۆ بەرز 4.نوێنەرایەتیی 
سەندیكا

مام ناوەند بۆ 
بەرز

بەرز نزم بۆ مام ناوەند 5.دیموكراسیی 
بنكەیی

ل���ە نێو ئەو پارتان���ەی یەك س���ەركردە كۆنترۆڵیان دەكات، 
زۆر جار رێكخس���تنی پارتایەتی لە س���ەر دامەزراوەی الواز 
بنیات دەندرێت، هیچ بایەخیش بە بەهێز كردنی دیموكراسیی 
ناوخۆی���ی پارتەكە نادرێ���ت )بڕوانە نموونەی 1 لە خش���تەی 
ژمارە )1(دا(. رەنگە ئەمە بۆ ماوەیەكی كەم نەبێتە سەرچاوەی 
نیگەرانی، چونكە ئەو سەركردەیەی سیمای كارێزمایی تێدایە، 
هێمایەكی جیاواز لە زەین تۆمار دەكات و برەوی پێ دەدات، 
هەروەها ئەم سەركردەیە دەتوانێت ئاراستەی پارتەكە دەست 

نیشان بكات.
هەڵب���ەت بە درێژای���ی كات، زۆر جار نەبوونی بناغەیەك بۆ 
بڕیاردان كە مۆركێكی فۆرمالیس���تیانەی پێ���وە دیارە، دەبێتە 
هۆی سەرهەڵدانی كێشە لە كاتی گواستنەوەی سەركردایەتی 
و دی���اری كردن���ی سیاس���ەتدا. لەوانەی���ە ملمالن���ێ ل���ە نێوان 
ئەندامانی دێرینی پارتەكەدا بێتە ئاراوە، كاتێ هیچ سیستەمێك 
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بۆ چارەس���ەر كردنی ئەو ملمالنێیانە نەبێت، یاخود هەبێت و 
ك���ەم پەیڕەو بكرێت. س���ەرباری ئەم���ەش، نەبوونی رێكار و 
شێوازی پێشكەوتن، ورەی كەسانی بەهرەمەند كەم دەكاتەوە 
و لە بەدواداچوونی كاروانی سیاس���یی پارتایەتیدا س���اردیان 
دەكات���ەوە، بەاڵم كاتێ جیابوونەوە لە ری���زی پارتدا بە ناوی 
پشتگیری كردن لە سەركردەكانی پارتەكە خەفە دەكرێت، ئەو 
كەنااڵنەش كەم دەبن كە دەچنە خانەی ئەو بنەما شێوەییانەی 
ناكۆكیی���ەكان دەگرنە خۆ، ئەوا پتر وا پێ دەچێت كە ملمالنێ 
ببێتە مایەی پارچە بوونی پارتەكە نەك پارچە بوونێكی رێك 

و پێكی گرووپكارانە.
م���ەرج نییە ئەو پارتانەی س���ەركردە كۆنترۆڵیان دەكات لە 
ناخدا دژایەتی دیموكراسی یان هاوبەشكاری بكەن. لە راستیدا، 
ئ���ەو پارتانەی كە لەو چوارچێوەیەدان، لە نێو سیس���تەمگەلی 
ن���وێ و تازەب���اوی دیموكراس���یدا پەی���دا دەبن، ك���ە خەڵك بە 
دەوری جوداخوازانێ���ك گ���رد دەبنەوە، ئ���ەو جوداخوازانەی 
بە س���ایەی دژایەتی كردنی رژێمەیلی دیكتاتۆر ئەس���تێرەیان 
درەوش���اوەتەوە. سەركردەی سیاس���ی، لە نموونەی نیلسۆن 
ماندیلال لە باش���ووری ئەفریقا و )كیم دای یۆنگ( لە كۆریای 
باشوور پێگەی خۆیان لەوەوە بەدەست هێنا، كە بە شێوەیەكی 
پرەنس���یپانە پایەن���دی دیموكراس���ی ب���وون، بێ ل���ە كۆمەڵێك 
ه���ۆكاری دی. دوای نەمان���ی ك���ۆت و بەندی سیاس���ی ئەوان 
زۆر بە خێرایی بە بەرزترین پۆستی فەرمی گەیشتن. ئەوەش 
هەلومەرجێكە پیشانی دەدات، كە سەركەوتنی سیاسی بێ سێ 
و دوو پێ���ش دامەزراواندنی پارت دەكەوێت، یان لەوەدایە وا 
بێت. بۆیە نەبوونی دیموكراسیی ناوخۆیی، هەروەها هەبوونی 
ئەو بنیاتەی كە شێوەی فۆرمالیستیانەی وەرگرتووە، هەندێك 
ج���ار، زادەی نوێكاری���ی نێو پارتەكە و س���ەركەوتنی خێرایە، 
نەك ئەوەی نیشانەیەك بێت بۆ ئەو رێیەی سەركردە گرتیانە 
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ب���ەر لە رێ���ی بەهێ���ز كردنی خۆیان���دا. جا ه���ەر چییەك بێت 
هۆیەكان���ی الواز بوونی بنیاتی ناوخۆی حوكم، ئەوا زۆربەی 
ئەو پارتانەی كە یەك س���ەركردە كۆنترۆڵی���ان دەكات، زیاتر 
پێویس���تیان بەوەی���ە كە ش���ێوەیەك بدەنە بنیات���ی خۆیان، بۆ 
جێگۆڕكێ پێ كردنی س���ەركردەكان لەسەر هەموو ئاستێكدا، 
ئەگەر مەبەس���تیان پاراس���تنی یەكڕیزی و یەكگرتوویی خۆی 
بێت، بەوەی سەركردە زاڵەكە گۆڕەپانی كاری سیاسی بەجێ 

دەهێڵێت.

 پارتی ماقوواڵن
راس���تە ئ���ەو پارتەی س���ەركردە كۆنترۆڵ���ی دەكات بووەتە 
نموونەیەك���ی ب���او، ب���ەاڵم ل���ە كاتی پەی���دا بوون���ی پارتگەلی 
دیموكرات لە س���ەدەی نۆزدەمدا، س���ەركردەی دەس���ەاڵتدار 
بەو ش���ێوەیە باو نەبوو. ئەو كاتە، زۆربەی پارتەكان لەس���ەر 
ئاس���تی دامەزراوەییدا الواز بوون، ل���ە گەاڵڵە كردنی بڕیاردا 
رێ���كاری الوازیان پیادە دەكرد، هەروەه���ا بە بەراورد لەگەڵ 
الیەنی دی، بەوە ناس���را بوون كە لە رووی یاس���اییەوە زۆر 
یەكگرتوو نەبوون. رێكخستنەكانیان بە خێرایی پەرت دەبوون، 
وا ب���او بوو لە كاتی هەڵبژاردندا ك���پ بوون. لە ئەنجامی ئەو 
گوشارەی دەستەیەكی یاس���ادانان كردی، ژمارەیەكی زۆری 
ئ���ەو پارتانە دامەزران، ئەوان گەش���ەیان بە بنیاتی پەیوەندی 
ك���ردن بە الیەنگرانیانەوە نەدا تا پاش���تر نەبێ���ت. ئەو پارتانە 
بە دەوری یەك س���ەركردەی خ���اوەن كاریزما گرد بوونەوە، 
وا ب���اوە ئ���ەو پارتانە دەكەونە ژێر دەس���ەاڵتی دەس���تەیەكی 
بچووكی سەركردایەتی كە خۆبەخۆ خۆیان هەڵدەبژێرن، ئەو 
دەستەیە لەو بەرپرسانەی هەڵبژێردراون، هەروەها لە كۆمەڵە 
سەركردەیەكی كە لە نێو گرووپی دەنگدەرانی الیەنگری پارتەوە 
سەریان هەڵداوە )وەك نووسەران، سەركردەی سەندیكاكانی 
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كری���كاران.. هتد(، هەروەها س���ەركردەی كۆمەڵگاكانی ناوخۆ 
)ل���ۆكاڵ( و بیرۆكراس���ییانی پارەدار. زۆر جار دەس���ەاڵت لە 
سەر ئاستی جیاجیا لە نێوان سەركردەكاندا دابەش دەكرێت، 
ئەو س���ەركردانە پەنا بۆ ئەو بنكردایەتییە دەبەن، كە ملكەچی 
رێوشوێنی فۆمالیانە و كاری پەنامەكیی هەڵبژاردنی كاندید و 
سەركردەكان نین. ئیدی هەرچەندی ئەو رێڕەوە پیشەییانەی 
ك���ە لە نێو ئەو پارتانەدا ب���ەرەو لووتكە دەچن هەمەجۆر بن، 
ئەوا یەكێك لەو س���یما جودا و بنەڕەتان���ەی كە تەنیا »پارتی 
ماق���وواڵن« پەی���ڕەوی دەكات، گوێ نەدانیەتی بە پاراس���تنی 
دیموكراسیی ناوخۆیی تەنانەت بە رووكەشیشدا: بەرنامەكانی 
لە »جۆر«ی كۆمەاڵیەتییەوە پشتگیری وەدەست دەهێنێت لە 

»چەندایەتی«ی دیموكراسییەوە.
هاوش���ێوەی س���ەردەمیانەی ئ���ەو پارتانە، كە بۆ س���ەدەی 
نۆزدەم دەگەڕێنەوە، لە نموونەی ئەو پارتەدا خۆی دەنوێنێت 
كە لە س���ەر بنەمای پ���ووچ رۆنراوە، بریتیش���ە لەو دەرامەت 
و ناوبانگ���ەی گرووپێكی بژاردەی هاوبیر بەدەس���تی دەهێنن 
)بڕوان���ە نموون���ەی 2 لە خش���تەی ژمارە )1(دا(. ئ���ەو پارتانە 
مەیلیان بە الی ناسەنترالیزمەوەیە، لە رووی دامەزراوەییەوە 
سس���ت و الوازن. لە شار و ناوچەكانیشدا رێكخستنی ئەوان 
ب���ە دەوری ئەو س���ەركردانەدا چڕ دەبێتەوە، ئ���ەوان، هیچ نا، 
جیا لە رێكخس���تنی پارتەكە پشتوانیی خۆیان هەیە. بە هەمان 
شێوەی ئەوانی پێش خۆیان، ئەو پارتانە مۆركی تایبەتاندنیان 
هەیە، بەوەی بڕیار بە دەس���تی ماقواڵنەوەیە، ئەوانیش وێنەی 
گش���تیی پارتەكە بەرجەس���تە دەكەن. لە نێو ئەو پارتانەش���دا، 
دیموكراس���اندنی رێكخستن بە گشتی دامەزراواندنی زیاتر بە 
دوای خۆیدا دەهێنێت، چونكە پارتەكان پێویس���تیان بە دیاری 
كردنی سنووری ئەندامێتی هەیە، بەر لەوەی بتوانن مافەكانی 

ئەندام فراوان بكەن. 
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 نوێنەرایەتیی تاكە كەس
هەندێ ل���ەو پارتانە لە كۆتایی س���ەدەی نۆزدەمەوە، لەبەر 
رۆش���نایی س���ەركەوتنی پارتگەل���ی ت���ازەی سۆشیالیس���ت و 
بەكاریگەری���ی زۆری ئەوان، كەوتنە تاقی كردنەوەی چەندین 
ش���ێوازی دیك���ەی رێكخس���تن. یەكەم ج���ار ه���ەردوو پارتی 
سۆشیالیس���ت و پارتی كار لە دەرەوەی دەزگاكانی یاس���ایی 
نیش���تیمانیدا دامەزران، ئەوە لە قۆناغێكدا كە ژمارەیەكی زۆر 
لەوانەی كە ئەو پارتان���ە هەوڵی نوێنەرایەتی كردنیان دەدان، 
پێویس���تیان بە وەدەس���ت هێنانی مافی دەنگدان هەبوو. چەند 
رێكخس���تنێكی هەمیش���ەیی دام���ەزران كە لە م���اوەی نێوانی 
هەڵبژاردنەكاندا، الیەنگران بۆ خۆیان رادەكێشن، تا پشتیوانی 
بۆ پرس���ی سیاس���یی خۆیان بەدەس���ت بهێنن. بەشێكی هۆی 
دامەزراندنیش���یان ب���ۆ ئ���ەوە دەگەڕێت���ەوە، ك���ە چاالكییان لە 
بواری هەڵبژاردندا س���نووردار بوو. ئەو زێدە رێكخستنانەی 
هەڵب���ژاردن لە هەن���دێ دەوڵەتدا یارمەتیدەر ب���وون لە گەاڵڵە 
بوونی ناسنامەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی، كە شێوەی سیاسەتی 
نیش���تیمانیی واڵت���ی بۆ س���ااڵنی داهاتوو رەنگڕێ���ژ كرد. ئەو 
پارتانە روویان لە دروس���ت كردنی ئەو رێكخستنانە كرد، كە 
ئەندامانی���ان چ وەك تاك ی���ان وەك گرووپی بەرژەوەندی لە 
نێویدا، لە كۆنگرە و كۆنفرانس���ەكانی هەرێمی و نیش���تیمانیی 

پارتەكەدا نوێنەریان دەبێت.
رەخنەگران، هەر لە س���ەرەتاوە، گومانیان هەبوو لە سەنگی 
رۆڵی ئەو بنیاتانەی لە ژێرەوە بۆ س���ەرەوە دروس���ت بوون، 
بەوەی بتوانن دیموكراسییەكی ناوخۆی راستەقینە بچەسپێنن. 
رەنگە دیارترین رووداویش ئەوە بێت كە لە سەرەتای سەدەی 
بیس���تەمدا رووی دا، كاتێ���ك )رۆبیرت���ۆ میكالز( كۆمەڵناس���ی 
ئەڵمان ل���ە توێژینەوەیەكی���دا دەربارەی دیموكراس���یخوازانی 
ئەڵمان رایگەیاند، كە »هەموو رێكخستنێكی پارتایەتی بریتییە 
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ل���ە دەس���ەاڵتێكی ئۆلیگارك���ی )حوكم���ی كەمین���ە( و بەندە بە 
بنەمایەكی دیموكراس���ی«، پاش���ان »ئەوەی بیر لە رێكخستن 
بكاتەوە، خۆبەخۆ بیر لە ئۆلیگاركی دەكاتەوە«. ئەمە تۆمەتبار 
كردنێكی مەترس���یدارە، بووە خەمێ���ك و لەو كاتەوە بەرۆكی 
چەندین پارتی دیموكراس���ی گرتووە. هەڵبەت تەنیا ئاراس���تە 
كردنی ئەم تۆمەتە، ئەو گۆڕانكارییە لە هەڵوێست پیشان دەدات، 
سەبارەت بە شێوازی كار كردنی ناوخۆی پارتگەلی سیاسی. 
ئی���دی هەتا ئەگەر ئەو پارتە سیاس���ییانەی ئ���ەو پێوەرانەیان 
پەیڕەو كرد بەاڵم بە تەواوی پێوەی پابەند نەبوون، بەاڵم تەنیا 
ئاش���كرا كردنی دەبێتە پاساوگەلێك كە پارتەكان بیقۆزنەوە و 
شەرعیەتی دیموكراسیی ناوخۆیی پێ بچەسپێنن. گرنگیی ئەم 
پاس���اوانە بە هۆی ئەو سەركەوتنانەوە بوو كە هەندێ پارتی 
تازە )بە تایبەتی چەپەكان( لە هەڵبژاردنەكاندا بەدەستیان هێنا. 
پارتەكان���ی دیكە، لەوانە ژمارەیەك پارتی كۆنی )كادیران( كە 
دواتر پێكهاتەكانیان گۆڕی تا زیاتر ببنە فۆرمالیست و كەمتر 
بژاردەخواز بن، لە نیوەی دووەمی س���ەدەی بیس���تەمدا، ئەم 

هزر و بیرەی رێكخستنیان پەسند كرد.
ئەم���ڕۆ، زۆر جار پارتەكان، تەنانەت ئەوانەی س���ەركردەی 
بەهێزیشیان هەیە، خاوەن بنیاتێكی نوێنەرایەتین، كە بە الیەنی 
كەم گوزارشت لە بەشداری كردنی میللی دەكەن بۆ هەڵبژاردنی 
كاندیدی پارتەكان و داڕشتنی سیاسەت. راستە بنیاتی دروست 
كردنی بڕیار لە نێو ئەو پارتانەدا سەنترال دەمێنێتە، بەاڵم پشت 
بە بنكەیەكی زیاتر هاوبەشكار دەبەستێت، بە چەند چینێك كە 
مۆركی فۆرمالیس���تانە دەپۆش���ێت، پتر لەوەی لە الی )پارتی 
ماقوواڵن(دا هەیە. )بڕوانە نموونەی 3 لە خشتەی ژمارە )1(دا(. 
روونتر بڵێین، لە كۆتایی س���ەدەی بیستەمدا ژمارەیەك پارتی 
رژێمگەلی خاوەن دیموكراس���یی چەس���پاو، بە گوڕ و تینەوە 
پش���تگیرییان لە بیرۆكەی سوود وەرگرتن لە ئاستێكی دیاری 
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كراوی دیموكراس���ی لە نێو رێكخستنی تایبەتی خۆیاندا كرد، 
هیچ نا بۆ مەرایی، تەنانەت هەتا ئەگەر ئەم گۆڕانكارییە زیاتر 
بە گوتە بێت نەك بە راستی، بەاڵم گوزارشت كردن و روون 
كردنەوەی ئەم نموونە بەرزەی دیموكراس���یی نێو پارتەكان، 
كاریگەریی هەبوو سەبارەت بە گۆڕینی پێشبینییەكانی خەڵك 
لە ئاس���ت ئەو پارتانەدا. هەروەه���ا فاكتەرێكی یاریدەدەر بوو 
ب���ۆ دیاری كردنی چەمكەكانی رەفتاری دروس���ت كە لە كۆتا 
بەش���ی س���ەدەی بیس���تەمدا پەیڕەو كرا، وات���ە دوای ئەوەی 
پارتەكانی نێو سیس���تەمەیلی تازە سەرهەڵداوی دیموكراسی 
لە جیهاندا دەستیان بە گەڕان كرد بە دوای نموونەگەلێك، كە 

رایەڵی نێوان سەركردەی سیاسی و الیەنگران بەهێز بكەن.

 نوێنەرایەتیی سەندیكا
پابەند بوون بە دیموكراسی لە نێو پارتدا، بە الی ژمارەیەكی 
زۆری پارتەوە مانای بەهێز كردنی دەرفەتی بەشداری كردنی 
ئەن���دام ی���ان الیەنگرانە. هەڵب���ەت توانا كردنی ت���اك بە تاكی 
الیەنگران، هەرگیز تاكە بژاردەی بەردەستی ئەو پارتانە نەبووە 
كە هەوڵ بۆ بنیاتێكی زێدە دیموكراسی دەدەن. هەندێ پارت 
پەرەیان بەوە دا، كە دەكرێ پێی بڵێین )نوێنەرایەتیی سەندیكا(، 
ئەمەش تەرزە نوێنەرایەتییەكی ناوخۆیە كە پشت بە گرووپ 
دەبەستێت، س���ەركردەی ئەو گرووپە دیاری كراوانە پۆستی 
باش���یان لە نێ���و پارتدا هەیە. نوێنەرانی ئ���ەو گرووپانە )وەك 
تۆڕەكانی كڵێسە یان سەندیكاكانی كرێكاران( لە كۆنگرەكانی 
پارتەك���ەدا بەش���دار دەبن، ب���ە نوێنەرایەتیی الیەنگرانیش���یان 
كار ل���ە كۆنگرەكاندا دەك���ەن. هەروەها هەندێ جار ئەندامانی 
ئەو گرووپان���ەی نوێنەرایەتی دەكرێن، ناڕاس���تەوخۆ لە رێی 
ئ���ەو نوێنەرایەتی كردنە س���ەندیكاییەوە ناویان وەك ئەندامی 
پارتەك���ە تۆم���ار دەكرێ���ت. ل���ەو پارتانەی لە میانی س���ەدەی 
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بیستەمدا نوێنەرایەتیی سەندیكاییان هەبووە، ئاماژە بە پارتی 
كرێكارانی بەریتانیا، پارتی دیموكراسیخوازانی كۆمەاڵیەتی لە 
سوید، پارتی گەلی نەمسایی و پارتی دامەزراو شۆڕشگێڕ لە 
مەكسیك دەكەین. ئەم لیس���تە نیشانەی ئەوەیە كە سەپاندنی 
ف���ۆرم بەس���ەر نوێنەرایەتیی كۆمەڵە و گرووپ���ی الوەكیدا لە 
بنیات���ی پارت���دا، بیرۆكەیەكی كۆنە. بە ش���ێوەیەكی تایبەت لە 
نێو پارتەكانی چەپدا )بەاڵم نەك تەنیا لە الی ئەواندا( سەری 
هەڵدا، ئەو پارتانەی كە پەرەسەندنیان بەندە بە گەشەسەندنی 
بزووتنەوەكانی سەندیكای كرێكارانەوە. ئەوەی پەیوەست بێت 
بە بەهێزیی گرووپەكانی ئەندام لە رێكخستندا، ئەوا پارتەكان 
كە نوێنەرایەتیی س���ەندیكا دەكەن، پش���ت ب���ە بنكردایەتییەكی 
دامەزراو بەهێز دەبەس���تن، بەاڵم بنیاتی تایبەت بە جۆشدانی 
الیەنگرانیان، لە رووی گەش���ە كردنەوە جۆربەجۆرە، ئەمەش 
ب���ە گوێ���رەی توان���ای پش���ت بەس���تنی پارت���ەكان ب���ە هێزی 
گرووپەكانی ئەندام لە رێكخس���تندا. پرۆسەی دروست كردنی 
بڕیار لە الی ئەو پارتانە بە گشتی هاوبەشكارانەیە، سەبارەت 
ب���ە گرووپەكان���ی بەرژەوەندی بە ش���ێوەیەكی گش���تی، نەك 
س���ەبارەت بەو ئەگەرانەی تاكەكان پەس���ندی دەكەن )بڕوانە 

نمونەی 4 لە خشتەی )1(دا(.
ب���ەر ل���ە ماوەیەكی ك���ەم، هەندێ پ���ارت ك���ە نوێنەرایەتیی 
س���ەندیكایان پەی���ڕەو دەك���رد، نەریتێكی���ان دەس���ت پێ كرد 
ب���ۆ ل���ە قاڵبدانی رۆڵ���ی نوێنەرایەتی���ی بە كۆم���ەڵ، ئەویش لە 
بەرژەوەندیی راستەوخۆ تەیار كردنی تاك بە تاكی الیەنگران. 
ئ���ەم گۆڕانكارییەش ل���ە چوارچێوەی ئ���ەو هەواڵنەدا بوو كە 
ب���ۆ فراوان كردنی بنكەی جەماوەری و پش���تیوانیی پارتەكان 
دران، دی���ارە ئەم���ەش ئ���ەو كاتە زۆر پێویس���ت ب���وو كاتێك 
گرووپگەلی نەریتیی دەنگدان )وەك كڵیس���ە و س���ەندیكاكانی 
كرێكاران( دژە توانایان خستە روو سەبارەت بە تەیار كردنی 
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سیاس���ی. ل���ە هەمان كات���دا، هەندێ توێ���ژ لە چەن���د پارتێكدا 
هەوڵی���ان دا میتۆدی نوێنەرایەتیی س���ەندیكا فراوان بكەن، بە 
چەشنێك نوێنەرایەتی كردنی كەرتەكانی ئابووری تێپەڕێنێت، 
ئەوانە پاس���اویان بۆ ئەم���ە بریتی بوو لەوەی، دیموكراس���ی 
پێویس���تی بەوەیە گرووپەكانی دیكەش نوێنەرایەتییان لە نێو 
ئۆرگانەكان���ی پارت���دا هەبێت، ت���ا دڵنیا بن ل���ەوەی كە دەنگی 
جیاجی���ا ئیدی دەبیس���ترێن. بۆیە چەندین پ���ارت بیریان لەوە 
كردەوە كاندید یان كۆتا كورسی لە ئەنجومەنی راپەڕاندندا بۆ 
ئەندامان���ی ئەو گرووپە ئەتنیكانەی )وەك ژنان یان الوان یان 
كەمین���ەی ئەتنی بە نموونە( هەمیش���ە نوێنەرایەتیی تەواویان 
نیی���ە لە پۆس���تەكانی پارتدا، تەرخان بكەن. ه���ەر كە ئەمەش 
رووی دا، ئیدی پێویس���ت بەوە دەكات كە جۆرە س���ازانێك لە 
نێوان ئەو دەس���تكەوتانە بكرێت كە گرووپی الوەكیی خاوەن 
شانس بەدەس���تی دێنن، هەروەها ئەو رێوش���وێنانەی پێشتر 
پەیڕەو كراون، ئەمەش بە ئامانجی دابەش كردنی دەس���ەاڵتە 
لە چوارچێ���وەی پارتدا. ئەمانەش ئاڵۆزین و پیش���انی دەدەن 
كە چ���ۆن بیر لەوە دەكرای���ەوە پرەنس���یپەكانی نوێنەرایەتیی 
س���ەندیكا كە پێشینەی بە نوێنەرایەتیی بەكۆمەڵ داوە، لە دوا 
قۆناغدا، ناكۆك دەبن لەگەڵ پرەنسیپەكانی نوێنەرایەتیی تاكە 

كەس كە بریتییە لە )یەك ئەندام و یەك دەنگ(.

 دیموكراسیی بنكردایەتی
هەن���دێ چاكس���ایخوازی پارت���ەكان، لەم س���ااڵنەی دواییدا، 
كەوتن���ە رەخنەگرت���ن ل���ە رێكارەكان���ی نوێنەرایەت���ی كردن، 
كە پش���ت بە مافەكانی ت���اك یان گرووپ دەبەس���تێت، ئەوان 
داكۆكیی���ان ك���رد ل���ەوەی دەكرێ پێ���ی بڵێین )دیموكراس���یی 
بنكردایەت���ی(، )وەك چاولێكەریی���ەك ب���ۆ پارت���ی س���ەوز كە 
ی���ان  دەكات(،  پارتەك���ەی  »بنكردایەت���ی«ی  نوێنەرایەتی���ی 



ندا
كا

تە
پار

و 
نێ

لە 
ی 

اس
كر

مو
دی

ی 
دن

كر
ە 

یاد
پ

163

)دیموكراسیی راپرسی(. ئەم نموونەیەش بە پێی رێوشوێنێكی 
پلە بەرزی هاوبەش���كاری دامەزراوە، وەك راپرسیی گشتی، 
ئەمەش پێشینەیەك بە بەشداری كردنێكی فراوان لە هەردوو 
پرۆس���ەی دانوس���تان و دروس���ت كردن���ی بڕی���اردا دەدات. 
پاس���اوی ئەوانەی ئەو بنیاتەیان بە الوە پەس���ندە ئەوەیە، كە 
دەبێ رێكخس���تنەكانی پارت رۆڵی زیاتر راس���تەخۆ لە گەاڵڵە 
كردن���ی بڕیارگەل���ی گرن���گ، بدەن���ە الیەنگران���ی پارتەكە. ئەم 
نموونەی���ە لە نێ���و پارتەكانی )چەپی تازە( كە لە هەش���تاكانی 
س���ەدەی رابردوودا لە ئەوروپا دامەزران، زیاتر بەدەركەوت، 
ئ���ەو پارتانەش ئەزموونێك���ی زۆریان لەو بنیاتەدا بەدەس���ت 
هێن���ا. لە گەلێك حاڵەتدا، ئەو پارتانەی رێكاری دیموكراس���یی 
بنكردایەتییان تاقی كردەوە بۆیان دەركەوت، كە ئەو رێكارانە 
مەرجیان هەیە كە دەبێ تا ئەوپەڕەكەی و پتر لەوەی لە بەراییدا 
ب���ۆی دەچوون، پارت ب���ە دامەزراوەیی بك���ەن، چونكە بنەما 
تازەكەی رێكار، چەندین پرس���ی خستە روو كە چارەسەریان 
نییە، تەنیا بە سیس���تەمگەلێكی نوێ و روون نەبێت. هەروەها 
چاكس���ازیخوازانی نێو ئەو پارتانەی زیاتر پشت بە شێوازی 
نەریتیی رێكخس���تن دەبەس���تن، گرنگییان ب���ە هەندێ هزر و 
بیری دیموكراس���یی بنكردایەتی داوە، ك���ە ئەمەش لە هەندێ 
حاڵەتدا بووەتە هۆی ئەوەی چەند رێكارێكی تازە بگرێتە بەر، 
وەك هەڵبژاردن���ی بەراییانەی پارت بۆ هەڵبژاردنی كاندیدان، 
هەروەها پرۆس���ەكانی دەنگدان كە هەم���وو پارت دەگرێتەوە 
بۆ هەڵبژاردنی س���ەركردەكانی پارت یان ئەو رێكارە تازانەی 
بۆ چارەس���ەر كردنی كێش���ەكانی پەیوەندیدار بە بەرنامەكان 

دەگیرێنە بەر )بڕوانە نموونەی 5 لە خشتەی ژمارە )1(دا(.
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ل���ە  مەكس���یك  شۆڕش���گێڕی  دامەزراوەی���ی  پارت���ی   
نەوەدەكاندا:

ناسەنترالی و كشانەوە لە رێبازی نوێنەرایەتیی سەندیكا
بە درێژایی سااڵنێكی زۆری سەدەی بیستەم پارتی دامەزراو 
شۆڕش����گێڕی مەكسیك دەستی بەس����ەر مەكسیكدا گرت بوو، 
بەاڵم ئەو بارودۆخە لە هەش����تاكاندا گۆڕانی بە س����ەردا هات، 
لەگەڵ لەدەس����ت دانی پش����تیوانی دوای ماوەیەك لە پەشێویی 
ئابووری. ئەم پارتە لە ساڵی 1988 زیانێكی زۆری لە دەستەی 
یاسادانانی نیش����تیمانی دا، هاوكات نەیتوانی سەرۆكایەتیی لە 
دەس����تدا بمێنێت، تەنیا ب����ە هۆی تۆمارەكانی جی����ا كردنەوەی 
دەنگ����ەكان نەبێ����ت ل����ە هەڵبژاردنەكاندا كە جێ����ی گومانن. ئەو 
پرۆس����ەیەی هەڵب����ژاردن روونی كردەوە ك����ە پارتی دامەزراو 
شۆڕشگێڕی مەكسیك پێویستی بە فراوان كردنی چوارچێوەی 
س����ەرنج راكێش����انی هەڵبژاردن هەیە، ئەگەر ئەو ركابەرییە بە 
شێوەیەكی كارا رووی دا، لە وەاڵمی ئەو بارودۆخە گۆڕاوەشدا 
هەر یەك لە س����ەرۆكی پارت و س����ەرۆكی پاڵپش����ت كراو لەو 
پارت����ەدا دەس����ت پێش����خەر ب����وون ل����ە چاودێ����ری كردنی ئەو 
چاكسازییەی نێو پارتەكە، كە مەبەست گواستنەوەی دەسەاڵت 
لە كەرتەكانی س����ەندیكای پارتەوە )بۆ نموونە، س����ەندیكاكانی 
كرێ����كاران و كەرت����ی كش����توكاڵ، كە چاالكییەكانی����ان لە دابین 
كردنی دەنگ كەمی كردووە( بۆ كەرتی )میللی(ی پارتەكە، كە 
رێكخس����تنێكی زیاتری هەیە لەس����ەر ئاس����تی جوگرافیا و تاكە 
كەس����دا، وێڕای ئەمە، س����ەركردەی پارتەكان لەس����ەر ئاس����تی 
الوەكیی نیشتیمانیدا ئازادییەكی زۆریان هەبوو لە خستنەڕووی 
بۆچوونەكانی����ان لەبارەی دەس����ەاڵتی راپەڕاندن����ی پارتەكەوە، 
هەروەها هەنگاویش هاویش����ترا بۆ ف����راوان كردنی رووبەری 
بەش����داری كردن لە پرۆسەكانی هەڵبژاردنی كاندیدان )هەموو 

پرۆسەكان بێجگە لە ناونانی كاندید بۆ سەرۆكایەتی(.
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لەگ���ەڵ ئەوەی هەندێ لەو چاكس���ازییانە ئەوەندەیان نەبرد 
پووچەڵ كرانەوە، تەنیا ئەوەندەی لێ مایەوە كە بەس بێت بۆ 
بەدی هاتنی گواستنەوەیەكی گرنگ لە دەسەاڵتی نێو پارتەكەدا، 
بۆی���ە حوكمڕانانی ویالیەت���ەكان توانییان رۆڵێكی گەورەتر لە 
ناونانی كاندیدی پارتی دامەزراو شۆڕشگێڕ لە هەڵبژاردنەكەی 
سەرۆكایەتیی ساڵی 2000دا ببینن، بەاڵم ئەوان لەم رۆڵەیاندا 
زیاتر پش���تیان بە س���ەركردەی پارتەكانی ناوخۆ بەس���ت، كە 
كۆنترۆڵ كردنی ناونانی كاندیدان بۆ پۆس���تی ویالیەتەكانیان 
لە دەس���تدا ب���وو، پارتی دامەزراو شۆڕش���گێڕ س���ەنترالیەتی 
هەندێ پرۆس���ەی هەڵوەشاندەوە، هەروەها بازنەی بەشداری 
كردن بۆ دیاری كردنی كاندیدی هەڵبژاردنەكانی یاس���ادانانی 
فراوان كرد، پرۆس���ەی هەڵب���ژاردن زیاتر كراوە بوو، لە زۆر 
ش���وێندا، دابەش بوونی نێو ئەندامانی پارتەكان پەرەی سەند، 
هەندێ گرووپیش وا دنە دران، هەڵمەتی دژ بە پارتی دامەزراو 
شۆڕش���گێڕ رێك بخەن یان تەنانەت چوونە پاڵ پارتێكی دی. 
هەن���دێ ل���ە س���وودمەندانی ئ���ەم گۆڕانكاریانە لە ئاراس���تەی 
ناسەنترالیزمدا، سەركردەی پارتەكانی ناوخۆ بوون، ئەوانەی 
بایەخی���ان بە پش���تگیری كردن لە دەس���ەاڵتی تایب���ەت دابوو، 
زیاتر لە جێبەجێ كردنی ئەو پالنانەی كە س���ەرنجی پارتیان 
رادەكێشا، ئەویش لە میانی دیموكراساندنی ناوخۆیی، تەنانەت 
لەو حاڵەتەدا، پارتی دامەزراو شۆڕش���گێڕی مەكسیك هەر لە 
سەرەتای هەڵبژاردنەكەی س���الێ 2000دا، بەدواداچوونی بۆ 
ئەزموونەكانی لەگەڵ دیموكراس���یی ناوخۆی���ی پارتەكە كرد، 
ئەوی���ش بە ئەنجامدانی هەڵبژادنی بەرایی و كراوە لە بەردەم 
هەموو دەنگدەراندا، بەاڵم ئەم ستراتیژە بەس نەبوو بۆ ئەوی 
پارتەكە پارێزگاری لە سەرۆكایەتی بكات، بۆیە ئەم پارتە بۆ 

یەكەم جار لەوەتەی 71 ساڵە دووچاری شكست بووەوە. 
ئەو پێنج نموونانەی رێكخس���تن یاریدەدەرن بۆ تێگەیش���تن 
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ل���ە خاڵە جیاوازەكانی دەس���ت پ���ێ كردن���ی گۆڕانكارییەكانی 
رێكخس���تن ل���ە الی���ەن پارتگەل���ی هاوچەرخ���ەوە، هەروەه���ا 
ئ���ەو رێنوێنیی���ە جیاوازانەی ك���ە بە مەبەس���تی بەهێز كردنی 
هاوبەشكاری لە پرۆس���ەی دروست كردنی بڕیاری ناوخۆدا 
دەیگرنە بەر. دیموكراساندن )دیموكراتیزە كردن( لە پارتەكاندا 
چەند واتایەك دەبەخشێت، كە بە جیاوازیی یەكەمین شێوەی 
رێكخستن بە تەواوی جیاواز دەبێت. روونتر بڵێین، زیاد بوونی 
هاوبەش���كاری ل���ە پارتی ماق���وواڵن رەنگدان���ەوەی واتایەكی 
تەواو جیاوازە لە واتای ئەو پارتەی كە لەس���ەر دیموكراسیی 
بنكردایەت���ی دامەزراوە، ئەو جیاوازییەش تەنیا تایبەت نییە بە 
ناس���نامەی ئەو الیەنەی لە ئەنجامی گۆڕانكارییەوە دەسەاڵت 
وەردەگرێ، بەڵكوو پەیوەس���تە بەو هەنگاوە پراكتیكیانەی كە 
پێویس���تن بۆ سەرخس���تنی پرۆسەی دیموكراس���اندن، رەنگە 
گرنگتری���ن مەرجیش بۆ دیموكراس���اندنی ناوخۆیی لە پارتی 
ماق���وواڵن، كە لە س���ەر چەن���د دەزگایەك���ی الواز دامەزراوە، 
بریتی بێت لە چەسپاندنی بناغەی بەهێزی تایبەت بە شیاویی 
بەشداری كردن، كە كێشەیەكە رووبەڕووی ئەو پارتە بووتەوە 

كە بە تەواوی لەسەر دیموكراسیی بنكردایەتی دامەزراوە.

 دیاری كردنی ستراكتۆری پارت
چەس���پاندنی س���تراكتۆری كارای پ���ارت ئەركێكە و كۆتایی 
نایەت، جا ئەگەر رێكخس���تنەكان دروست بن، دەتوانن لەگەڵ 
هەلومەرج���ی گ���ۆڕاودا بگونجێ���ن، ك���ە بە هی���چ كلۆجێك لەو 
گۆڕانكاریی���ە ال ن���ادەن، ب���ەاڵم دەتوانین هەن���دێ فاكتەر جیا 
بكەینەوە كە شێوەی بڕیارەكانی رێكخستن، كە لە پارتەكانەوە 
دەردەچن، دەست نیشان بكەن، سەرباری چەند هەلومەرجێك 
كە باشترە پارتەكان لە سایەیاندا بەراوردكاریی جیاواز تاقی 

بكەنەوە لەوانەش دیموكراسیی ناوخۆ. 
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 یاساكانی پارت و كۆتی دیكەی یاسایی
پێویس���تە هەڵس���وكەوتەكانی رێكخس���تنی پارت لە چەندین 
دەوڵەت���دا لەگ���ەڵ دەق���ە یاس���اییەكاندا بگونجێ���ن ك���ە بنەم���ا 
سەرەكییەكان دەست نیشان دەكەن، تایبەت بە چەند پرسێك 
وەك هەڵبژاردنی كاندید و كۆمەكی دارایی پارت و هەڵبژاردنی 
س���ەركردە، ئ���ەم یاس���ایانە ل���ە رووی تایبەتمەندییانەوە زۆر 
جی���اوازن، تەنانەت كاتێ یاس���ای نیش���تیمانی مەرج بە س���ەر 
پارتەكاندا دەسەپێنێت، كە پێویستە بە شێوەیەكی دیموكراسیانە 
رێكخس���تن بكەن، هەتا ئەگەر یاس���اكانی پارت و یاس���اكانی 
كۆمەكی سیاس���ی لە دیاری كردنی كۆتەكان فراوانتریش بن، 
ئەوكاتە پارتەكان دەتوانن چەندین رێكخس���تنە چارەس���ەری 

بەدیل )ئەلتەرناتیڤ( بدۆزنەوە.

 ژینگەی دامەزراوەیی
باش���تر وایە رێكخس���تن و رێكارەكانی پارت رەنگدانەوەی 
ژینگەگەلێكی دامەزراوەیی بن كە پارتەكان لە چوارچێوەیاندا 
ركابەری دەكەن. دیارە كە س���ەنترالیزم رێبازێكی باوی پارتە 
لە دەوڵەتی تاكڕەویدا، لە كاتێكدا پارتەكان لە دەوڵەتی فیدراڵدا 
زیات���ر ئام���ادەن بۆ ش���وێنكەوتنی یەكەی الوەكی���ی هەرێمیی 
تایبەت بە خۆیان، لەگەڵ ئاماژە دان بەوەی كە ئەم ئاراستانە 
بە هیچ شێوەیەك گشتی نین، بە تایبەتی دەبینین كە چاالكیی 
پ���ارت بە ش���ێوەیەكی بنەڕەتی لە سیس���تەمی فیدرالیدا زیاتر 
جەخ���ت لە س���ەر هەڵبژاردن���ی هەرێمی دەكات���ەوە، هەروەها 
دەك���رێ ناوچ���ەی فیدرال���ی ببنە بنك���ەی گرنگی دەس���ەاڵتی 
س���ەركردەی پارتەكان، ئەمانەش فاكتەرن كە هانی ئاس���تێكی 
دی���اری ك���راوی ناس���ەنترالیزم دەدەن، هەروەها دەش���ێت تا 
رادەیەك، سیس���تەمەكانی دەس���ت نیش���ان كردن���ی كاندیدان 
رەنگدانەوەی سیس���تەمی هەڵبژاردن ب���ن، كە لە نێو دەوڵەتدا 
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پەی���ڕەو كراوە. بۆ نموونە چاكتر وایە لە سیس���تەمەكانی ئەو 
بازنانەی كە خاوەن یەك ئەندامن، پش���ت بە پرۆسەی دیاری 
كردنی كاندیدان بە ش���ێوازی ناس���ەنترال ببەسترێت، چونكە 
ئ���ەو سیس���تەمانە رێگە بۆ ئەو دەنگدەران���ە خۆش دەكەن كە 
كاندیدەكان بناس���ن، لەگەڵ ئاس���انكاری ب���ۆ البردنی مۆركی 
س���ەنترالی لە س���ەر دیاری كردنی كاندیدان، كاتێ لە بنەڕەتدا 
ئەگەرەكان پەیوەس���ت ب���ن بە بازنەی ناس���ەنترالەوە، وێڕای 
ئەمە، دوا توێژینەوە كە دەربارەی رێكارەكانی دیاری كردنی 
كاندیدان لە چەند واڵتێكدا كرا، لە دۆزینەوەی رایەڵێك لە نێوان 
سیستەمەكانی هەڵبژاردن و پلەی ناسەنترالی بۆ دیاری كردنی 
كاندیدان شكس���تی هێنا، ئەمەش���یان ئەنجامێكە ئەوە پیش���ان 
دەدات ك���ە چوارچێوەی دامەزراوەیی یەكێكە لەو فاكتەرانەی 
كە كاریگەرییان لەس���ەر بژاردەكانی پارت هەیە، تەنانەت لەو 
حاڵەتەشدا، چونكە سیس���تەمی هەڵبژاردن سروشتی كارەكە 
دەس���ەپێنێت، بۆیە لەوانەیە بە الیەنی كەمەوە شێوەی هەندێ 
وردەكاری دی���اری ب���كات لەو بنەمایانەی كە رێگەی دەس���ت 

نیشان كردنی كاندیدان دیاری دەكەن.

 ژینگەی گەیاندن
زۆرجار بژاردەكانی رێكخستن كە پارتەكان پەیڕەوی دەكەن 
رەنگدان���ەوەی ئ���ەو ژینگەیە دەبن كە ركابەری���ی تێدا دەكەن، 
یەكێك لە رەگەزەكانی ئەو ژینگەیە بریتییە لە ئاس���تی پش���ت 
بەس���تنی پارتەكان بە دەزگاكانی راگەیاندن بۆ گواس���تنەوەی 
پەیامەكانیان، هەندێ پارت دەتوانن پڕوپاگەندەی خۆڕایی یان 
بە پارە بۆ گەیشتن بە جەماوەرێكی زۆر بەكار بێنن، ئەمەش 
متمانە بە س���تراتیژەكانی چڕیی كار ك���ردن كەمتر دەكاتەوە، 
بەاڵم ئەو پارتانە هەموویان بە تەواوی پش���ت بە س���تراتیژی 
چڕی���ی راگەیان���دن نابەس���تن، چونك���ە فاكتەرەكان���ی تەكنیك 
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س���نوورێك ب���ۆ ئەم بژاردەی���ە دادەنێن، لەوانە ئاس���تی نزمی 
گەیش���تن بە راگەیاندنی نووس���راو یان بینراو یان بیس���تراو، 
ئەم���ە وێڕای فاكتەری سیاس���ی یان دارایی ك���ە بەكارهێنانی 
دەزگاكان���ی راگەیاندن���ی فەرم���ی ی���ان بازرگان���ی ب���ۆ ب���اڵو 
كردن���ەوەی پەیامەكانیان قورس دەكەن، ئەمەش كێش���ەیەكە 
لەوانەی���ە ب���ە تایبەتی تووش���ی پارت���ە تازەكان ببێت���ەوە، یان 
ئەوانەی بە رێگایەكی توندڕەو ئامێز رەخنە لە رەوشی ئێستا 
دەگ���رن، ج���ا هۆیەكان هەر چ���ی بن، لەوانەیە ئ���ەو پارتانەی 
ك���ە بە دەگمەن دەتوانن بگەن���ە دەزگاكانی راگەیاندن، لەوانی 
دی زیاتر پارێزگاری لە رێكخستنەكانی بنكەی جەماوەری و 
چاودێ���ری كردنی بكەن، تاكوو بەش���داری لە باڵو كردنەوەی 

پەیامی پارتدا بكەن.

 چوارچێوەی رۆشنبیری و مێژوویی
ل���ە فاكتەرەكان���ی دیكەی ژینگە ك���ە لەوانەی���ە كاریگەرییان 
هەبێت بۆ س���ەر ئەگەرەكانی رێكخستنی پارتەكان، بریتییە لە 
توانای كۆمەڵە و سەركردەكان و ئامادەییان بۆ بەگەڕخستنی 
كۆمەكی پێویست بۆ پارت، رەنگە ئەو پارتانە پێویستیان بەوە 
نەبێت دەزگای ئاڵۆز بۆ خۆیان دابمەزرێنن، ئەگەر بێتوو بتوانن 
پش���ت بە چەند كۆمەڵەیەكی دیكە ببەس���تن بۆ بەگەڕخستنی 
جەم���اوەری دەنگ���دەر. هەندێ پارت تا رادەیەكی زۆر پش���ت 
بە كۆمەكی س���ەركردەكانی ناوخۆی ئایینی دەبەستن، چونكە 
ئەو س���ەركردانە هەڕمێن بەو بیرۆكەیە دەدەن كە ناسنامەی 
ئایینی پاشكۆیەتیی سیاسی بەرهەم دەهێنێت، دەشكرا پارتی 
دیموكراسیخوازانی كریستیان لە ئیتالیا لە سااڵنی پەنجاكاندا 
لەگەڵ ئاس���ت و ش���ێوەی الوازیی رێكخس���تنەكەی ئەوكاتەی 
لەبەر چاو بگرتایە، چونكە توانیی پش���ت بە پشتیوانیی قەشە 
و رێكخس���تنەكانی كاتولی���ك ل���ە گوندەكان ببەس���تێت، بەاڵم، 
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س���ەبارەت بە چەپ، چەند پارتێكی دیموكراس���ی كۆمەاڵیەتی 
پشتیان بە س���ەندیكاكانی كرێكاران بەستووە بۆ قایل كردنی 
ئەندامانیان بەوەی كە ناس���نامەی ئابووریی���ان رەنگدانەوەی 
مەیلی���ان بێت بۆ پارتی دیموكراس���ی كۆمەاڵیەتی. هەر لەبەر 
ئەوە هەندێ لە سەندیكاكانی كرێكاران شارەزایی رێكخستنی 
خۆی���ان بەكار هێنا بۆ سەرخس���تنی هەڵمەتەكانی هەڵبژاردن، 
هاوكات سامانی دارایی هاوبەشیان لە نێوان ئەندامانی بەكار 
هێنا بە مەبەستی پارەدار كردنی پارتگەلی پەسند كراو، بەاڵم 
پارت���ەكان لە دیار نەمانی كۆمەڵەكان و ئامادەباش���ی لە بری 
ئ���ەوان، هەوڵی ئەوە دەدەن چەند تۆڕێ���ك لە الیەنگرانی تاك 

تایبەت بە خۆیان لە سەرتاسەری دەوڵەت پێك بهێنن.

 پابەند بوونی ئایدیۆلۆژی
زۆر ج���ار ئایدیۆلۆژی���ا رۆڵێك لە دیاری كردنی ش���ێوازی 
بڕیارەكانی رێكخستن دەبینێت، كە پارت دەری دەكات، ئەمەش 
بە ش���ێوەیەكی روون و ئاش���كرا ل���ە نێو پارتەكان���دا بەرچاو 
دەكەوێت، بە تایبەتی ئەوانەی ش���ێوازەكانی رێكخس���تنیان بە 
تەواوی پەیوەس���تن ب���ە ناس���نامەی ئەیدیۆلۆژییانەوە، رەنگە 
زیات���ر ئ���ەوەی پابەن���د بوون���ی ژمارەی���ەك پارتی س���ەوز لە 
سەرەتای دروست بوونیانەوە هەر لە سەرەتای هەشتاكانەوە 
بە بەڵێنی تەواویان لە پیادە كردنی سیاسەت بە چەندین جۆر 
و ش���ێوە سەرس���ام دەكات، لە كاتێكدا كە ئ���ەوان پابەندن بە 
دیموكراس���یی ناوخۆیی پارتەوە. ب���ە رای ئەوانیش، ئەمەیان 
مەرج���ی س���ەرەكییە، هەر لەو سۆنگەیەش���ەوە هەندێ پارتی 
كۆمۆنیس���تی ئەوروپا ك���ە لە پەنجاكانی س���ەدەی رابردوودا 
دام���ەزراون، پێی���ان وای���ە ریزبەندی قووچەكی ل���ە پێكهاتەی 
ناوخۆییان بریتییە لە پالنێكی نموونەیی سیاسی كە رەواجیان 
ب���ۆ دەكرد و بووبوو ب���ە توخمێك كە بەردەوام یارمەتیدەری 
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س���ەركەوتنیان بوو. بە دڵنیاییەوە پابەند بوونی ئایدیۆلۆژی، 
رەچاوی س���ەرەكییە بۆ ئەم جۆرە پارتانە، كاتێ كە پرس���ەكە 
پەیوەس���ت دەبێ���ت ب���ە دەركردن���ی بڕیارەكانی رێكخس���تن، 
ب���ەاڵم، تەنانەت ئەو پارتانەی لە روانگەیەكی پراگماتیانەتر لە 
بژاردەكانی رێكخس���تن دەڕوانن، ناچار دەبن، لە قۆناغێك لە 
قۆناغەكاندا، مل بنێن بۆ گوشار لە پێناو دامەزراندنی جۆرێك 
لە دیموكراس���یی ناوخ���ۆ، بە گوێرەی دەرەنجام���ی بەهاكانی 
دیموكراس���ی، رەنگە ئەو س���وودانەی بەدی هاتوون س���ەرنج 
راكێش���انێكی تایبەت بهێننە ئاراوە بە نیس���بەت ئەو پارتانەی 
لەو دەوڵەتانەدا دامەزراون، كە رای گش���تی بۆ بەرژەوەندیی 
دیموكراس���ی  ش���ەفافیەتی  و  هاوبەش���كاری  دیموكراس���یی 
دەگۆڕێت، چ سیس���تەمی دیموكراسیی رەس���ەن بن یان تازە 

هاتبنە نێو دیموكراسییەوە.

 السایی كردنەوە
مادام پەتای رێكخس���تن بە هێزێكی پاڵنەر هەژمار دەكرێت 
كە راس���تەوخۆ لەگەڵ س���تراكچەری پ���ارت یەكانگیر دەبێت، 
ئەوە خودی پەتاكە لەو واقیعەدا سەر هەڵدەدات كە پارتەكان 
س���ەركەوتنەكانیان لە ركابەرانیان بەدەست دێنن، چونكە ئەو 
پارتانەی كە هاوس���ەنگییان ل���ە رووی ژم���ارەی ئەندامانیان 
لەدەست دەدەن، یان ئەوەی كە لە پاڵپشتیی هەڵبژاردن وەری 
دەگرن، ئەوە خێراتر دەبێت بە ئاراس���تەی قبووڵ كردنی ئەو 
گۆڕانكارییان���ەی بە س���ەریاندا دێ���ت و وەك بڵێیت بۆ ئەوانی 
دیك���ە گونجاوتر بن، ئەوكات���ە، لەوانەیە تەكنیكی تازە، هەر لە 
ریزبەندی ئەو كەسانەی لە سااڵنی پێشوو هەڵگری مەشخەڵ 
ب���وون ت���ا دەگات���ە ماڵپ���ەڕی ئەلكترۆنی و دەنگدانی گش���تیی 
ناوخ���ۆی پارت بێتە ئاراوە. ئەمانە هەموویان ش���ەپۆلگەلێكی 
بە پیرەوە هاتن���ی جەماوەری بە خۆیانەوە دەبینن، بەاڵم ئەم 
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فێڵەی رێكخس���تن تا س���ەر ب���ەردەوام نابێ���ت، چونكە ئەگەر 
پارتەكان دیموكراس���ییان لە نێ���و ریزەكانیان فراوانتر كرد لە 
روانگ���ەی الس���ایی كردنەوەی تەكنیكیدا، كە ب���ۆ ئەوانی دیكە 
گونج���او بن، ئەوكاتە ب���ڕوای تەواویان ب���ەوە دەبێت كە ئەم 
تەكنیك���ە رەنگدانەوەی بەها تایبەتییەكان���ی پارتەكەیە، چاكتر 
وای���ە ب���ە پەلە وازی لێ بێن���ن ئەگەر هاتوو هی���چ ئەنجامێكی 
خێرای���ان دەس���ت نەك���ەوت، چ لە رێی بەش���داری كردنیان لە 

سەرخستنی هەڵبژاردن یان لە رێی زیاد كردنی ئەندامان.
دەكرێ ئەنجامەكانی گۆڕانكاریی رێكخستن كە پێشتر باس 
كران، بە پێی دوو رەهەند بن: لە الیەكەوە جیاوازی لە نێوان 
گوش���اری ناوخ���ۆ و دەرەوە دەكەی���ن لە پێن���او گۆڕانكاری، 
گوش���اری ناوخۆ توێژەكانی پارت و تاكەكان لەخۆ دەگرێت، 
س���ەرباری سەرچاوەكانی گرژی كە دووچاری گەشەسەندن 
یان پاشەكشەی رێكخستن دەبێت، بەاڵم گوشاری دەرەكی ئەو 
گۆڕانكارییانە دەگرێتەوە كە لە یاساكانی پارت و دۆڕاندن لە 
هەڵبژاردن دەگرێتەوە. لە الیەكی دیكەوە، دەتوانین وەسفی ئەو 
گوش���ارانەش بكەین كە مەبەستیان گۆڕانكارییە یان بە پلەی 
یەكەم بە گوش���اری ئایدیۆلۆژی یان بە گوشاری تەكتیكی لە 
حاڵەتەكان���ی دیكەدا، هۆی ئەو كۆمەڵە گۆڕانكاریانە بۆ تێكەڵ 
بوونی ئەو گوشارانە دەگەڕێتەوە، رەنگە توێژەكانی پارت كە 
گوشار دەكەن لە پێناو ئەنجامدانی گۆڕانگاریی رێكخستن، بۆ 
نموونە، س���وود لە دۆڕاندنی گ���ەورەی هەڵبژاردن وەربگرن، 
ئەوی���ش ب���ە مەبەس���تی س���ەركەوتنی الیەنگرانی پرۆس���ەی 
چاكس���ازی، بەاڵم تێگەیش���تن لەو پاڵنەرانەی كە هەر یەكێك 
لەو گوشارانە بەرهەم دێنێ بەرەو گۆڕانكاری، ئەوە خۆی لە 
خۆی���دا یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی زیاتر بە روونی لە س���ەر ئەو 
هەلومەرجانە هەڵوەس���تە بكەین كە لەوانەیە لەبەر رۆش���نایی 

ئەو پاڵنەرانە چاكسازیگەلێكی دیاری كراو پەیڕەو بكرێت.
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 دەرەنجام    
 ئەو پارتە سیاس���ییانەی لە هەڵبژاردن���دا ركابەریی یەكدی 
دەك���ەن و ب���ە ن���ۆرە پۆس���تەكان پ���ڕ دەكەن���ەوە، ئەم���ڕۆ بە 
شێوەیەكی گش���تی، بە س���یمایەكی جیاكەرەوەی حكوومەتی 
نوێنەرایەتی و لە هەمان كاتدا بە داكۆكیكار لە قەڵەم دەدرێن، 
جێگ���ەی ئاماژەیە كە ئەم رایە ت���ا رادەیەك رایەكی تازەیە، لە 
س���ەرەتای س���ەدەی نۆزدەمدا، كاتێ پارتگەلی سیاسیی تازە 
دادەم���ەزران، ئ���ەو پارتانە زۆر جار بە ق���ەوارەی نەخوازراو 
دادەندران چونكە هەڕەش���ە بوون بۆ س���ەر یەكێتیی نەتەوە، 
هەروەه���ا لەبەر ئەوەی نوێنەران���ی بێالیەنیان لە گەندەڵییەوە 
دەگالن���د، دوات���ر ئەم رەخنەیە ب���ە تەواوی لەن���او نەچوو، بە 
تایبەتی���ش ل���ەو دەوڵەتان���ەی ك���ە زۆر هیوایان ب���ە یەكگرتن 
ب���وو بۆ رووبەڕوو بوونەوەی ئەو مەترس���ییانەی، كە رەنگە 
هەڕەش���ە لە نەتەوە بك���ەن، بەاڵم ئەوەن���دەی نەبرد ئەو رایە 
نەرێنیان���ە بە تەواوی گۆڕان، لەگەڵ ئەو ش���ارەزاییە زۆرەی 
كە دەوڵەتان لە دیموكراس���یی هەڵبژاردندا دەستیان كەوت. لە 
س���ەرەتای سەدەی بیس���تەمدا، ددان پێدانان بە بوونی پارتی 
سیاس���یی ركاب���ەر زێدەتر ب���وو، بۆ دەس���تەبەر كردنی چاك 
بەڕێوە چوونی پرۆس���ەی دیموكراس���ی، لێرەوە، لە پارتگەلی 
سیاسی چاوەڕوان دەكرا كە رای گشتی بورووژێنن و ئەگەر 
بخەن���ە بەردەم دەنگدەران ل���ە هەڵبژاردنەكاندا، هاوكات بڕوا 
بەوە بهێنن كە یەكگرتن پێویستە بۆ رێكخستنی ئیش و كاری 

هەردوو لقی یاسادانان و راپەڕاندن.
ب���ەاڵم بی���ر و ڕاكان ئەوەن���دە كۆك نەب���وون لەگەڵ ئەوەی 
كە پێویس���تە پارتەكان خۆیان بە چەندین رێگا رێك بخەنەوە 
ب���ە جۆرێك كە دیموكراس���یی ناوخۆیی لەب���ەر چاو بگرن بە 
مەبەس���تی بەهێ���ز كردنی چاك بەڕێوە چوونی دیموكراس���ی 
لەو سیستەمانەی كە لە پەنایاندا ركابەری دەكەن، بەاڵم هەتا 
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ئەگ���ەر ئەو بیر و ڕایانە جیاوازیش بوون لەس���ەر ئەوەی كە 
ئایا دیموكراس���یی نێو پارتەكان پێویس���تییەكی رەهایە، ئەوە 
زۆربەیان لەگەڵ هۆكاری راست و دروستیی ئەو بیر و ڕایانە 
گونج���اون، تەنانەت ئەگەر ه���ۆكاری بەرژەوەندیخوازیش���ی 
لەگەڵدا بێت، ئەوكاتە پارتەكان ناچار دەبن رێچكەیەكی روونتر 
لە دروست كردنی بڕیار پەیڕەو بكەن، دەتوانرێ رێكارەكانی 
هاوش���ێوە یارمەتی���ی پارتەكان ب���دەن تاكوو ل���ە هەڵبژاردندا 
س���ەربكەون و كاندی���دی بە تواناش دەس���ت نیش���ان بكەن و 
پارێزگاری لە پش���تیوانیی میللی بكەن، لە بەرانبەردا، لەوانەیە 
هەن���دێ جار رێ���كاری ناوخۆیی دیموكراس���ی ل���ە ماوەیەكی 
كورتدا پێگەی ركابەریی پارت الواز بكات، بەم ش���ێوەیە زۆر 
جار پرسەكانی رێكخستن لە مۆركی مۆرالی زیاتر بە مۆركی 
پراكتیكی وەس���ف دەكرێن، ئەمەش یەكێك���ە لەو هۆیانەی كە 
دەبێتە ئاس���تەنگ لە بەردەم بانگەش���ە كردن بۆ داڕشتنی ئەو 
یاس���ایانەی كە دیموكراسی بە س���ەر پارتەكاندا دەیسەپێنێت، 
بۆیە تاكە نموونەیە بۆ بەڕێوە بردنی پارت كە لەگەڵ هەموو 

حاڵەتەكاندا بگونجێت.
لە كۆتاییدا، لێمان گەڕێن، سەرنجتان بۆ ئەوە رابكێشین كە 
ئەو دەوڵەتانەی نائومێدیی میللی باڵی بە س���ەردا كێشاون، لە 
ئاست سیاسەتمەدار و پارتەكان و بایەخێكی زۆریش بە مافی 
چارەی خۆنووس���ینی دیموكراسی دەدەن، ئەوە پارتەكان كە 
بە پەلە دێنە وەاڵم بڕیارێكی رەوا دەردەكەن كە رووبەڕووی 
گرتنەبەری رێكاری ناوخۆ و زێدە ش���ەفاف و هاوبەشكارانە 
دەبنەوە، گۆڕانكارییش كە ئەو پارتانە بۆ بەرژەوەندیی خۆیان 
دەیك���ەن، ئا لەو حاڵەتانەدا، س���وودێكی گەورە بە كۆمەڵگە و 
سەقامگیری و شەرعیەتی دەزگاكانی دیموكراسی دەگەیەنن.   
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دیموكراسی و پێكەوە بوون و
قەیرانەكەی ئەوروپا

یۆرگن هابرماس
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ل���ە 26ی نیس���انی 2013دا زانك���ۆی لۆڤ���ان ل���ە بەلجیكا كە 178
یەكێك���ە لە كۆنترین زانكۆكان���ی ئەو واڵتە كۆڕێكی بۆ یۆرگن 
هابرماس گەورەترین فەیلەسووفی ئەم سەردەمە بەست، كە 
هەتا ئێستا لە ژیاندا ماوە، لەم كۆڕەدا یۆرگن هابرماس باس 
لە ئاییندەی یەكیتی ئەوروپا و ئەو قەرانانە دەكات كە ئێس���تا 
رووب���ەڕووی ئەم یەكێتیی���ە گەورەیە دەبێت���ەوە، لەم كۆڕەدا 
هابرماس جەخت دەكاتە بڕیارەكانی برۆكس���ل و رای گشتیی 
واڵتان���ی ئەندامی یەكێتییەكە، داواش دەكات بەوەی پێویس���تە 
ئ���ەو تیڕوانین���ە تیۆرییەی ئەم یەكێتییەی لە س���ەر دامەزراوە 
لەگەڵ ئەو سیاس���ەتە پراكتیكییە نزیك بیتەوە كە ئێستا پیادە 

دەكرێت.
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179 یەكێتی���ی ئەوروپ���ا قەرزارب���اری هەوڵی ئەو دەس���تەبژێرە 
سیاس���یانەیە، كە توانییان پشت بە ڕازی بوونی خامۆشانەی 
دانیشتووانەكەیان ببەستن، كە كەم تا زۆر دانیشتووانێكی بێ 
پ���ەروان. ئەمەش تا ئەو كاتەی، ب���ە لەبەر چاو گرتنی هەموو 
ش���تێك، خەڵكەك���ە پێیان وا دەبێت، هەب���وون و مانەوەی ئەو 
یەكێتییە قازانجی ئابووری بۆ ئەوان دەستەبەر دەكات، درێژە 

دەكێشێت. 
ل���ە بنەڕەت���دا یەكێتییەك���ە س���ەرچاوەی ش���ەرعیەتی خۆی 
ل���ەو تێڕوانین���ەی هاوواڵتیان���ەوە بەدەس���ت هێنا، ك���ە بۆ ئەو 
دەرەنجامان���ەی )ئەم یەكێتیی���ە بەدیی هێن���اون( هەیانە، نەك 
زیاتر لەبەر ئەو ڕاس���تییە بێت، كە ئیرادەی ئەو هاوواڵتیانەی 
بەدی هێنا بێت. ڕاڤە كردنی ئەم بارودۆخە تەنیا بەوە ناكرێت 
بگەڕێینەوە سەر مێژووی سەرەتای سەرهەڵدانییەوە، بەڵكوو 
بە گەڕانەوە بۆ دەستوورە یاساییەكەی ئەم پێكهاتە ناوازەیە. بۆ 
دەیان ساڵ دەچێت، بانكی ناوەندیی ئەوروپا و كۆمیسیۆنەكەی 
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و دادگای دادی ئەوروپا بە قووڵی دەس���ت وەردەدەنە ژیانی 
رۆژانەی هاوواڵتیانی ئەوروپاوە، هەرچەندە ئەو دامەزراوانە 
زۆر بە كەمی لە ژێر كۆنترۆڵی دیموكراسیدان. لەوەش زیاتر، 
ئەنجومەنی ئەوروپا، كە بە گوڕ و تینەوە دەس���ت پێشخەریی 
كردووە لەم قەیرانەی ئێس���تادا، لە سەرۆكی ئەو حكوومەتانە 
پێ���ك هاتووە ك���ە رۆڵیان ل���ە روانگ���ەی هاوواڵتییەكانیانەوە 
نوێنەرایەت���ی كردنی بەرژەوەندیی نەتەوەییە لە برۆكس���ل. لە 
كۆتاییدا، بڕیار بوو پەرلەمانی ئەوروپا، بە الی كەمەوە، ببێتە 
پردێ���ك ل���ە نێوان ناكۆكیی سیاس���یی بی���ر و بۆچوونەكان لە 
بوارەكان���ی نەتەوەیی���دا، هەروەها ئەو بڕیارە گرنگانەی كە لە 
برۆكس���ل دەدرێن، بەاڵم ئەم پردە زۆر ب���ە كەمی هاتوچۆی 

پێدا دەكرێت.
كەواتە، ئێس���تا لە س���ەر ئاس���تی ئەوروپا، كەلێنێكی گەورە 
هەیە لە نێوان بیر و بۆچوونی هاوواڵتیان و دروست كردنی 
ئیرادەیان لە الیەك و ئەو سیاسەتانەی بە كردەنی بۆ چارەسەر 
كردنی كێشەی گرنگ پیادە كراون، لە الیەكی ترەوە. ئەمەش 
ئەو ڕاستییەمان بۆ ڕاڤە دەكات كە بۆچی چەمكەكانی یەكێتیی 
ئەوروپ���ا و بیرۆكەكان���ی پەیوەس���ت بە گەش���ەی داهاتووی 
ئ���ەم یەكێتییەوە، ل���ە نێو خەڵكەكەدا بە بەرب���اڵوی مایەوە. لە 
بەشێكی زۆریدا بیر و بۆچوونی هۆشیارانە، بیر و بۆچوونی 
پشت بەستوو بە زانیاری و هەڵوێستی گوزارشت لێ كراو لە 
الیەن سیاسەتمەدارانی پرۆفیشناڵ و دەستەبژێرانی ئابووری 
و خەڵكانی زانس���تخوازەوە، كە بایەخدانی هاوبەش���یان هەیە، 
مۆنۆپ���ۆڵ كراون. تەنانەت رۆش���نبیرانی گش���تییش، ئەوانەی 
بە ش���ێوەیەكی گشتی بەشداری لە مش���تومڕی پەیوەست بە 
كێش���ەی گ���ەرم و گ���وڕ دەك���ەن، نەیانتوانیوە ئەم���ە بكەن بە 
مەسەلەی خۆیان. ئەوەی هاونیشتیمانیانی ئەوروپای لەمڕۆدا 
یەك خس���تووە، عەقڵیەتی گوماناوییە لە یەكێتیی ئەوروپا، كە 
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لەم قەیرانەی ئێس���تادا لە نێو س���ەرجەم واڵتان���ی ئەندامدا بە 
باشی هەستی پێ دەكرێت. هەرچەندە لە واڵتێكەوە بۆ واڵتێكی 
دی ه���ۆكارەكان جی���اوازن و بگرە جەمسەرگیریش���ن. ڕەنگە 
ئەم تەوژمە فاكتەرێكی گرنگ بێت بۆ ئەوەی دەس���تەبژێرانی 
سیاس���ی لەبەر چاوی بگ���رن، بەاڵم لە ڕاس���تیدا زیاد بوونی 
ئەم بەرهەڵس���تییە كاریگەریی یەكالییكەرەوەی بۆ ئەو ڕەوتە 
كردەنییەی بڕیارس���ازانی ئەوروپا گرتوویانەت���ە بەر، نابێت، 
ك���ە ب���ە ڕادەیەك���ی زۆر لە بوارەكان���ی نەتەوەی���ی دانەبڕاوە. 
ب���ە پلەی یەك���ەم ڕەوتی ڕاس���تەقینەی پیادە ك���راو بۆ ئیدارە 
كردن���ی قەیرانەكە لە الیەن زۆر لە سیاس���ییانی پراگماتیكەوە 
بەدواداچوونی بۆ كراوە و جێبەجێ كراوە. ئەو سیاس���ییانەی 
ئەجین���دا، ڕێگاچ���ارەی، هەنگاو بە هەن���گاو دەگرنە بەر، بەاڵم 
دیدگایەكی گشتگیر و هەمەالیەنیان نییە، مەیلی ئەوان ئەوەیە 
پتر بەرەو ئەوروپایی بوون بچن »More Europe«، چونكە 
دەیانەوێت خۆیان لە بەدیلی دەست هەڵگرتن لە بەكار هێنانی 
دراوی ی���ۆرۆ ال بدەن، كە ڕەنگ���ە بەدیلێكی دراماتیكی بێت و 

گرتنە بەری لە سەریان گران ڕابوەستێت. 
ئەگەر لەو نەخشەڕێیەوە دەست پێ بكەین كە دامەزراوەكانی 
ئەوروپ���ی بۆ گەش���ەدان ب���ە یەكێتییەكی ئاب���ووری و دارایی 
ڕاس���تەقینە دایانڕش���تووە، ئەوا س���ەرەتا لە ڕاڤ���ە كردنی ئەو 
تەنگ���ژە تەكنوكراتییەوە دەس���ت پێ دەكەم ك���ە ئەم پرۆژەیە 

دووچاری بووە، )بەشی1(.
لە بەش���ی دووەمی موحازەرەكەمدا دەمەوێت هەنگاوگەلی 
بەدیل بۆ چوون بەرەو دیموكراسییەكی سەروو نەتەوەیی لە 
ناوجەرگەی ئەوروپادا بخەمە ڕوو، لەگەڵ ئەو ئاس���تەنگانەی 
دەبێت لەس���ەر ئەو رێگایە الیانبەرین، )بەشی 2(. گیروگرفتی 
س���ەرەكی، نەبوونی تەباییە، ئەمەش وای لێ كردم، لە بەشی 
كۆتاییدا كە بەش���ێكی فەلس���ەفییە، ئەم چەمكە قورسە ڕوون 
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بكەمەوە، كە چەمكێكی سیاسیی ڕاستەقینەشە )بەشی 3(. 
 بەشی یەكەم

كۆمیسیۆنەكە و سەرۆكایەتیی ئەنجومەن و بانكی ناوەندیی 
ئەوروپا، كە لە برۆكسلدا بە »دامەزراوەكان« ناودەبرێن، كەمتر 
لە ژێر كاریگەریی گوشارەكانی پەیوەست بە شەرعیەتەوەن، 
لەب���ەر ئەوەی بە ش���ێوەیەكی رێژەیی دوورن ل���ە بوارەكانی 
گشتیی نەتەوەییەوە. بۆیە لە مانگی كانوونی یەكەمی 2012دا 
یەكەمین بەڵگەنامە »دۆكیومێنت«ی تێر و تەس���ەلیان ئامادە 
ك���رد، بۆ ئەوەی یەكێتیی ئەوروپا پەرە بە دیدگایەك بدات بۆ 
چاكسازی لە مەودای مام ناوەند و دووردا، كە سنووری ئێستا 
ب���ەرەو داهاتوو ببڕێت، ئەمەش كەم ت���ا زۆر كاردانەوەیەكی 
لەس���ەرخۆ بوو لە ئاست ئاماژەگەلێكی مەترسیدار، لەو ماوە 
بەرفراوان���ەدا، چ���ی دی بایەخ ب���ەو كۆمەڵ���ە هۆكارانەی ئەم 
دواییە نەدرا، كە لە س���اڵی 2010����ەوە قەیرانی بانكی جیهانی 
ب���ە بازنەی بەتاڵی ئەو واڵتە ئەوروپاییانەوە بەس���ت بووەوە، 
كە ب���ێ ئەندازە كەوتبوون���ە ژێر باری ق���ەرزەوە، لەگەڵ ئەو 
بانكانەی كە س���ەرمایەكانیان ل���ە كورتی دابوو، تاكوو دارایی 
ب���ۆ یەكتر دابین بكەنەوە. گرنگ���ی و درەنگ وەختیی پالنەكە، 
پالنی كار كردن، وای كرد س���ەرنج ل���ە هۆكارەكانی بونیاتی 
مەودای دوور بدرێت، كە لە بنەڕەتدا ئەو هۆكارانە لە هەناوی 

یەكێتییە داراییەكەدا بوون. 
یەكێتیی ئابووری و دارایی لە سااڵنی نەوەدەكاندا، شێوەی 
خۆی وەرگرت، ئەویش بە گوێرەی بیرۆكەكانی ئۆردۆلیبرالی 
»ordolibral« )ئۆردۆلیبرالیزم واتە دروستكردنی ئەلتەرناتیف 
ب���ۆ لیبرالی���زم و نی���و لیبرالی���زم و نزیككردن���ەوەی ئاكام���ی 
پراكتیك���ی ل���ە راس���تی تی���ۆری �� گ���واڵن(، كە پەیوەس���تن بە 
بەڵێننامەی س���ەقامگیری و گەش���ە كردنەوە. بەو ش���ێوەیە لە 
یەكێتیی���ە داراییەكە دەڕواندرا، كە ببێتە كۆڵەكەی پش���تیوانی 
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بۆ دەس���توورێكی ئابووری، كە لە چوارچێوەی سنوورەكانی 
نەتەوەیی���دا و لە نێ���و گەمەكارانی بازاڕدا پاڵن���ەری كێبڕكێی 
ئ���ازاد بورووژێنێ���ت، هەروەه���ا، ئ���ەم یەكێتییە، ب���ە گوێرەی 
ڕێس���ا گش���تییەكان رێك خ���راوە، كە دەبێت هەم���وو واڵتانی 
ئەن���دام پێیانەوە پابەند بن. تەنان���ەت لە حاڵەتی نەبوونی هیچ 
ئامرازێكی���ش بۆ كەم كردنەوەی بەهای دراوەكانی نەتەوەیی، 
كە ئامرازێكی لەم ش���ێوەیە لە یەكێتییە داراییەكەدا نییە، بەاڵم 
بڕیار بوو بە گوێرەی پێوەری خۆیان جیاوازییەكان لەس���ەر 
ئاس���تی كێبڕكێ و لە نێو ئابوورییەكانی نیش���تیمانیدا دابەش 
بكرێ���ن، بەاڵم گریمانە كردنی ئەوەی ئەنجامدانی كێبڕكێیەكی 
سروشتی بە گوێرەی ڕێساكانی دادپەروەری، سەردەكێشێت 
بۆ یەكێتییەتی كاری هاوشێوە. لە ئەنجامدا بووە هۆی ئەوەی 
ئاس���تێكی یەكسانی گەشە كردن نەیەتە دی، بەو شێوەیە ئەو 
ڕاس���تییە س���ەلمێندرا كە خ���ۆ الدان لە بڕیاردان���ی بە كۆمەڵ 
لەبارەی سیاسەتەكانی ئابووری و دارایی و كۆمەاڵیەتییەوە، 
هەڵەی���ە. لەبەر ئەوەی باش���ترین و لەبارتری���ن هەلومەرج بۆ 
دروس���ت كردن���ی دراوێك���ی یەكگرت���وو لە ناوچ���ەی یۆرۆدا 
نەهێن���درا ب���ووە ئاراوە، ه���ەر لە س���ەرەتاوە ناهاوس���ەنگیی 
بونیات���ی لە نێ���و ئابوورییەكانی نیش���تیمانیدا توندتر بووەوە، 
ئەمەش بەرەو توندییەكی زیاتر دەچێت تا ئەو كاتەی شێوازی 
سیاس���ەت كردنی ئەوروپا خۆی ب���ە دوور نەگرێت لە گرتنە 
بەری ئەو پرەنس���یپەی، پێی وایە هەر دەوڵەتێكی ئەندام بۆی 
هەیە بڕیاری سیادیی خۆی بدات لە بوارەكانی پەیوەندیداردا، 
ب���ە بێ ڕەچاو كردنی دەوڵەتانی دیك���ەی ئەندام. بە واتایەكی 
دیكە، بڕی���ارەكان تەنیا و بە ش���ێوەیەكی تایبەت لە ڕوانگەی 
نەتەوەیی خۆیەوە دەربكات. سەرەڕای هەندێ سازش كردن، 
بەاڵم هەتا ئێستاش حكوومەتی ئەڵمانیای فیدراڵ بە شێوەیەكی 

توند خۆی بەو دۆگمایە پابەند كردووە. 
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ئ���ەوە بۆ چاكەی كۆمیس���یۆن و س���ەرۆكایەتیی ئەنجومەن 
دەگەڕێت���ەوە كە هۆكاری ڕاس���تەقینەی قەیرانەكەیان تاوتوێ 
كرد، مەبەستمان لە پێكهاتەی هەڵەی یەكێتییە داراییەكەیە،..... 
كە هەر زوو خۆی بەو خود تێگەیشتنە سیاسییە بەستەوە، كە 
پەیوەس���تە بە هاوپەیمانیی نێوان واڵتانی خاوەن سەروەری. 
بە پێی پێش���نیاری چاكس���ازی، كە پێش���تر ئام���اژەی پێ كرا، 
پێش���ی دەگوترێ���ت پالن���ی كار كردن، ئەوا دەبێ���ت لە كۆتایی 
ڕێگاك���ەدا س���ێ ئامانج���ی بنەڕەت���ی، ئەگەرچی پێناس���ەیەكی 
ت���ەم و مژاوی���ش بۆ ئ���ەم ئامانجانە كراون، ب���ەدی بهێندرێن، 
ك���ە بۆ ماوەی پێنج س���اڵ درێژە بكێش���ن: یەك���ەم، بڕیاردانی 
هاوبەش���ی سیاس���ی لە س���ەر ئاس���تی ئەوروپا لەبارەی ئەو 
 »Integrated Guidelines« ڕێسایانەی دەبنە سەرمەش���ق
ب���ۆ هەماهەنگی كردن لە بواری سیاس���ەتی دارایی و بودجە 
و ئابووری���ی هەر یەكێ لە دەوڵەتەكان. ئەمەش پێویس���تی بە 
رێككەوتنێ���ك هەی���ە كە رێ ل���ەوە بگرێت دەوڵەتێك���ی ئەندام 
سیاس���ەتێكی ئابووری بگرێتە بەر، ك���ە كاریگەریی دەرەكیی 
خراپ دروس���ت بكات لە س���ەر ئابووریی دەوڵەتێكی دیكەی 
ئەن���دام. لەوەش زیات���ر، بودجەی ئەوروپا كە لە س���ەر مافی 
س���ەپاندنی باج لە چوارچێوەی كارگێڕی���ی دارایی ئەوروپادا 
بنیات نراوە، بۆ مەبەس���تی پاڵپش���تی كردنی بەرنامەی دیاری 
ك���راوی ه���ەر واڵتێك���ە، كە پەیوەس���ت بێ���ت ب���ە خوڵقاندنی 
پاڵن���ەرەوە. ئەم���ەش مەودای���ەك دروس���ت دەكات بۆ ئەوەی 
بتواندرێت ئەو بوارانە دیاری بكرێن، كە وەبەرهێنانی گش���تی 
جەختیان لەس���ەر بكات، ك���ە بە هۆیەوە بتوانی���ن بەرەنگاری 
ناهاوس���ەنگیی بونیاتی چوارچێوەی یەكێتیی دارایی ببینەوە. 
لە كۆتاییدا دەتوانین بڵێین، وا بڕیار بوو بۆندەكان و دانەوەی 
قەرز، بەش���ێكی قەرزەكانی دەوڵەت كۆ بكاتەوە، ئەمەش ئەو 
ئەركەی لە س���ەر ش���انی بانك���ی ناوەندیی ئەوروپا س���ووك 
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دەكرد، ئەركی ڕێگەگرتن لە مەزەندە كردن دژی دەوڵەتەكانی 
ناوچەی یۆرۆ، كە حاڵی حازر لە س���ەر بنەمایەكی ناڕەسمی 

بانگەشەی بۆ دەكرێت.
تەنیا ئ���ەو كاتە دەتواندرێت ئ���ەم ئامانجانە بەدی بهێندرێن 
ئەگ���ەر حەواڵە كردنی پ���ارە لە نێوان س���نوور و كاریگەریی 
س���ەر لەن���وێ دابەش كردنەوەی س���ەروو نەتەوەیی پەس���ند 
بكرێت. كەواتە لە گۆش���ەنیگای ش���ەرعیەتی دەستوورییەوە، 
پێویس���ت بەوە دەكات یەكێتیی دارای���ی بەرفراوان بكرێت بۆ 
یەكێتییەكی ڕاس���تەقینەی سیاسی. بە ش���ێوەیەكی سروشتی 
راپۆرتی كۆمیس���یۆنەكە پێشنیاری پەرلەمانی ئەوروپا دەكات 
بۆ ئەو مەبەستە، لەوەشدا ڕاستیی پێكاوە كە دەڵێت: هاوكاری 
ك���ردن، ل���ە نزیكەوە، لە نێ���و پەرلەماندا بەو ش���ێوەیەی هەیە 
نابێت���ە هۆی دەس���تەبەر كردن���ی ش���ەرعیەتی دیموكراتی بۆ 
بڕیارەكان���ی یەكێتیی ئەوروپا. لە الیەكی ترەوە، كۆمیس���یۆن 
س���ەرنجی س���ەرۆكی دەوڵەت���ان لەب���ەر چاو دەگرێ���ت و بە 
ش���ێوەیەكی بنەڕەتی پابەند دەبێت بە پرەنسیپی پیادە كردنی 
بنەمای یاسایی ئێس���تای پەیماننامەی لیشبۆنە، كە پەیوەستە 
بە گواس���تنەوەی دەس���ەاڵتەكان لەسەر ئاس���تی نەتەوەیی بۆ 
س���ەر ئاس���تی ئەوروپی بە ش���ێوەیەكی هەنگاو بە هەنگاو و 

ناڕۆشن. 
ئامانجە ڕوونەكە بریتییە لە دواخستنی پرۆسەی پێداچوونەوە 
بە پەیماننامەكان تا كۆتایی. كۆمیسۆنەكە لە مەودای نزیك و 
مام ناوەنددا پێشینە بە بەرفراوان كردنی توانای سەركردایەتی 
كردن دەدات بە س���ەر بەرفراوان كردنی بناغەی شەرعیەتدا. 
كەوات���ە ب���ە دیموكراتی ك���ردن وەك بەڵێنێ���ك دەخرێتە ڕوو، 
هەروەه���ا وەك ڕووناكیی���ەك ل���ە كۆتایی تۆنێلەك���ەدا، بەاڵم 
دیموكراسیی سەروو نەتەوەیی وەك ئامانجێكی ڕاگەیاندراوی 
دوور مەودا، تەنیا وەك مەرەكەبی س���ەر كاغەز دەمێنێتەوە، 
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بەاڵم دواخس���تنی دیموكراسی هەنگاوێكی زیاتر مەترسیدارە. 
ئەگەر ش���ڵەژانی ئابووریی بازاڕەكان خۆش بەختانە نەرمیی 
تەكنۆكرات���ی ئەوروپای���ی ب���ەدی بهێنێن، ئەوا مەترس���ییەكی 
راس���تەوخۆ س���ەر هەڵدەدات، كە پرۆس���ەی قۆناغ بە قۆناغی 
یەكگرتنەك���ە، ك���ە پالنی بۆ دان���درا، بەاڵم لە الی���ەن خەڵكەوە 
ن���ا، دەوەس���تێت، پێش ئ���ەوەی ئامانجی بانگەش���ە بۆ كراوی 
بەدی بهێندرێت، كە بریتییە لە هاوسەنگ كردنەوەی هەردوو 
دەسەاڵتی جێبەجێكار و یاسادانان: پەرلەمان. ئیدارەی سیاسی 
كە گرێدراوی ئەو یاسایانە نییە، كە بە شێوەیەكی دیموكراتی 
دەركراون، هەروەه���ا گرێدراوی پەرچەكرداری داینامیكییەتە 
ب���ە پەلەكانی فەزای گش���تیی سیاس���ی و كۆمەڵگەی مەدەنیی 
س���ازدراو نییە، گ���وڕ و تین و هێزی لەخۆ گرتن و ئاراس���تە 
كردنەوەی پێویس���تییەكانی س���ەرمایەی وەبەرهێنانی قازانج، 
ویستی نییە بەرەو كەناڵگەلێكی گونجاوی كۆمەاڵیەتی بڕوات. 
ه���ەروەك تا ئەم���ڕۆ بینیومانە، دەس���ەاڵتەكان زیاتر و زیاتر 
دەچنە ژێر باری شێوە سیاسەتی نوێی لیبراڵەوە، تەكنۆكراسی 
بە بێ رەگەكانی دیموكراس���ی پاڵنەری ئەوەی نابێت، سەنگی 
تەواو بە داواكاریی دەنگدەران بدات، كە پەیوەستن بە دابەش 
كردنێك���ی دادپەروەران���ەی داهات و س���امان و دابین كردنی 
خزمەتگوزاریی گش���تی و ئاس���ایش، هەروەها كااڵی گش���تی، 
كاتێ���ك هەم���وو ئەمانە لەگ���ەڵ داواكارییەكانی سیس���تماتیك 
ب���ۆ ملمالنێ و گەش���ەی ئاب���ووری ناكۆك دەبن. ئەگەر ش���ی 
كردنەوەكە كورت بكەین���ەوە، ئێمە گیرۆدەی تەنگژەیەكین لە 
نێوان ئەو سیاس���ەتە ئابووریانەی پێویس���تن ب���ۆ پارێزگاری 
كردن لە یورۆ لە الیەك، هەروەها ئەو هەنگاوە سیاس���یانەی 
پێویس���تن بۆ ئاوێتە بوونێك���ی نزیكتر، لە الیەكی دیكەوە. ئەو 
هەنگاوانەی پێویستن بۆ بەدی هێنانی ئەو ئامانجە، پشتیوانیی 
جەماوەریان نییە و ڕووبەڕووی بەرهەڵس���تیی خۆڕسكانەی 
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خەڵ���ك دەبن���ەوە. پالنەكان���ی كۆمیس���یۆنەكە رەنگدان���ەوەی 
هەوڵەكانیەت���ی بۆ پڕ كردنەوەی، بە ش���ێوەیەكی تەكنوكراتی، 
كەلێن���ی نێ���وان ئ���ەوەی ل���ە رووی ئابووریی���ەوە پێویس���تە، 
هەروەه���ا ئەوەی ل���ە ڕووی سیاس���ییەوە دەتواندرێت، بەدی 
بهێندرێ���ت، ئەویش تەنیا ب���ە دوور لە ڕۆڵ بینینی خەڵك. ئەم 
رێیە مەترس���یی كەلێنی ڕوو لە زیاد بووی نێوان چەسپاندنی 
توان���ای رێكخس���تن، لە الیەك و پێویس���تیی ش���ەرعیەتدان بە 
دەس���ەاڵتی زیاد كراو بە ش���ێوەیەكی دیموكراتیانە، لە الیەكی 
دیك���ەوە، لەخۆ دەگرێ���ت. لە ژێر كاریگەریی ئ���ەم داینامیكییە 
تەكنۆكراتیی���ەدا، یەكێتی���ی ئەوروپ���ا دەس���ت و پەنجە لەگەڵ 
ئایدیاڵ���ی گومان هەڵگری دیموكراس���یەتی خۆگونجێن لەگەڵ 
ب���ازاڕدا ن���ەرم دەكات، ئەمەش لە بەرانبەر پێداویس���تییەكانی 
بازاڕەكان���دا پت���ر دەس���تەپاچەی دەكات، لەبەر ئ���ەوەی بناغە 
و پای���ەی ل���ە كۆمەڵگەی مەدەنی���دا نییە، ك���ە كۆمەڵگەیەكە لە 
ڕووی سیاسییەوە بە ئاسانی دەورووژێندرێت. لە بری ئەوە، 
دەتواندرا و پێویس���ت بوو تواناكانی سەركردایەتی كردن كە 
حاڵی حازر بزرە، ئەگەرچی زۆر پێویستە بۆ هەر یەكێتییەكی 
دارای���ی، بە س���ەنتراڵ بكرێ���ن، ئەویش تەنیا ل���ە چوارچێوەی 
كۆمەڵگایەك���ی سیاس���ی و دیموكرات���ی س���ەروو نەتەوەیی و 

یەكساندا. 

 بەشی دووەم
بەاڵم بەدیل بۆ ئاوێ�تە بوونێكی زیاتر لەو مۆدێلەی ئێستا، كە 
مۆدێلی فیدرالیزمی جێبەجێكارە، چییە؟ با سەرەتا لەو بڕیارە 
رێ خۆش���كەرانەوە دەس���ت پێ بكەین، كە دەبێ لە سەرەتای 
ئ���ەو رێگای���ەوە بدرێن كە سەردەكێش���ن بۆ دیموكراس���یەتی 
س���ەروو نەتەوەی���ی ل���ە ئەوروپادا. ئ���ەوەی بە پل���ەی یەكەم 
پێویس���تە، بڕیاری جێگیرە بۆ بەرف���راوان كردنی یەكێتییەكی 
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دارای���ی: دراوی )بەاڵم بە دڵنیاییەوە بە كراوەیی بمێنێتەوە بۆ 
قبووڵ كردنی واڵتانی دیكەی ئەندام، بە تایبەتی پۆڵەندا(. ئەم 
هەن���گاوە، بۆ یەكەم جار ئام���اژە دەبێت بە جیا كردنەوەیەكی 
روون و ئاش���كرا لە نێو یەكێتییەك���ەدا، جیاوازیی نێوان چەق 
و كەنار. ئیمكانیەتی گۆڕانكاریی پێویس���ت لە پەیماننامەكانی 
ئەوروپادا، بە شێوەیەكی بنەڕەتی پشت بە ڕەزامەندیی واڵتان 
ب���ۆ دەرچوون لێی، دەبەس���تێ. لە خراپتری���ن حاڵەتدا، دەبوو 
تەنیا لە ڕێی دووبارە دامەزراندنەوەی یەكێتییەكەوە )لە سەر 
بنەمای ئەو دامەزراوانەی لە ئارادان( بە س���ەر بەرهەڵس���تیی 

بنەماییانەدا زاڵ بوونایە.
بڕی���اری دروس���ت كردن���ی ئەوروپایەكی ئ���اوا گەوهەری، 
تەنی���ا هەنگاوێك���ی پێش���كەوتنخوازی پێویس���ت نەب���وو ب���ۆ 
گۆڕین���ی مافەكان���ی تایبەت و پەیوەس���ت بە س���ەروەرییەوە. 
لەگەڵ دامەزراندنی حكوومەتێكی هاوبەش���ی ئابووری، هێڵی 
س���ووری تێگەیشتنە كالس���یكییەكە لەبارەی س���ەروەرییەوە 
دەبەزێندرێ���ت. دەبێت دەس���تەبەرداری ئەو بیرۆكەیە بین، كە 
پێی وایە دەوڵەتانی نەتەوەیی )كەسایەتیی خاوەن سەروەرین 
لە پەیماننامەكاندا(. لە الیەكی ترەوە، پێویس���ت ناكات هەنگاو 
هەڵگرت���ن ب���ەرەو دیموكراس���یەتی س���ەروو نەتەوەیی وەك 
قۆناغێكی راگواستە سەیر بكرێت بەرەو »واڵتە یەكگرتووەكانی 
ئەوروپا«: »كۆنفیدراسیۆن« لە بەرانبەر »دەوڵەتی فیدرالی«، 
ئەم���ە بەدیلێكی هەڵەی���ە )میراتی دیاری ك���راوی گفتوگۆكانی 
دەستووری سەدەی نۆزدەمی ئەڵمانیایە(. دەوڵەتانی نەتەوەیی 
دەتوانن بە باش���ی یەكپارچەیی خۆی���ان وەك دەوڵەت لە نێو 
دیموكراسییەكانی س���ەروو نەتەوەییدا بپارێزن، ئەویش هەم 
لە رێی بەدەست هێنانەوەی رۆڵیان لە جێبەجێ كردنی ئەركی 
كارگێڕیی���ان، هەمی���ش وەك پاس���ەوانی ئازادی���ی مەدەنییان. 
لە س���ەر ئاس���تی ڕێكارەكاندا، ال بردن���ی ئەنجومەنی ئەوروپا 
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ب���ە مانای گۆڕان دێ���ت ل���ە »intergovernmnealism«�ەوە بۆ 
.»community method«

تا ڕێكارگەلی یاسادانانی ئاسایی كە پەرلەمان و ئەنجومەن 
بە یەكسانی بەش���داریی تێدا دەكەن، نەبنە ڕیسایەكی گشتی، 
یەكێتیی ئەوروپا لە ڕووی شەرعییەوە كەم و كورتیی دەبێت، 
لەگەڵ سەرجەم رێكخراگەلی نێودەوڵەتیدا، كە لە سەر بنەمای 
پەیماننامەی نێوان دەوڵەتاندا دامەزراون. دەكرێت ئەم كەم و 
كورتییە بەو جیاوازییە ڕوون بكرێتەوە، كە لە نێوان مەودای 
دەس���ەاڵتی دیموكراس���یی ه���ەر دەوڵەتێك���ی ئەندام ب���ە تەنیا 
هەیەت���ی، هەروەها ئەو دەس���ەاڵتە هەمەالیەن و گش���تگیرەی 
ڕێكخراوەكە هەیەتی كە لە الیەن دەوڵەتانی ئەندام پێكەوە پیادە 
دەكرێن. وەك ئەوەی هاونیش���تیمانیان دەیبینن، چارەنووسی 
سیاس���ییان لە رێی حكوومەتەكانی بیانییەوە دیاری دەكرێت، 
ئەو حكوومەتان���ەی نوێنەرایەتی���ی بەرژەوەندیی نەتەوەكانی 
دی دەك���ەن، نەك لە رێی حكوومەتێك���ەوە كە تەنیا بە دەنگی 
دیموكراتیان���ەی ئەوان���ەوە پابەند بێت، ئەم كەم و كورتییە كە 
پەیوەس���تە بە بەرپرس���یارێتییەوە پتر توندتر دەبێت، بە هۆی 
ئەو ڕاس���تییەوە كە گفتوگۆكانی ئەنجومەنی ئەوروپایی دوور 

لە چاوی خەڵك دەكرێن.
Community method پەس���ندترە ن���ەك تەنه���ا لەب���ەر ئ���ەم 

هۆكارە پێوەرییە، بەڵكوو لەبەر ئەوەش كە دەبێتە هۆی زیاد 
كردن���ی كارایی، كە یارمەتیدەر دەبێت بۆ زاڵ بوون بە س���ەر 
تایبەتمەندی���ی نەتەوەیی لە ناو ئەنجومەنەك���ەدا، هەروەها لە 
ناو لیژنەكانی پەرلەماندا، ئەو نوێنەرانەی ناچارن بەرگری لە 
بەرژەوەندییەكانی نەتەوەیی بكەن، دەبێت بە دوای بەدەس���ت 
هێنانی سازش���دا بگەڕێن لە نێوان ئەو هەڵوێستانەی الیەنێكی 
دیاری كراوی���ان هەڵنەب���ژاردووە، بە پێچەوان���ەوە ئەندامانی 
پەرلەمانی ئەوروپا، كە بەس���ەر گرووپ���ی پەرلەمانیدا دابەش 
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ك���راون، لە روانگەی ئینتیم���ای پارتایەتییەوە هەڵدەبژێردرێن. 
هەر لەبەر ئەمەشە، تا ئەو كاتەی سیستەمی پارتی ئەوروپی 
پێ���ك دێ���ت، دەكرێت دروس���ت كردن���ی بڕیاری سیاس���ی لە 
پەرلەمانی ئەوروپادا لە سەر بنەمای بەرژەوەندی بدرێن، كە 

بە سەر سنوورەكانی نەتەوەییدا گشتێندراون. 
ئەمان���ە بڕی���اری بنەڕەتی���ن كە ب���ۆ گواس���تنەوەی یەكێتییە 
داراییەكە بۆ یەكێتییەكی سیاس���ی، كە نەكەوێتە داوی تەڵەی 
تەكنۆكراسییەوە، پێویستن. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەمە پێویستی بە 
زاڵ بوونە بە س���ەر بەربەستەكانی دامەزراوەیی، كە ئەوەندە 
گەورەن خەریكە نەتوانین بە سەریاندا زاڵ بین. گۆڕینی یاسای 
بنەڕەتی، هەنگاوی یەكەم، بریتی دەبێت لە بانگهێش���ت كردن 
بۆ ئەنجامدانی ڕێككەوتننامەیەك كە دەسەاڵتی پێداچوونەوەی 
بە سەر پەیماننامەكاندا هەبێت، دەبێت ئەمەش لە ئەنجومەنی 
ئەوروپا چ���اوەڕان بكرێت، دواتر ل���ەو دامەزراوەیەی كەمتر 
گونجاوە بۆ ئەوەی بڕیار لەبارەی دامەزراندنی پەیوەندیگەلێكی 
پ���ڕ لە ه���اوكاری و بێ گرێ و گۆڵ ب���دات. ئەمەش بڕیارێكی 
ئاس���ان نابێ���ت ب���ۆ ئەندامان���ی ئەنجومەن���ی ئەوروپ���ا، كە لە 
هەمان كاتدا س���ەرۆكی حكوومەتەكانی نیش���تیمانیی خۆیانن، 
لە الیەكەوە بیركردنەوە ل���ە دووبارە هەڵبژاردنەوەیان وایان 
ل���ێ دەكات لە ب���ەردەم ئەم هەن���گاوەدا پاشەكش���ە بكەن، كە 
پش���تیوانییەكی جەم���اوەری نییە، لەوەش زیات���ر، ئەوان هیچ 
بەرژەوەندییەكیان لە كەم كردنەوەی دەس���ەاڵتەكانیاندا نییە. 
ل���ە الیەكی دیك���ەوە، ئ���ەوان ناتوانن بۆ هەت���ا هەتایە كۆت و 
بەندی ئابووریی فەرامۆش بكەن، كە درەنگ یا زوو پێویستی 
بە زیاتر ئاوێتە بوون دەبێت یان بە الیەنی كەمەوە دەكەوێتە 
بارێك���ەوە كە لە نێوان دوو بەدیلی تاڵدا یەكێكیان هەڵبژێرێت. 
ئێس���تا حكوومەت���ی ئەڵمانیا پێداگیری لە س���ەر ئ���ەوە دەكات 
پێشینە بدرێت بە س���ەقامگیر كردنی بودجەی هەر دەوڵەتێك 
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ل���ە رێی ئیدارە نەتەوەییەكەیەوە، حكومەتەكەیەوە. ئەویش بە 
زۆری لە سەر حیس���ابی سیستەمی ئاسایشی كۆمەاڵیەتی و 
خزمەتگوزارییەكانی گشتی و كااڵی گشتی لەگەڵ ژمارەیەكی 
كەم���ی »دەوڵەتان���ی بچووك���ی كۆمەك بەخش«، ك���ە ڤیتۆی 
داواكاریی ئەندامان دی دەكات، ئەو داواكاریانەی پەیوەس���تن 
ب���ە پرۆگرامەكانی بە ئامانجگیراوی وەبەرهێنانەوە، هەروەها 
بۆ پێكهێنانی بەرپرس���یارێتییەكی هاوبەشی دارایی كە ڕێژەی 
قازانجی بۆندەكانی ئەو حكوومەتانە كەم بكاتەوە كە دووچاری 

قەیران هاتوون.
لەم بارودۆخ���ەدا، حكوومەتی ئەڵمانیا كلیلی چارەنووس���ی 
یەكێتیی ئەوروپای بە دەس���تەوەیە، ئەگ���ەر دەوڵەتێك هەبێت 
بتوانێ���ت دەس���ت پێش���خەری ب���كات ب���ۆ پێداچوون���ەوە ب���ە 
پەیماننامەكان���دا، ئ���ەوە حكوومەتی ئەڵمانیایە. ب���ە دڵنیاییەوە 
حكوومەتەكان���ی دیك���ەش دەتوانن لە س���ەر بنەم���ای تەبایی 
داوای ه���اوكاری بك���ەن، ب���ەاڵم تەنی���ا ئ���ەو كات���ەی ئامادەی 
قب���ووڵ كردن���ی هەنگاوەكانی تەواوكاری بن، كە پەیوەس���تن 
بە گواس���تنەوەی مافەیلی س���یادی بۆ سەر ئاس���تی ئەوروپا. 
ئەگەرن���ا هەر یارمەتییەك لە س���ەر بنەم���ای تەبایی بنیات نرا 
بێ���ت، ئ���ەو بنەما دیموكراتییە پێش���ێل دەكات، ك���ە دەڵێت ئەو 
یاسایەی باج دەسەپێنێت، قسەی خۆی دەبێت لە سەر بڕیاری 
ئ���ەوەی چ���ۆن داهات و داراییەكە تەرخ���ان بكرێت و كێ لێی 
سوودمەند بێت. كەواتە پرسیارە سەرەكییەكە هەر ئەوە نییە: 
ئاخۆ ئەڵمانیا لە پێگەیەكدایە ئەو دەس���ت پێش���خەرییە بكات، 
بەڵك���وو ئای���ا بەرژەوەندیی هەیە لە ئەنجامدان���ی ئەم كارەدا. 
ب���ە تایبەتی، م���ن ب���ە دوای بەرژەوەندیی تایبەت���ی ئەڵمانیادا 
دەگەڕێم، كە جیاواز بێت لەو بەرژەوەندییەی لە نێوان هەموو 
ئەندامانی یەكێتییەك���ەدا هاوبەش���ە )وەك بەرژەوەندییەكانی 
قازانج���ی ئابووری���ی س���ەقامگیر كردن���ی یەكێتیی���ە داراییەكە 
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ی���ان بەرژەوەندیی پارێزگاری كردن لە كاریگەری و دەس���ت 
ڕۆیش���توویی ئەوروپا لە سەر ئەجێندای سیاسیی كۆمەڵگەی 
جیهانیی فرەكولتوور، كە لە دەركەوتن و دروس���ت بووندایە، 

كاریگەرییەك كە لە هەر حاڵەتێكدا بیگریت لە داكشاندایە.(
لە س���ەروەختی ش���ۆكی دۆڕانەكەی 1945دا و كارەس���اتە 
ئەخالقییەكەی هۆلۆكۆس���تدا، هۆكارگەلی ژییر بۆ بەدەس���ت 
هێنان���ەوەی ناوبانگ���ی نێودەوڵەتی���ی خ���ۆی، ك���ە ب���ە ه���ۆی 
كردەوەكانی خۆیەوەوە تێك شكا، ئەوەی كردە پێویستییەكی 
بە پەلە كە حكوومەتی ئەڵمانیای فیدراڵ برەو بە هاوپەیمانێتی 
لەگەڵ فەرەنسادا بدات و بە دوای یەك خستنی ئەوروپاوە بێت. 
لەوەش زیاتر، بە هۆی ئەوەی ئەڵمانیا لە رێڕەوی دەوڵەتانی 
دراوس���ێی ئەوروپای���ی خۆیدا بوو، كە ئ���ەم واڵتانەش لە ژێر 
هەژموون���ی پاراس���تنی ئەمری���كادا بوون، ئەوا دانیش���تووانی 
ئەڵمانی���ا ب���ە ڕادەیەك���ی زۆر و بۆ یەك���ەم ج���ار پەرەیان بە 
تێگەیش���تنی تایبەت بە خۆیان ب���ۆ لیبراڵیزمدا، كە ناتواندرێت 
ئ���ەم ئاڵوگۆڕە قورس���ە لە عەقڵیەت���ی نەتەوەیی���دا لەبەر چاو 
نەگیرێت، كە دەیان س���اڵ لە كۆماری فیدراڵی كۆندا بووبووە 

دیلی بەردەوامییەكی چارەنووسساز. 
ئ���ەم گۆڕانە لە عەقڵیەتدا ش���ان بە ش���انی هاوكارییەكی بە 
ح���ەزەر، بۆ برەودان بوو بە یەك خس���تنی ئەوروپا. لەوەش 
زیاتر، سەركەوتنی ئەم سیاسەتە پێشمەرجێكی گرنگ بوو بۆ 
چارەس���ەر كردنی كێشەیەكی درێژخایەنتری مێژوویی كە بە 

پلەی یەكەم منی سەرقاڵ كردووە.
پاش دامەزراندنی ئیمپراتۆریەتی ئەڵمانیا لە س���اڵی 1871دا، 
ئەڵمانی���ا »پێگەیەكی نیمچە هەژموونخواز«ی كوش���ندەی لە 
ئەوروپ���ادا داگیر ك���رد، بە گوزارش���تی )لۆدڤی���گ دەهیوس( 
»ئەوەندە الواز بوو كە نەتوانێت بە سەر تێكڕای كیشوەرەكەدا 
بااڵدەس���ت بێت، بەاڵم هێندە بەهێز بوو كە خۆی بخاتە سەر 
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خەت و بێتە پێش���ەوە.« ئەوە لە بەرژەوەندیی ئەڵمانیادایە كە 
خۆی لە س���ەرهەڵدانەوەی ئەو تەنگژەیە ال بدات، كە تەنیا بە 
هۆی یەكخستنی ئەوروپاوە بە سەریدا زاڵ بوو. هەر ئەمەش 
هۆكاری ئەوەیە كێش���ەی ئەوروپا، كە بە هۆی ئەم قەیرانەوە 
توندتر بووەوە، ئاس���تەنگێكی ناوخۆی سیاس���ی ب���ۆ ئەڵمانیا 
لەخۆ بگرێت. رۆڵی س���ەركردایەتی كە بەر ئەڵمانیا كەوتووە، 
ئەویش لەبەر ه���ۆكاری ئابووری و دیموگرافی، نەك هەر بە 
تەنی���ا تارمای���ی مێژوویی لە دەوروبەرمان هەڵدەس���تێنێتەوە، 
بەڵكوو وامان لێ دەكات ڕەوت و ڕێیەكی نەتەوەیی یەكالیەنە 
هەڵبژێری���ن، یاخود تەنانەت ملكەچی فەنتازیاكانی دەس���ەاڵت 
بی���ن، فەنتازی���ای »ئەڵمانی���ای ئەوروپی« لە ب���ری »ئەڵمانیا 
ل���ە ن���او ئەوروپادا«. پێویس���تە ئێم���ەی ئەڵمان دەرس���مان لە 
كارەساتەكانی نیوەی یەكەمی سەدەی بیستەم وەرگرت بێت، 
ك���ە ل���ە بەرژەوەندیی نەتەوەییماندایە بۆ هەمیش���ە خۆمان لە 
تەنگژەی پێگەی نیمچە هەژموونخوازانە ال بدەین، كە زۆر بە 
دەگمەن ئەم پێگەی���ە یارمەتیدەر دەبێت، چونكە دەمانخزێنێتە 
نێو ملمالنێوە. دەستكەوتەكانی )هیلمۆت كۆل( خۆی لە خۆیدا 
یەك خستنەوە و دووبارە دامەزراندنەوەی دۆخێكی نەتەوەیی 
ئاس���ایی نەبوو، بەاڵم ڕاستییەكە ئەوەیە ئەم ڕووداوە خۆشە 
هاوش���ان بوو ب���ە پەرەپێدانی بەردەوامی سیاس���ەتێك كە بە 

توندی ئەڵمانیا بە ئەوروپاوە گرێ بداتەوە. 
ئەڵمانیا هەر تەنیا بەرژەوەندیی لە سیاسەتی پێكەوە بوون، 
تەبایی نییە، بەڵكوو من ئەوەش دەڵێم كە ئیلتیزامێكی هاوتای 
پێوانەییشی هەیە. )كالوس ئۆف( هەوڵ دەدات بە سێ پاساوی 
مش���تومڕ هەڵگر بەرگری لەم تێزە بكات، هەتا ئەمڕۆ ئەڵمانیا 
گەورەتری���ن قازانج���ی لە یەك دراویی ك���ردووە لە رێی زیاد 
كردنی هەناردەی خۆییەوە. بە هۆی زێدەباری هەناردەیەوە، 
ئەڵمانیا بەش���داری لە خراپتر كردنی ناهاوس���ەنگیی ئابووری 
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لە نێو یەكێتییە داراییەكەدا كردووە، رۆڵیشی وەك هۆكارێكی 
بەشداریكەر بووەتە بەشێك لە كێشەكە. لە كۆتاییدا، تەنانەت 
ئەڵمانی���ا قازانجی لە قەیرانەكەش كردووە، لەبەر ئەوەی زیاد 
كردن���ی رێژەی قازانج بۆ بۆندەكانی ئەو واڵتانەی دووچاری 
قەی���ران هاتوون، لە بەرانبەردا كەم كردنەوەی رێژەی قازانج 
لە سەر بۆندەكانی حكوومەتی ئەڵمانیا دەگرێتەوە. هەتا ئەگەر 
ئێمە ئەم مش���تومڕانەش قبووڵ بكەین، ئەوا بنەمای پێوانەیی 
ئەم كاریگەرییە نایەكسانانە لە نێوان ئابووریگەلی نەتەوەییدا، 
ئەرك���ی پێك���ەوە كار كردن لەخۆ دەگرێت، ك���ە راڤە و ڕوون 

كردنەوەی ئاسان نییە.

 بەشی سێیەم
ئەمەش دەمبات بۆ دوا پرس���یار، كە پرسیارێكی فەلسەفییە: 
ئای���ا مانای پیش���اندانی تەبایی و پێكەوەی���ی چ مانایەكی هەیە 
و ل���ە چ كاتێك���دا ئێمە مافی داوا كردنی تەبایی و پێكەوەییمان 
هەیە؟ بە دەس���ت و پەنجە نەرم كردن لەگەڵ شی كردنەوەی 
چەمكس���ازیدا، دەمەوێت داواكارییەكانی پەیوەست بە پێكەوە 
ب���وون و تەبایی لە تۆمەتی مۆراڵی.. ی���ان نیازگەلی باش، كە 
لە شوێنی هەڵەدا دادەندرێن، پاك بكەمەوە، كە »واقیعبینان« 
ڕاهاتوون لە سەر ئەوەی لە دژیان بیڵێن. هەروەها پیشاندانی 
تەبایی و پێكەوە بوون كردارێكی سیاسییە و بە هیچ شێوەیەك 
خۆنەویس���تییەكی مۆراڵ���ی نیی���ە كە لە رێڕەوی سیاس���یدا بە 
هەڵ���ە داندراوە. هەر كاتێك فێری ئەوە بووین چۆن جیاوازی 
بكەی���ن ل���ە نێوان ئەركی پیش���اندانی تەبای���ی و پێكەوە بوون 
لەگەڵ هەردوو ئەركی مۆراڵی و یاس���ایی، ئەوا پێكەوە بوون 
و تەبایی ڕووكەش���ەكانی س���اختەی ناسیاس���ی بوونی خۆی 
لەدەست دەدات. بە یەكەوە بوون هاوواتای »دادوەری« نییە، 

بەڵكوو دادوەری لە چەمكەكانی ئاكار و یاسادا هەیە. 
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ئێم���ە ئ���ەو كاتە بە نۆرم���ە یاس���ایی و ئەخالقیی���ەكان دەڵێین 
نۆرمگەلێكی »دادپەروەر«، كە كار و ڕەفتارەكان بە ش���ێوەیەك 
ڕێك بخەن، كە لە بەرژەوەندیی یەكس���انیی س���ەرجەم الیەنانی 
ب���ن. نۆرمەكان���ی دادپ���ەروەری ئازادیگەلێك���ی  پەیوەندی���داردا 
یەكس���انی بۆ هەمووان و ڕێزگرتنی یەكس���ان بۆ هەموو الیەك 
دابین دەكەن. بە دڵنیایی���ەوە، ئەركگەلێكی تایبەت هەن. دەكرێت 
لە هەندێ هەلومەرجی دیاری كراودا، خزم و دراوسێ و هاوەڵ، 
چاوەڕوان���ی هاوكاریی زیات���ر، یان هاوكارییەك���ی جیاوازتر لە 
یەكت���ر بكەن، هاوكاریی زیات���ر و جیاوازتر، لەو هاوكارییەی لە 
كەس���انی بێگانەی چاوەڕان دەكەن. بە گشتی بوونی ئەو ئەركە 
تایبەتییانە، لە پەیوەندیگەلی كۆمەاڵیەتیش���دا ڕاستن. بۆ نموونە، 
دای���ك و باوك ئەرك���ی بایەخ پێ دان فەرام���ۆش دەكەن، كاتێك 
تەندروستیی منداڵەكانیان پش���تگوێ دەخەن، بە دڵنیاییەوە زۆر 
جار ڕادەی ئەو ئەركە ئەرێنیانە دیاری نەكراون و بە پێی جۆر 
و دووب���ارە بوون���ەوە و گرنگی���ی پەیوەندییەكان���ی كۆمەاڵیەتی 
دەگۆڕێن، كاتێك پاش دەیان ساڵ، خزمێك لە دوورەوە پەیوەندی 
ب���ە خزمێكی خۆی���ەوە دەكات، كە چاوەڕێ���ی پەیوەندییەكی لەم 
ج���ۆرە ناكات و داوای پارەیەكی زۆری لێ دەكات لەبەر ئەوەی 
تووش���ی حاڵەتێكی كتوپڕ ب���ووە، ئەوا بە دەگم���ەن ئیلتیزامێكی 
ئاكاران���ەی دەبێ���ت، بەڵكوو بە زۆری گرێ���دراوی پەیوەندییەكی 
»ئەخالق���ی: ئیتیك���ی« دەبێ���ت ك���ە لە س���ەر پەیوەندی���ی خێزان 
دام���ەزراوە )بە دەس���تەواژەكەی هی���گل، كە ڕیش���ەی لە ژیانی 
ئەخالقی: ئیتیكی sittlickkeitدا هەیە. كاتێك تۆ سەر بە خێزانێكی 
دێرین دەبیت، ئەوا ئەمە خۆی لە خۆیدا پاساوی ئەنجامدانی ئەم 
ئەرك���ی ه���اوكاری كردنەیە، بەاڵم ئەمەش تەنیا ل���ەو حاڵەتانەدا 
كە پەیوەندیی ڕاس���تەقینە ئەو پێش���بینیانە بهێنێت���ە ئاراوەK كە 
ب���ۆ نموونە كەس���ێك بتوانێت لە حاڵەتی هاوش���ێوەدا پش���ت بە 

خزمەكانی ببەستێت و پەنایان بۆ ببات. 
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 »sittlickkeit« كەوات���ە ئەم���ە »ژیان���ی ئەخالق���ی: ئیتیك���ی
پەیوەندیگەلی كۆمەاڵیەتیی ناڕەس���مییە، كە لە س���ەر بناغەی 
متمانە بنیات نراون، ئەویش لە سایەی هەلومەرجێكی پێشبینی 
ك���راودا، ك���ە ه���ەردوو ال هاوكاریی یەكتر بك���ەن. ئەمەش وا 
دەخوازێت تاكە كەس���ێك »كەفالەتی« ئەوانی دیكە بكات. ئەم 
ئیلتیزامە »ئەخالقی«یانە ڕیشەیان لە ڕایەڵەكانی كۆمەڵگەیەكدا 
هەی���ە... وەك پەیوەندیی خێزان، كە س���ێ تایبەتمەندیی هەیە: 
پشت بەس���توو بە بانگەشەكانی پێویس���تە لەبەر رێزگرتن لە 
خ���ودی نۆرمەكە خۆی، ئێمە ملكەچ���ی فەرمانەكانی ئەخالقی 
بین، بە چاوپۆشین لە ملكەچیی كەسانی دیكە بۆ ئەو فەرمانانە، 
ل���ە كاتێكدا ملكەچ كردنی هاوواڵتیان بۆ یاس���ا مەرجدارە بەو 
ڕاس���تییەی كە دەس���ەاڵتی س���زادانی دەوڵ���ەت پابەند بوونی 
گش���تی بە یاس���اوە دەس���تەبەر دەكات. بە پێچەوانەوە، بەدی 
هێنانی ئیلتیزامی ئەخالقی، نەدەتواندرێت بس���ەپێندرێت، نە بە 
ش���ێوەیەكی بنبڕیش داوا دەكرێت. بەڵكوو لە بری ئەوە پشت 
ب���ە چاك���ەی دووالیەنە دەبەس���تێت، هەروەها ب���ە دڵنیا بوون 

لەوەی ئەم چاكەیەی دووالیەنە بەردەوام دەبێت.
ل���ەم ڕووەوە، ڕەفت���ارە ئیتی���ك... لەگ���ەڵ بەرژەوەندی مام 
ناوەند و دوورمەودای كەس���ەكە یەك دەگرێتەوە. ئەمەش بە 
دی���اری كراوی بواری هاوبەش���ی »ژیان���ی ئەخالقی: ئیتیكی: 
sitlickkut«ی���ە لەگ���ەڵ تەبایی���دا. ه���ەر چۆنێك بێ���ت، ئەمەی 

دواییان، تەبایی، ناتوانێت پشتی بە كۆمەڵگەی پێش كۆمەڵگەی 
سیاس���ی، وەك���وو خێزان، ببەس���تێت، بەڵكوو تەنیا پش���ت بە 
كۆمەڵەی سیاس���ی یان بەرژەوەندییەكانی هاوبەشی سیاسی 
دەبەس���تێت. ڕەفتارێك پشت بە تەبایی بەست بێت، گریمانەی 
بوونی ژیان لە سایەی رێڕەوی سیاسیدا لەخۆ دەگرێت، واتە 
ئەو رێڕەوانەی لە ڕووی سیاسییەوە ڕێكخراون، هەر ئەمەش 
ئەوە روون دەكاتەوە كە بۆچی پیاوەتی متمانە پێ كردن، كە 
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تەبای���ی لە خ���ۆ دەگرێت، كەمت���ر تۆكمەیە وەك ل���ە ڕەفتاری 
ئەخالق���ی، لەب���ەر ئەوەی تەنی���ا بوون���ی كۆمەڵگەیەكی نیمچە 
سروش���تی بەس نییە بۆ بەدەس���ت هێنانی. ئەوەی لە حاڵەتی 
تەباییدا ب���زرە، ئ���ەو نەریتخوازییەیە، كە ل���ە پەیوەندییەكانی 

ئەخالقی.....دا هەیە. 
ئەوەی وای ك���ردووە تەبایی و پێكەوە بوون كارەكتەرێكی 
تایبەت���ی هەبێت، بریتیی���ە لە كارەكتەرە هێرش���بەرانەكەی كە 
گوش���ار دەكات یاخ���ود تەنانەت خەب���ات دەكات بۆ جێبەجێ 
كردنی ئەو بەڵێنەی لە بانگەشەی شەرعیەتی هەر سیستەمێكی 
سیاس���یدا هەیە. كاتێ���ك تەبایی لە ڕەوت���ی مۆدێرنیزە كردنی 
كۆمەاڵیەت���ی و ئابووری���دا دەبێت���ە پێویس���تییەك، ئ���ەوا ئ���ەم 
كارەكت���ەرە، ك���ە چاوی ل���ە ئاییندەیە، بە ش���ێوەیەكی تایبەت 
ڕوون دەبێت���ەوە، ب���ۆ گونجاندنی تواناكانی، ئ���ەو توانایانەی 
زی���اد ل���ە وزەی خۆیان خراونەتە گەڕ، ب���ە مانای گونجاندنی 
دامەزراوەكانی داخوراوی سیاس���ی بۆ هێزێكی ناڕاستەوخۆ 
كە بە شێوەیەكی سیستماتیك باوەش بگرێتەوە بێت بۆ پشت 
بە یەك بەس���تنی ئابووری، كە وەك كۆت و بەندێك لەس���ەر 
مەودای دەست ڕاگەیشتنی سیاسیی هاوواڵتیانی دیموكراسی 
هەس���تی پ���ێ دەكرێ���ت. دەكرێت ئەم خەس���ڵەتە پ���ڕ دەاللەتە 
هێرش���بەرەی »تەبایی«، بۆ سەر مەرجەعیەتی سیاسی و لە 
س���ەرووی مەرجەعیەتی سیاسیشەوە، بە دەست هەڵگرتن لە 
روون كردنەوەی ئەم چەمكە، دوور لە ڕیشە مێژوییەكەی و 

گەڕانەوە بۆ مێژووی ئەو، راڤە بكرێت. 
ب���ۆ یەك���ەم ج���ار بیرۆك���ەی پێك���ەوە ب���وون، تەبای���ی، لەو 
بارودۆخەك���ەدا دەرك���ەوتK ك���ە تێیدا شۆڕش���گێڕان داوای 
پێك���ەوە بوونیان دەكرد، پێكەوە بوون بە مانای بنیاتنانەوەی 
پەیوەندیگەلی دامەزراو لەسەر بناغەی پشتیوانیK كە بوونە 
پەیوەندیگەلێك���ی ئاش���نا، ب���ەاڵم دوات���ر بە ه���ۆی تێپەڕاندنی 



ان
تن

نیا
بو

ی 
زر

ه

198

پرۆس���ەكانی مۆدێرنی���زە ك���ردن ل���ە ناوەڕۆكەكانی���ان بەتاڵ 
كراون���ەوە. لە كاتێك���دا »دادپ���ەروەری« و »نادادپەروەری« 
بوونە چەقی مشتومڕ لە یەكەمین شارستانیەتی پێشكەوتوودا، 
ب���ەاڵم ئەوەی مایەی سەرس���وڕمانە ئەوەیە بیرۆكەی پێكەوە 
ب���وون، بیرۆكەیەك���ی نوێیە. ئەگەرچی دەكرێت ڕیش���ەی ئەم 
چەمك���ە بگەڕێندرێتەوە بۆ یاس���ای ق���ەرزی رۆم، بەاڵم تەنیا 
لە شۆڕشی فەرەنس���ا »1789« بە دواوە مانایەكی سیاسیی 
وەرگ���رت، ئەگەرچ���ی ب���ە دروش���می »برایەتی«ی���ەوە گرێ 

درایەوە.
هاواری »برایەت���ی« بەرهەمی مەیلێكی مرۆییانەیە بۆ باڵو 
كردنەوەی شێوە بیركردنەوەیەكی دیاری كراو، بە سەر تێكڕای 
مرۆڤایەتیدا، كە ئەم بیركردنەوەیەش لە الیەن سەرجەم ئایینە 
سەرەكییەكانی جیهانەوە داهێندراوە،، مەبەستم لەو باوەڕەیە 
كە پێی وایە كۆمەڵگەی لۆكاڵی ئێمە بەشێكە لە كۆمەڵگەیەكی 
جیهانی، ئەو كۆمەڵگەیەی لە باوەڕدارانی دڵسۆز پێك هاتووە. 
ئەمە پاشینەی »برایەتی«یە وەكوو چەمكێكی سەرەكیی ئایینی 
ب���ە عەلمانی ك���راو، كە لە نیوەی یەكەمی س���ەدەی نۆزدەمدا، 
رادیكااڵن���ە لەگەڵ چەمك���ی تەباییدا تێك هەڵكێش كرا، ئەویش 
بە هۆی سۆش���یالیزمی سەرەتا و مەزهەبەكانی كۆمەاڵیەتیی 
كاتولیكیی���ەوە. تەنان���ەت هەندێك هەن كەم ت���ا زۆر بیرۆكەی 
»برایەتی« و »پێكەوە بوون« یان، وەك دوو وشەی هاوواتا 
ب���ەكار هێن���اوە. ئ���ەم دوو بیرۆكەیە لە ڕەوتی ك���ەف و كوڵە 
كۆمەاڵیەتییەكانی س���ەروەختی سەرمایەداریی پیشەسازی و 
بزووتنەوەی كرێكاریی تازە دروست بوودا، لێك جیابوونەوە. 
میرات���ی ئەخالقی���ی جوو-كریس���تیان، كە پەیوەس���ت بوو بە 
برایەتییەوە تێك هەڵكێش���ی چەمكی »پێكەوە بوون« كرا، ئەو 
پێكەوە بوونەی ڕیش���ەی لە كۆماریخوازی���ی ڕۆماندا هەبوو. 
مەیلی ڕزگار بوون یان سەربەست بوون لەگەڵ مەیلی ئازای 
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یاسایی و سیاسیدا تێك هەڵكێش كران.
لە ناوەڕاس���تی س���ەدەی نۆزدەمدا، رەپێش���كردنی كۆمەڵگە 
بە ش���ێوەیەكی خێرا و كارا، ش���وێنی خۆی بۆ پش���ت بەیەك 
بەس���تنێكی چ���ڕ و پ���ڕ بۆ جیهانێ���ك چۆڵ كرد، كە لە پش���تی 
پەردەوە جیهانێكی باوكساالری بوو، بەاڵم بە ڕادەیەكی گەورە 
جیهانێكی پڕ لە هاوكاری بوو كە ڕۆژانە و لە س���ەر ئاس���تی 
پیش���ەیی بە س���ەر چینەكاندا دابەش دەبوو. لە ژێر گوشاری 
ئەم پشت بەس���تنە دووالیەنە كردارەكییەدا، شێوەكانی كۆنی 
ئاوێتە بوونی كۆمەاڵیەتی تێك شكا. ئەمەش سەری كێشا بۆ 
س���ەرهەڵدانی دوژمنایەتیی چینایەتی، كە لە كۆتاییدا، تەنیا بە 
هۆی فۆرمگەلی بەهێز و بەرفراوانی ئاوێتە بوونی سیاس���یی 
دەوڵەت���ی نەتەوەیی���ەوە بەخ���ۆوە گیران. خواس���تی »پێكەوە 
ب���وون« رەگ���ی مێژوویی خ���ۆی ل���ە داینامیكیەت���ی ملمالنێ 
نوێیەكان���ی چینایەتی���دا هەی���ە. رێكخراوەكان���ی بزووتنەوەی 
كرێكاری و داواكاری، كە پاساوی بەهێزیان هەبوو، بۆ پێكەوە 
ب���وون كاردانەوەیەك بوو بۆ ئەو حاڵەتەی هات بووە ئاراوە، 
هۆكارەكەشی ئەوە بوو شڵەژانەكانی ئابووری پەیوەندییەكانی 
كۆنی تەباییان تێپەڕاند بوو. وا بڕیار بوو چینەكانی لە ڕیشە 
هەڵكێش���راو »ڕیشە هەڵكێش���راو لە ڕووی كۆمەاڵیەتییەوە« 
وەك، كرێ���كاران و فەرمانبەران هاوپەیمانێتییەك پێك بهێنن، 
هاوپەیمانییەك س���نووری پەیوەندییەكانی پڕ لە ملمالنێی، كە 
ب���ە ش���ێوەیەكی سیس���تماتیكی بەرهەم دەهاتن، ب���ازاڕی كار 
تێپەڕێن���ن. لە كۆتاییدا لێكدژیی نێ���وان چینەكانی كۆمەاڵیەتیی 
ل���ە چوارچێ���وەی دەوڵەتان���ی  س���ەرمایەداری پیشەس���ازی 
نەتەوەییدا، بە ش���ێوەیەكی دیموكرس���یانە پێ���ك هاتبوون، بە 
دامەزراوەی���ی ك���ران. تەنه���ا دوای كارەس���اتەكانی ه���ەردوو 
جەنگی جیهان، دەوڵەتانی ئەوروپا شێوەی دەوڵەتی ئێستایان 
وەرگرت، ش���ێوەی دەوڵەتگەلێكی خۆش���گوزەران. لە ڕەوتی 
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ب���ە جیهان���ی بوونی ئابووری���دا، خۆیان لە بەردەم گوش���اری 
پ���ڕ ل���ە تەقین���ەوەی پش���ت بەی���ەك بەس���تنەكانی ئابووری���دا 
بینیی���ەوە، كە حاڵ���ی حازر ب���ە پەنهانی س���نووری نەتەوەیی 
دەبڕن. دووبارە كۆت و بەندەكانی سیس���تماتیكی پەیوەندیی 
تۆكمەی پەیوەس���ت بە تەباییان تێك شكاند،  ناچاری كردین 
فۆرمەكانی ئاوێتە بوونی سیاسیی، كە ڕووبەڕووی ئاستەنگ 
بووبوون���ەوە، دەوڵەتانی نەتەوەی���ی دابڕێژینەوە. حاڵەتەكانی 
كتوپ���ڕی سیس���تماتیكی كۆنت���رۆڵ نەكراوی س���ەرمایەداری، 
ك���ە پاڵنەرەكەی���ان بازاڕەكانی دارایی ك���ۆت و بەند نەكراوە، 
ب���ۆ گرژیی نێوان واڵتان���ی ئەندامی یەكێتی���ی دارایی ئەوروپا 

گۆڕاون.
ئەگەر یەكێك بیەوێت ئەم یەكێتییە داراییە بپارێزێت، ئەوا بە 
لەبەر چاو گرتنی ناهاوسەنگییەكانی بونیاتی نێوان ئابووریی 
نەتەوەی���ی، ئ���ەوا چ���ی دی ئەوە ب���ەس نییە كە ق���ەرز بدرێت 
ب���ەو دەوڵەتان���ەی لە ئەندازەبەدەر ق���ەرزارن، بۆ ئەوەی هەر 
یەكێكی���ان بە هەوڵ و كۆشش���ەكانی خۆی توان���ای ملمالنێی 
خۆی بس���ەلمێنێت. ل���ە بری ئ���ەوە و لە ڕوانگ���ەی تێڕوانینی 
سیاسیی هاوبەشەوە، پێویستمان بە پێكەوە بوونە، پێویستمان 
ب���ە هەوڵێكی هەمەالیەن هەیە بۆ برەودان بە گەش���ە كردن و 

ملمالنێ بە تێكڕا لە ناوچەی یۆرۆدا. 
هەوڵێك���ی لەم جۆرە، پێویس���تی بەوەی���ە ئەڵمانیا و چەندین 
دەوڵەت���ی دی، كاریگەریی خراپی دووبارە دابەش كردنەوەی 
س���امان قب���ووڵ بكەن ل���ە مەودای م���ام ناوەن���د و نزیكدا، لە 
س���ەر حیس���ابی بەرژەوەندیی دوورمەودای خۆیان، ئەمەش 
نموونەیەك���ی كالس���یكیی پێك���ەوە بوونە، ب���ە الی كەمەوە لە 

ڕوانگەی ئەو شی كردنەوە چەمكسازییەی خستمە ڕوو. 
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ئەو سوودانەی لە پێدانی مافەكانی 
ئافرەت دەستمان دەكەوێت

ئیزۆبێڵ كۆڵمان
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خاتوو ئیزۆبێڵ كۆڵمان توێژەری بااڵی سیاسەتی دەرەوەیە 204
لە ئامۆژگای پەیوەندییەكانی دەرەوە و بەرێوەبەری دیراساتی 
كۆمەڵگەی مەدەنی و دەست پێشخەریی دیموكراتییە، هەروەها 
بەرێوەبەری پرۆگرامەكانی سیاسەتی دەرەوەی ئافرەتانە لە 

ئامۆژگای ناوبراودا .
پرۆفیس���ۆر ئیزۆبێڵ كۆڵم���ان ئەم توێژینەوەیەی لە س���اڵی 
 The Payoff ( 2004 ل���ە گۆڤاری فۆرن ئەفیرز بە ناونیش���انی
from womans Right ( ب���اڵو كردووەتەوە، ئەم وتارە چەندین 
داتا و زانیاریی گرنگی لە خۆی گرتووە و جەخت كردنەوەیە 
لەسەر رەوشی جیاوازی رەگەزی لە واڵتانی تازە پیگەیشتوو 
و رۆژهەاڵتی ناوەراست بە گشتی و عێراق و ئەفغانستان بە 

تایبەتی.
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205  باجی نایەكسانی
بە درێژایی دە س���اڵی راب���ردوو، توێژینەوەی بەرچاو بووە 
مای���ەی س���ەلماندنی راس���تییەك، ك���ە ماوەیەك���ی درێژە زۆر 
ك���ەس دەیزانن، ئەویش ئەوەیە: ئافرەتان رۆڵی بەرچاویان لە 
بوارەكانی پەرەپێدانی ئابووری و كۆمەڵگەی چاالكی مەدەنی 
و حوكمڕانیی باش، بە تایبەتی لە واڵتانی تازە پێگەیش���توودا 
هەیە. جەخت كردنە سەر پرسی ئافرەتان، باشترین رێگەچارەیە 
ب���ۆ كەم كردنەوەی رێ���ژەی لەدایك بوون و گیان لەدەس���ت 
دان���ی مندااڵن و بەرەو پێش بردنی ئاس���تەكانی تەندروس���تی 
و خ���ۆراك و پ���ەروەردە. هەروەه���ا ریش���ەكێش كردنی باڵو 
بوونەوەی ڤایرۆس���ی )VIH(: ئای���دز و بونیاتنانی رێكخراوی 
پت���ەو و بەهێ���ز لە كۆمەڵگە و هاندانی دیموكراس���ی لە س���ەر 
ئاس���تی جەماوەریدا. هاوش���ێوە لەگ���ەڵ مافەكانی مرۆڤ، كە 
لە س���ەردەمێكی پێش���وودا داندراوە، مافەكانی ئافرەتانیش بۆ 
ماوەیەكی زۆر بابەتێك بوو، لە بواری سیاس���ەتی دەرەوەی 
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واڵتاندا، مش���تومڕی لەبارەوە دەكرا. بە درێژایی دەیان ساڵ، 
ئاژانس���ەكانی نێودەوڵەتی���ی پەرەپێدان خۆیان لە پرس���ەكانی 
جەن���دەر ل���ە كۆمەڵگەی باوكس���االری ال دەدا، بەاڵم ئەمڕۆ تا 
ئاستێكی یەكجار زیاد پێیان وایە، بەهێز كردنی رۆڵی ئافرەت 

سەبارەت پێگەی خۆی لە نێو كۆمەڵگەدا زۆر گرنگە.
 The Asian Development :بۆ نموونە )بانكی پەرەپێدانی ئاسیا
Bank( چاكس���ازیی دادوەری و پۆلیسی لە ڕووی پرسەكانی 

جەن���دەرەوە لە پاكس���تان ب���ەرز راگرت���ووە. هەروەها )بانكی 
جیهانی: World Bank(یش مەشق و راهێنان بۆ ئەو ئافرەتانەی 
ك���ە كاندیدی سیاس���ین لە مەغری���ب، س���از دەكات. ویالیەتە 
یەكگرتووەكان���ی ئەمری���كاش تا ئاس���تێكی بەرچ���او بایەخ بە 
مافەكان���ی ئافرەت���ان دەدات، نەك تەنیا لە پێناو بەرز ڕاگرتنی 
دیموكراس���ی، بەڵكوو بۆ بەرەو پێش���ەوە بردنی پەرەپێدان و 
بەرتەسك كردنەوەی توندڕەوی و بەگژدا چوونەوەی تیرۆر، 

هاوكات لە پێناو هەموو ئامانجگەلی ستراتیژیی سەرەكیدا. 
لە زۆربەی واڵتاندا پێگەی ئافرەتان پێشكەوتنی بە خۆیەوە 
بینی���وە: بۆش���ایی نێوان رەگ���ەزەكان ل���ە ڕووی رێژەی گیان 
لەدەست دانی مندااڵن و بەكار بردنی كالۆرییەوە، تا ئاستێكی 
بەرچ���او دابەزی���وە، رێ���ژەی ناون���ووس كردن ل���ە قوتابخانە 
و ئاس���تی خوێن���دەواری و س���وود وەرگرت���ن ل���ە چاودێریی 
تەندروس���تی و بەشداری كردنی سیاس���یش بەرز بووەتەوە. 
ئەو گۆڕانكارییانەش بە مەودایەكی بەرفراوان س���وودیان بە 
كۆمەڵگ���ە گەیان���دووە و بوونەت���ە هۆی ب���ەرەو پێش چوونی 
س���تانداردی گوزەران و زی���اد بوونی پڕۆژەی كۆمەاڵیەتی و 
راكێش���انی س���ەرنجی وەبەرهێنانی بیانی، بەاڵم وێڕای ئەوە 
هێش���تا جیاوازیی بەرچاو لە نێوان���ی رەگەزەكاندا هەر ماوە. 
لە هەندێك حاڵەتیشدا ئەو دیاردەیە زیاتر هەڵكشاوە، ئەویش 
لە س���ێ ناوچەدا: باشووری ئاس���یا و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
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و »س���ەب س���ەحارا«ی ئەفریق���ا. لەگ���ەڵ ئەوەش���دا كۆت و 
بەندی س���ەر ئەو ئافرەتان���ەی، كە لە ناوچەكان���ی نەریتپارێز 
و پیاوس���االری و لەو ش���وێنانەی ك���ە بەه���ای ئایینییان تێدا 
زاڵ���ە دەژی���ن، رێگرن ل���ە ب���ەردەم پەرەپێداندا، ت���ا ئەمڕۆش 
پرس���ی بەهێ���ز كردنی ئاف���رەت وەك مەس���ەلەیەكی كاولكار 
دەژمێردرێ���ت. لە هەندێك كۆمەڵگەدا، مافی ئافرەتان لە نێوان 
توندڕەوانی ئایینی و كەسانی میانڕەو و پێشكەوتنخوازدا، لە 
هێڵەكانی پێش���ەوەی جەنگێك���ی درێژخایەندایە. بۆ نموونە لە 
عەرەبس���تانی س���عوودیە و عیراق و ئەفغانستاندا، گرژییەكی 
قووڵ���ڕەگ بەدی دەكرێت، تا ئاس���تێكی كەمتریش لە نەیجیریا 
و پاكس���تان و ئەندەنووس���یادا هەیە. پێشكەوتن لەو واڵتانەدا 
بە كار و رەفتاریانەوە پەیوەستە. لەو واڵتانەشدا كە ئافرەتان 
تێی���دا س���ەردەكەون، ئەگ���ەری ئەوەش���یان هەی���ە ل���ە ڕووی 
ئابوورییەوە شكس���ت بەدەس���ت بێنن و نەتوانن دامەزراوەی 
دیموكراسی بونیات بنێن، هەڕەشەی زیاتریشیان لەسەر بێت 

كاتێ هەنگاو بەرەو توندڕەوی دەنێن.
»واش���نتن« ئەم هەڕەش���انەی لەبەر چاو گرتووە، هاوكات 
زۆر هەوڵیش���ی داوە رێگەچ���ارەی گونجاوی ب���ۆ بدۆزێتەوە. 
هەر لە 11ی س���ێپتەمبەری 2001�ەوە، بە ئاستێكی بەرفراوان 
هۆش���یاری لەبارەی رەفتاری »تاڵیبان« لە ڕووی سەركوت 
كردنی ئافرەتانی ئەفغانستان و پرسی یەكسانیی رەگەز باڵو 
كردووەتەوە، كە بوونەتە بابەتێكی هەرە گرنگ لە سیاس���ەتی 
دەرەوەی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكادا، بەاڵم سیاسەتی 
ئی���دارەی »ب���وش« دژەی���ەك ب���وو. هەرچەندە »واش���نتن« 
)بانگەش���ە بۆ دیموكراس���ی(ی لەگەڵ )بانگەش���ە بۆ مافەكانی 
ئاف���رەت(ی ب���ە یەك���ەوە گرێ دا، ب���ە تایبەتی ل���ە رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستدا، بەاڵم زۆر بە كەمی هەنگاوی بۆ چەسپاندنی ئەو 
پرەنس���یپانە هاویشت. »واشنتن« پشتیوانیی لە پرسی بەهێز 
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كردن���ی ئافرەت���ان لە واڵتانی ریفۆڕمخ���وازدا كرد، بۆ نموونە 
واڵت���ی مەغریب، بەاڵم ئەو پرس���ەی ل���ەو واڵتانەی كە كەمتر 
ئەگ���ەری گۆڕانكاریی���ان تێدا بەدی دەكرێت، ب���ەرز ڕانەگرت، 
ب���ۆ نموونە عەرەبس���تانی س���عوودیە. وێڕای ئەوەی پرس���ی 
مافەكانی ئافرەت بە زەقی لە نێو پالنەكانی بونیاتنانی ئەمریكا 
بۆ ئەفغانس���تان و عێراقدا دەبیندرێت، بەاڵم »واش���نتن« لەو 
واڵتان���ەدا بە ئاس���تێكی پێویس���ت زەمینەی ب���ۆ بەهێز كردنی 

ئافرەتان لە ڕووی ئابووری و سیاسییەوە ساز نەكردووە.
لەب���ەر ئەوەی ئافرەتان گرنگییان لە پەرەپێدانی ئابووری و 
پرۆسەی دیموكراس���اندندا هەیە، كە ئەو دوو پرۆسەیەش لە 
ئامانجە س���ەرەكییەكانی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریكایە. بۆیە 
پێویستە »واشنتن« مافی ئافرەتان زیاتر بەرز ڕابگرێت و بە 
ئاستێكی پتەوتر پێداگرییان لەسەر بكات، بە تایبەتی، پێویستە 
ب���ە ش���ێوازێكی بەهێزتر و كاراتر كارنام���ەی تایبەت بۆ زیاد 
كردن���ی هەل بۆ ئافرەتان لە ڕووی پەروەردەییەوە، هەروەها 
دەسەاڵتیان بە سەر سەرچاوەكان و بەشدار بوونیان لە بواری 
ئابووری و سیاس���یدا، لە ئەستۆ بگرێت. ئەمڕۆ زانیاریی زۆر 
كۆ كراوەتەوە، كە ئەوە پیشان دەدات ئافرەتان بۆ پەرەپێدان 
و حوكمڕانیی باش و ژیانی مەدەنیی س���ەقامگیر، گرنگییەكی 
بەرچاویان هەیە. كاتی ئەوە هاتووە ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمری���كا كاری زیاتر بۆ بەرەو پێش بردنی مافی ئافرەتان لە 

سەر ئاستی جیهاندا بكات.

 وەبەرهێنانی قازانجی زۆر
جیاوازی���ی رەگ���ەز زیاتر زیان ب���ە ژن و كچان دەگەیەنێت، 
بەاڵم ل���ە ئاكامدا س���ەرتاپای كۆمەڵگە بە ت���ەواوی باجەكەی 
دەدات. پێدەچ���ێ ئەم���ڕۆ وەدی هێنان���ی یەكس���انیی رەگ���ەز 
پرس���ێكی گرنگ بێ���ت بۆ كەم كردنەوەی رێ���ژەی هەژاری و 
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بەرەو پێش���ەوە بردن���ی حوكمڕانی بە ش���ێوەیەك كە بووەتە 
ئامانجێك���ی پەرەپێ���دان. ئامانجەكان���ی پەرەپێدان���ی هەزارەی 
س���ەر بە رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ س���اڵی 2000 
)The 2000 UN Millennium Development Goals( و پالن���ی 
جێبەجێكاری���ی س���ەر بە كۆمەڵگ���ەی نێودەوڵەتی ب���ۆ بەگژدا 
چوونەوەی دیاردەی هەژاری لە جیهاندا، بوونەتە هۆی ئەوەی 
پرسی یەكسانیی رەگەز بخرێتە نێو لیستەوە، وەك یەكێك لە 
هەش���ت ئامانجەكانی و دانانی پرس���ی بەهێ���ز كردنی ئافرەت 
وەك پرس���ێكی گرن���گ بۆ وەدی هێنانی هەم���وو ئامانجەكان. 
ئابووریناس )ئامارتیا س���ێن- خەاڵتی نۆبڵی بەدەست هێناوە( 
باسی لەوە كردووە كە ئەمڕۆ هیچ شتێك بۆ پەرەپێدان گرنگتر 
نییە لە بەش���دار بوونی ئافرەت لە بواری ئابووری و سیاسی 
و كۆمەاڵیەتیدا. ئەو ئافرەتانەی بۆ ماوەیەكی درێژ فەرامۆش 
ك���را بوون، ئەمڕۆ بە بەرز ڕاگ���ری هەنگاوەكانی گۆڕانكاری 
و یاری���دەدەر بۆ كۆمەڵگە بە گش���تی لە قەڵ���ەم دەدرێن. زۆر 
توێژین���ەوە ئەو راس���تییە دەس���ەلمێنن، كە س���وود لە پش���ت 
پێش���كەوتنی ئافرەتانەوە زیاتر لەو كاتەدا بەدی دەكرێت، كە 
زۆر جەخت بكرێتە سەر بەرەو پێش بردنی ئافرەت لە ڕووی 
پەروەردەیی و زیاد كردنی كۆنترۆڵی س���ەر سەرچاوەكان و 

دەنگی سیاسییان بیستراو بێت. 
هەرچەن���دە هی���چ داڕش���تنێكی س���ادە ب���ۆ ك���ەم كردنەوەی 
هەژاری نییە، زۆر كەس ئەوە تاووتوێ دەكەن كە پەروەردە 
كردن���ی كچان پاڵ بە ئاس���تی پەرەپێدان بۆ پێش���ەوە دەدات. 
»لۆرانس س���ەمەرز«، كە ل���ە »بانكی جیهانی«دا س���ەرۆكی 
ئابووریناسان بوو، گەیش���تە ئەو دەرەنجامەی كە پەروەردە 
كردن���ی كچان ئەگەر هەیە، ببێتە وەبەرهێنانێك كە لە واڵتانی 
تازە پێگەیش���توودا بەرزترین ئاستی قازانجی لێ بكەوێتەوە. 
ئافرەتان���ی خوێن���دەوار خ���اوەن منداڵی كەمت���رن، خۆراك و 
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تەندروس���تی و پ���ەروەردەی باش���تر ب���ۆ خێزانەكانیان دابین 
دەكەن، بە رێژەیەكی كەمتر مندااڵنیان گیان لەدەست دەدەن. 
هەروەه���ا ئافرەتان���ی نەخوێندەوار یان خاوەن ئاس���تی نزمی 
پەروەردەیی، ناتوانن زیاتر داهات بەدەست بێنن. وەبەرهێنان 
لە ڕووی بەرەو پێشەوە بردنی ئاستی پەروەردەیی ئافرەتان 

كەش و هەوایەكی كارا و بەسوود لە كۆمەڵگە دەخوڵقێنێت.
پەروەردە كردنی ئافرەت، بە تایبەتی كچانی الو، لە پەروەردە 
كردنی پیاوان زیاتر قازانجی لێ دەكەوێتەوە. لە واڵتانی خاوەن 
داهاتی كەم، وەبەرهێنان لە پەروەردەی سەرەتاییدا قازانجی 
زیاتری لێ دەكەوێتەوە لەوەی كە بایەخ بدرێت بە ئاستەكانی 
پەروەردەیی لە قۆناغەكانی دواناوەندی و ئاستەكانی دیكەی 
ب���ەرزی پ���ەروەردە. ل���ە قۆناغەكانی خوارەوەی سیس���تەمی 
پەروەردەییشدا رێژەی كچان لە رێژەی كوڕان بەرزترە. هەر 
بۆی���ە، پڕ كردنەوەی بۆش���ایی نێوان رەگەزەكان لە س���ااڵنی 
س���ەرەتای خوێندنەوە، باش���ترین س���تراتیژە، ن���ەك بایەخ بە 
پرۆس���ەكانی دیك���ەی چاكس���ازیی پەروەردەی���ی بدرێت، كە 
بووەت���ە هۆی مانەوەی بۆش���ایی رەگەزی. بە هەمان ش���ێوە، 
مندااڵن زیاتر س���وود لە خوێندەواری���ی دایكانیان وەردەگرن 
ن���ەك ل���ە خوێندەواریی ب���اوكان. پ���ەروەردە كردن���ی دایكان 
س���وودی زیات���ر دەبێت ل���ە ڕووی رێژەیەك���ی نزمتری گیان 
لەدەست دانی مندااڵن، بەرەو پێشەوە بردنی ئەنجامی باشتر 
لە ڕووی منداڵ بوونەوە )بۆ نموونە كێش���ی مندااڵن لە كاتی 
لەدای���ك بوونیان زیات���ر دەبێت(، خۆراكی باش���تر بۆ مندااڵن 
دابی���ن دەكرێ���ت، هەروەها گەرەنتییە بۆ دەس���ت پێ كردن و 

بەردەوام بوونی مندااڵن لە خوێندن.
ه���اوكات پ���ەروەردە كردنی كچ���ان دەبێتە مای���ەی رێژەی 
نزمت���ری منداڵ بوون، كە ئەو ش���تەش ل���ە ئاكامدا بۆ واڵتانی 
تازە پێگەیش���توو یاریدەدەر دەبێت بۆ بەرەو پێش���ەوە بردنی 



...
ت 

رە
ئاف

ی 
كان

فە
ما

ی 
دان

پێ
لە 

ی 
نە

ودا
سو

و 
ئە

211

داهات���ی ت���اك. دابین كردنی پەروەردەی باش���تر ب���ۆ ئافرەت 
دەبێت���ە مایەی رێ���ژەی نزمتری منداڵ بوون لەوەی كە لە نێو 
ئافرەت���ی خاوەن پ���ەروەردەی كەمتر هەیە، چونكە دروس���ت 
كردنی ژیانی هاوس���ەریی درەنگ وەخت دەبێتە هۆی ئەوەی 
درەنگتر و بە رێژەی كەمتر پرۆسەی منداڵ بوون بێتە ئاراوە. 
هاوكات بە ئاس���تێكی باش���تر و بە متمانەوە دەتوانن لەبارەی 
زاوزێ���وە بڕی���ار بدەن. لە ڕاس���تیدا، بەرەو پێش���ەوە چوونی 
ئاس���تی پەروەردەیی ئافرەتان وا دەكات بە سێ ساڵ رێژەی 
منداڵ ب���وون بۆ یەك من���داڵ كەمتر بكات���ەوە. توێژینەوەكان 
ئەو راس���تییە دەسەلمێنن كە لە هیندستاندا پەروەردەی كچان 

یارمەتیی نزم كردنی رێژەی منداڵ بوون دەدات.
هەروەها پەروەردە كردنی رەگەزی مێ دەبێتە مایەی بەرز 
بوونەوەی ئاس���تی بەرهەم هێنانی كشتوكاڵ. توێژینەوەكانی 
»بانكی جیهان« ئاماژە بەوە دەكەن كە لەو ناوچانەی ئافرەت 
خ���اوەن ئاس���تی خوێندەواریی نزمن، لە ڕێی بەخش���ینیان بە 
الیەن���ی كەم���ەوە بە یەك س���اڵی زیاتری خوێن���دن لە قۆناغی 
س���ەرەتاییدا، ئ���ەوە باش���ترین رێگەچارەی���ە بۆ ب���ەرەو پێش 
بردنی كەرتی كش���توكاڵ و سوودەكانی زیاترە لەوەی بایەخ 
ب���ە وەرگرتن���ی زەوی و پرۆس���ەكانی پیتان���دن بدرێت. لەبەر 
ئ���ەوەی پی���اوان دوور ل���ە كێڵگ���ەكان زیاتر ب���ە دوای ئیش و 
كاردا دەگەڕێ���ن، هەر بۆیەش ئافرەت زیاتر بەرپرس���یارێتیی 
بەڕێوە بردنی زەوی لە ئەستۆ دەگرن. لەبەر ئەوەی ئافرەتان 
لە هاوس���ەرانیان زیاتر بای���ەخ دەدەن بە چاندنی بەروبوومی 
جی���اواز و جۆراوج���ۆر، بۆیە ناتوانن لەو بارەیەوە پش���ت بە 
پیاوان ببەستن بۆ راهێنان و وەدەست هێنانی زانیاری. لەگەڵ 
دواكەوتن���ی كەرتی كش���توكاڵ و پاشەكش���ە كردن���ی رێژەی 
داهات، شۆڕشی داهاتوو لە بەرهەم هێنانی كشتوكاڵ لە ڕێی 

پێشكەوتنی پەروەردەی ئافرەتانەوە دێتە كایەوە.
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ش���تێكی رێكەوت نییە كە لە نیوەی سەدەی رابردوودا، ئەو 
ناوچانەی بە س���ەركەوتوویی بۆش���ایی رەگەزییان لە كەرتی 
پ���ەروەردەدا نەهێش���تووە )رۆژهەاڵت���ی ئاس���یا، باش���ووری 
رۆژهەاڵت���ی ئاس���یا، ئەمری���كای التی���ن(، دەبینین ل���ە هەمان 
كاتیشدا سەركەوتوو بوون لە وەدی هێنانی بەرزترین ئاستی 
ئاب���ووری و كۆمەاڵیەت���ی. بە پێچەوانەش���ەوە، ئەو ناوچانەی 
خاوەن پەرەپێدانی دواكەوتوون )باشووری ئاسیا، رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس���ت، سەب س���ەحارای ئەفریقا( لە پەروەردەی كچاندا 
دواكەوتوون. ئەمڕۆ ئاس���تی نەخوێن���دەواری لە نێو رەگەزی 
مێدا زۆر بەرزە لە باشووری ئاسیا )بە ڕێژەی 55%(، جیهانی 
عەرەب )51%(، س���ەب سەحارای ئەفریقا )45%(. توێژینەوەی 
ش���یكار پێشنیاری ئەوە دەكات كە ئەم سێ ناوچەیە بۆشایی 
رەگەزییان لە ڕووی كەرتی پەروەردەوە پڕ كردووەتەوە. بە 
هەم���ان ئەو رێژەیەی كە لە نێوان س���ااڵنی 1960 تا 1992 لە 
رۆژهەاڵتی ئاسیا وەدی هات، لەو ساتەوە دەكرا داهاتی تاك 
سااڵنە بە چەند رێژەیەكی دیكەی سەدی زیادی بكردایە. ئەو 
رێژەیەش ئەگەر لە ماوەی سی ساڵدا بەردەوام بێت، ئەوكات 

داهاتی تاك بۆ ئەمڕۆ لە ئاستێكی زۆر بەرز دەبوو.
پێدانی دەسەاڵتی زیاتریش بە ئافرەتان بە سەر سەرچاوەكاندا، 
بە گشتی سوود بە تێكڕای كۆمەڵگە دەگەیەنێت، لەبەر ئەوەی 
ئافرەتان لە پیاوان زیاتر بایەخ بە خێزان دەدەن. زیاد بوونی 
داهات���ی خێزان، ب���ۆ نموونە بۆ خێزان وا باش���ترە گەر دایك 
پارە و خەرجی بگرێت دەست نەك باوك. توێژینەوە لەبارەی 
ژمارەی���ەك واڵتی ل���ە یەك جی���اواز، بۆ نموون���ە بەنگالدیش 
و بەڕازی���ل و كەن���ەدا و ئەس���یوپیا و بەریتانیا ك���راوە، ئەوە 
دەردەخەن كە ئافرەتان بە گش���تی بەش���ێكی زۆری بودجەی 
خێزان زیاتر بۆ پەروەردە و تەندروس���تی و خۆراك تەرخان 
دەك���ەن، هەروەها پ���ارەی كەمتر لە كڕینی م���اددەی كهوولی 
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و جگ���ەرە خ���ەرج دەك���ەن. بۆ نموون���ە، زیاد بوون���ی داهاتی 
رەگ���ەزی مێ لە ڕووی رێ���ژەی رزگار بوونی مندااڵن بە قەد 
20 جاران زیاتر لە زیاد بوونی داهاتی رەگەزی نێر سوودی 
دەبێ���ت. ل���ە هەمان كاتیش���دا كێش و بااڵی من���دااڵن بە قەد 8 
جاران زیاتر گەش���ە بە خۆیەوە دەبینێت. بە هەمان شێوەش، 
ق���ەرز كردنی رەگەزی مێ كاریگەری���ی پۆزەتیڤانەی هەبووە 
لە س���ەر ناونووس كردن ل���ە قوتابخانە و خۆراكی مندااڵن و 
بانگەشە بۆ چاودێریی تەندروستی بە ئاستێك كە لەم ڕووەوە 

كاریگەرییەكەی لە قەرز كردنی رەگەزی نێر زیاترە. 
ئەم جیاوازییانە هاریكارن بۆ ئەوەی بزانین كە بۆچی درێژ 
كردن���ەوەی تەمویلی بچ���ووك )قەرزی بچ���ووك بەبێ )یان( 
ب���ە كەفالەتی كەم( ب���ۆ ئافرەتان بووەتە مەس���ەلەیەكی هەرە 
گرنگ���ی پەرەپێ���دان. »محەم���ەد یونس« »بانك���ی گرامین«ی 
ل���ە بەنگالدیش دامەزراند، دەس���تی كرد بە پ���ڕۆژەی قەرزی 
بچووك، لەس���ەر ئەو بنەمایەی كە ئەگەر هاتوو قەرز بە پێی 
مەرجی گونجاو و لۆژیك بە خەڵكی هەژار بەخشرا، ئەوكات 
ئەگەری ئەوە هەیە ملیۆنان خەڵكی هەژار بە ملیۆنان جزدانی 
پ���ڕ پارەوە پێك���ەوە بتوانن گەورەترین پرۆس���ەی پەرەپێدان 
وەدی بێن���ن. »یون���س« ب���ە مەبەس���ت ق���ەرزی بچووكی بۆ 
ئافرەتان بەرز راگ���رت، ئەویش لەبەر هۆكاری دادپەروەری: 
چونكە ئافرەتان بە گشتی لە پیاوان هەژارترن، كۆت و بەندی 
زیاتریان لە سەرە، مافیان لە ئیش و كاری بازاڕ و وەرگرتنی 
مووچە س���نووردارە، لە ماڵەوەش بەش���ێكی نایەكس���انیان لە 
ڕووی بڕیاردانەوە پێ دراوە، بەاڵم لە هەمان كاتیشدا، الیەنی 
ئابووریان���ە هاندەری »یونس« بوو، چونكە ئافرەتان لە كاتی 

دروستی خۆیدا لە پیاوان زیاتر پابەندن بە دانەوەی قەرز.
ق���ەرزی بچووك لە پێناو س���ووك كردن���ی رێژەی هەژاری 
ب���ە رێگەچارەیەكی ئابووریی گونجاو دەس���تی پێ كرد، بەاڵم 
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ئەگەر هەی���ە قازانجی درێژخایەن���ی كاریگەریی پۆزەتیڤانەی 
لێ بكەوێتەوە س���ەبارەت ب���ە پێگەی كۆمەاڵیەتی���ی ئافرەتان. 
ئەم���ڕۆ ئافرەت���ان 80%ی ك���ۆی 70 ملیۆن وەرگ���ری قەرزی 
بچووك لە سەرتاس���ەری جیهاندا پێك دەهێنن، توێژینەوەكان 
ئ���ەوە دەردەخ���ەن كە ئافرەتان���ی وەرگری ق���ەرزی بچووك، 
بە پێچەوانەی ئافرەتانی دیكە، بە ئاس���تێكی زیاتر بەش���دارن 
ل���ە بڕیاردان لەس���ەر ئاس���تی خێزاندا، زیاتر ب���ە جموجۆڵ و 
هۆش���دارترن لە ڕووی سیاسی و یاساییەوە، هەروەها زیاتر 
لە كاروباری گشتیدا بەشدارن. هاوكات ئەو ئافرەتانەی قەرز 
وەردەگ���رن كەمتر دووچاری تون���د و تیژیی خێزان دەبنەوە. 
هەڵب���ەت ه���ۆكاری ئەمەش بۆ بەهای ئافرەت ل���ە ناو خێزاندا 
دەگەڕێت���ەوە، چونك���ە بۆ وەدەس���ت هێنانی داهات پش���ت بە 

خۆیان دەبەستن. 
رێگەدان بە ئافرەتان بۆ بەشداری كردن لە ژیانی سیاسیش 
س���وود ب���ە پرۆس���ەی دیموكراس���ی دەگەیەنێت، ب���ەاڵم نەك 
تەنی���ا لەبەر ئ���ەوەی دەبێتە هۆی بەرەو پێ���ش چوونی مافی 
مەدەنییان. توێژینەوەی نوێ ئاماژە بەوە دەكەن كە ئافرەتانی 
دەس���ەاڵتدار، لە پیاوانی سیاس���ەتوان زیاتر، بژاردەی جیاواز 
لە سیاس���ەتدا دێننە، ئاراوە و سوود بە دارایی و سەرچاوەی 
گش���تی دەگەیەنن. لە ئاكامیش���دا كاریگەرییان ب���ۆ پەرەپێدان 
دەبێت. »ئیستر دوفلۆ« ئابووریناسە لە ئامۆژگای تەكنەلۆژیای 
)ماس���اچوچ(، پێداچوونەوەیەك���ی ك���رد ب���ە كاریگەرییەكان���ی 
هەم���واری دامەزراوەی���ی، ك���ە هیندس���تان لە س���اڵی 1993دا 
پەس���ندی كرد ب���وو، بەوەی كە پێویس���تە واڵتان دەس���ەاڵتی 
زیاتر لە ڕووی خەرجییەوە بۆ ئاستەكانی خوارەوە ببەخشنە 
ئەنجومەنەكانی پانچایات )ئەنجومەنانی لۆكاڵ( لەگەڵ تەرخان 
كردنی رێژەی 3/1 لە پۆستەكانی سەركردایەتی بۆ ئافرەتان. 
»دوفلۆ« بۆی دەركەوت كە كاتێك ئافرەتان لە دەسەاڵتدا بن، 
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ئەوە ئەنجومەنانی پانچایات زیاتر بایەخ بە ژێرخان دەدەن، كە 
راس���تەوخۆ پەیوەندارە بە پێداویستەكانی ئافرەتەوە. ئەمەش 
وات���ای ئەوە ناگەیەنێت كە پێش���ینەكانی ئاف���رەت بە جۆرێك 
لە جۆرەكان باش���ترە لە پێش���ینەكانی پیاو، بەاڵم مەس���ەلەكە 
تەنیا ئەوەندەیە، ئەوان جیاوازن و لەو واڵتانەشدا كە ئافرەت 
فەرام���ۆش كراون، ئەوە ئەگەر هەیە دەس���ت نیش���ان كردنی 
ئافرەت بۆ دەس���ەاڵت دەس���پێكێك بێت بۆ راس���ت كردنەوەی 

ئەو ناهاوسەنگییە.
»س���تیڤن فش« زانایەكی سیاس���یی زانكۆی كالیفۆرنیایە لە 
بێركل���ی، توێژینەوەیەكی بۆ بەش���دار بوونی سیاس���ی ئامادە 
ك���رد، دەرب���ارەی ئ���ەوەی چ���ۆن واڵتان���ی موس���ڵمان كەمتر 
دیموكراس���یترن لەو واڵتان���ەی كە بواریان ب���ۆ رەگەزی مێ 
دەس���تەبەر كردووە. »فش« بۆی دەركەوت كە دیموكراسیی 
پتەو تا ئاس���تێكی زیادەڕۆ دەگمەنە ل���ەو كۆمەڵگایانەی كە تا 
ئاس���تێكی زۆر بۆش���ایی رەگەزیان تێدا دەبیندرێت، لە ڕووی 
رێ���ژەی خوێن���دەواری و جیاوازی ل���ە نێ���وان رەگەزاندا )كە 
زۆر ج���ار دەگەڕێت���ەوە ب���ۆ بەدخۆراك���ی و خراپیی ئاس���تی 
تەندروستیی كچان و لەبار بردن یاخود كوشتنی كچان بە هۆی 
رەگەزەكەیەوە(. »فش« باس لەوە دەكات ئەو كۆمەڵگایانەی 
زیاتر ئافرەتان پش���تگوێ دەخەن ئەوە دەنگی كەمتریان هەیە 
ب���ۆ بەرهەڵس���تكاری لە دژی رژێمەكانی س���تەمكار لە س���ەر 
ئاستی سیاسی. هاوكات پیاوان زیاتر روو دەكەنە توندڕەوی 
ئایینی و برایانی سیاس���ییەوە، كە دوو فاكتەری كاریگەرن لە 

سەر بەرتەسك كردنەوەی دیموكراسی.

 هەر جارە و شتێكیان
لەبەر گرنگیی ئافرەتان لە پەرەپێدانی ئابووری و سیاسیدا، 
مایەی سەرسووڕمان نییە كە ئافرەت لە ریزەكانی پێشەوەی 
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پرۆس���ەی دیموكراتیزە كردن���دان لە سەرتاس���ەری جیهاندا، 
بەاڵم بەهێز كردنی ئافرەت كارێكی زۆر ئاس���ان نییە: مایەی 
سەرهەڵدانی گرژی و ناكۆكییە لە هەموو واڵتێكدا، چونكە زۆر 
ج���ار لەگەڵ دوو هێزە جمكەكە، كولتوور و ئایین، رووبەڕوو 

دەبێتەوە.
ئەمڕۆ، لە نزیكەوە پش���كنینی ورد لەبارەی كاریگەرییەكانی 
ئایین���ی ئیس���الم لە س���ەر ئافرەتان دەكرێ���ت. زۆر جار وەك 
بەڵگەی���ەك لە س���ەر بوون���ی درزێكی كولتووری���ی قوولڕەگ 
ل���ە نێوان���ی رۆژاوا و كۆمەڵگەكان���ی نەریتپارێزی موس���ڵمان 
دەردەكەوێت، بەاڵم لەوانەیە درزە راستەقینەكە لە نێو جیهانی 
ئیس���المیدا بێت: لە نێوانی هاوواڵتیانی ترادیش���ناڵ و خەڵكی 
مەدەنی، یاخود لە نێوانی بنەچەخوازانی ئایین و ئیس���المیانی 
میان���ڕەودا. ئەو ج���ۆرە گرژییانە لەو واڵتان���ەی كەوتوونەتە 
نێ���وان نایجیریا تا دەگاتە ئەندەنوس���یا ب���ەدی دەكرێن، بەاڵم 

هیچ كامیان لەم ڕووەوە ناگەنە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست. 
»مس���تەفا كەم���ال ئەتات���ورك«ی دامەزرێن���ەری توركیای 
مۆدێ���رن، وەك بەناوبانگتری���ن س���ەرۆك دەژمێردرێ���ت، كە 
واڵتەك���ەی، ل���ە ڕێی گواس���تنەوەی رۆڵ���ی ئافرەت���ان بۆ ناو 
كۆمەڵگ���ە، ب���ەرەو مۆدێرنێتە برد. پ���اش رووخانی خەالفەتی 
عوس���مانی ل���ە س���اڵی 1924دا، »ئەتات���ورك« بەرنامەی چڕ 
و پ���ڕی بۆ س���ێكیوالریزم و گۆڕینی ش���ەریعەت بە یاس���ای 
دامەزراوەیی ئەوروپا داڕش���ت، هەروەها پۆش���اكی نەریتیی 
موسڵمانانی قەدەغە كرد، قوتابخانەی ئایینیی داخست، لەگەڵ 
گەڕاندنەوەی كەرتی پەروەردە بۆ سەر دەوڵەت. لەو بڕوایەدا 
بوو كە ئافرەتان رۆڵێكی جەوهەرییان هەیە بۆ كۆمەڵگە، بۆیە 
چەندین چاكس���ازیی لە پێناو دابین كردنی مافی یەكسانی بۆ 
ئافرەتان و هەلی زیاتر هێنایە كایەوە. یاسایەكی مەدەنیی نوێ 
داندرا بۆ قەدەغە كردنی فرەژنی و داننان بە مافەكانی ئافرەت 
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ل���ە بواری میرات و تەاڵق و بەدەس���ت هێنانی سەرپەرش���تی 
ل���ە بەخێو كردن���ی منداڵدا. نایەكس���انی لە كەرت���ی پەروەردە 
بەكۆت���ا هات و ئافرەتان مافی سیاس���یی تەواویان پێ درا. لە 
ناوەڕاستی سااڵنی سییەكانی سەدەی رابردووشدا لە توركیا 
13 دادوەر و 18 پەرلەمانتار لە رەگەزی مێ هەبوون. یەكەم 
واڵت بوو لە س���ەر ئاس���تی جیهان كە ئاف���رەت وەك دادوەر 
لە دادگای بااڵ دابمەزرێنێت، هەروەها لە ناوەڕاس���تی سااڵنی 
نەوەدەكان���ی س���ەدەی رابردووش���دا ئافرەتێك بە س���ەرۆك 

وەزیران هەڵبژێردرا. 
بە هەمان شێوە، لە ساڵی 1956 توونس سەربەخۆیی بەدەست 
هێنا، سەرۆك »حەبیب بورگێبە« میتۆدێكی سەرتاپاگیر و لە 
س���ەرەوە بۆ خوارێ ل���ە پێناو بەهێز كردن���ی ئافرەتان، وەك 
بەش���ێك لە ه���ەوڵ و كۆشش���ی فراوانتر ب���ە ئامانجی بەرەو 
پێش���ەوە بردنی واڵت گرتە بەر. لە ساڵی یەكەمیدا، یاسایەكی 
بنەڕەتی لە س���ەر باری كەس���ێتی پەیڕەو كرد، كە تا ئاستێكی 
فراوان بووە مایەی پت���ەو كردنی مافەكانی ئافرەت: فرەژنیی 
قەدەغە كرد و رەزامەندیی كچانیش مەرج بوو بۆ شووكردن، 
تەمەنی یاس���ایی بۆ هاوسەری بۆ 17 س���ااڵن بەرز كرایەوە، 
رێ���ی بە ئافرەت���ان دا داوای تەاڵق بكەن. لەو سەردەمەش���دا، 
ئ���ەم رێكارە پێش���كەوتنخوازانە نەك تەنیا ب���ۆ توونس گرنگ 
ب���وون، بەڵكوو ب���ۆ تێكڕای جیهانی���ش. دژەیەكییەكی بەرچاو 
هەب���وو لەگ���ەڵ یاس���اكانی كار پێ كراوی مەغری���ب، كە هەر 
لەو س���اتانەدا س���ەربەخۆیی لە فەرەنس���ا بەدەست هێنا بوو، 
یاس���ایەكی نووس���راوی زۆر توندی باری كەس���ییان پەیڕەو 
ك���رد، كە بووە مایەی بە دام���ەزراوە كردنی زۆربەی كۆت و 

بەندەكانی سەر ئافرەت.
سیاسەتی رۆشنگەریی توونس لەبارەی رەوشی ئافرەتەوە 
دەس���ت پێش���خەرییەك ب���وو ب���ۆ وەدی هێنان���ی پەرەپێدانی 
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س���ەرمایەی مرۆی���ی و گەش���ەپێدانی ئابووری بە ئاس���تێكی 
بەرچاو. ئەمڕۆ، رێژەی گشتیی ئاستی خوێندەواری لە واڵتدا 
بریتیی���ە 70%- 80%ی ب���ۆ پی���اوان و 60%ی ب���ۆ ئافرەتان. لە 
ب���ەراورد كردنیش���یدا رێژەكە لە مەغریب تەنی���ا %48- )%60 
بۆ پیاوان و 35% بۆ ئافرەتان(. ئاس���تە باش���ەكەی سیستەمی 
پ���ەروەردە ل���ە توون���س، ل���ە ڕووی راكێش���انی س���ەرنجی 
وەبەرهێنەران���ی بیانی بۆ واڵتەكە هان���دەر بوو. دەیان هەزار 
ئافرەت���ی توونس توانیی���ان خێزانەكانیان لە ڕێ���ی كار كردن 
لە بواری هەناردە كردنی پیشەس���ازیی بەرهەمی سووكەوە، 
هەروەه���ا كار كردن لە س���ەنتەرەكانی خزمەتگوزاریی بیانی، 
بگەیەنن���ە چینی ناوەڕاس���ت. ئ���ەوەش مایەی سەرس���وڕمان 
نیی���ە، كە رێژەی دانیش���تووانی توونس بە ئاس���تێكی بەرچاو 
كەمترە لە ژمارەی دانیش���تووانی مەغری���ب، كە هۆكاری ئەو 
شتەش لە الیەنێكەوە بۆ زیاد بوونی داهاتی تاك لە واڵتەكەدا 

دەگەڕێتەوە. 
بێگوم���ان ب���ەرز ڕاگرتن���ی مافەكان���ی ئاف���رەت كاردانەوەی 
توندیش���ی بە دواوە هات���وو، چونكە بیرۆك���ەی بەهێز كردنی 
رەگەزی مێ، زۆر جار و تا ئاس���تێكی زۆریش، پەیوەستە بە 
س���ێكیوالریزم و بەهاكانی رۆژاواوە. ئەم پرسە بووەتە هۆی 
سەرهەڵدانی ناڕەزایی لە نێو كۆمەڵگەی دیاری كراو لە نێوان 
ه���ەردوو رەگەزی پیاو و ئافرەت. لە پێناو بەدەس���ت هێنانی 
سۆزی ئایینزای نەریتپارێزەدا... سەركردەكان لە سەرتاسەری 
جیهانی عەرەبدا بۆ ماوەیەكی درێژ دەسەاڵتی بەرچاویان بۆ 
زاڵ ب���وون بە س���ەر ئافرەتاندا پێ بەخش���یون، زیاتر لە ڕێی 
سەرپەرشتی كردنی یاسای خێزان و یاساكانی باری كەسێتی، 
بەاڵم ئەمڕۆ پاش زیاد بوونی بایەخی ئافرەتان لە پەرەپێدانی 
ئابووری و سیاسیدا، بە ئاستێكی روون و بەرچاو، ژمارەیەك 
س���ەركردەی الو و چاكسازیخواز و پەروەردەی رۆژاوا، شا 
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محەمەدی شەشەم شای مەغریب، شا عەبدوڵاڵ شای ئوردن، 
لەگەڵ ش���ێخ حەمەد میری قەتەر، س���ەر لەنوێ دەسەاڵت بە 
سەر ئەو ناوچانەدا دەسەپێنن. ئەم سەركردانە هەنگاوی زۆر 
بەرچاویان لە ڕووی هاندانی ئافرەتان بەرەو پێشەوە و بە بێ 
شێواندنی وێنەی نەریتخوازانەی واڵتەكانیان هاویشت. ئەوان 
لە هەنگاوەكانیاندا پشتیان بە راپۆرتی عەرەبی بۆ پەرەپێدانی 
 Arab Human Development 2003– 2002 مرۆیی بۆ س���اڵی
Report ، بەست بوو، كە ئاماژە بەوە دەكات هۆكاری سستیی 

بواری ئابووری و سیاس���ی لە جیهان���ی عەرەبدا لە الیەكەوە 
نایەكسانیی رەگەزە.

لە ناوەندی سااڵنی نەوەدەكانی سەدەی رابردوودا، ئافرەتانی 
مەغریب هەندێك پێشكەوتنی بەرچاویان بە پاڵپشتیی »بانكی 
جیهانی« بەدەس���ت هێناوە. مەغریب بەرنامەیەكی بۆ بەشدار 
بوونی ئافرەتان لە بواری پەرەپێدان لە ڕێی بایەخدانی زیاتر بە 
پەروەردەی كچان گرتە بەر. چاودێریی تەندروستی بۆ دایكان 
و مندااڵنیان، لەگەڵ رەخساندنی هەلی ئابووری و سیاسی بۆ 
ئافرەت���ان. ئەمەش گەرەنتیی ئ���ەوەی كرد كە ئافرەتان بتوانن 
لە هەڵبژاردنی س���اڵی 2002دا 10%ی ژمارەی كورسییەكانی 
ئەنجومەنی نوێنەران بەدەس���ت بێنن. ئەم )كۆتا(یە یاریدەدەر 
بوو بۆ زیاد بوونی ژمارەی ئافرەتانی نوێنەر لە 2 ئەندامەوە 
ب���ۆ 35 ئەندام. ئەمەش دەس���تكەوتێكی بەرچ���اوە لە جیهانی 
عەرەب���دا، چونك���ە ئافرەتان ل���ە هەر واڵتێكی دیك���ەدا رێژەی 
كەمتری���ان )بە نزیك���ەی 3%( لە پەرلەماندا هەی���ە. ژمارەیەك 
رێكخ���راوی نێودەوڵەت���ی، لەوانە »ئەنس���تتیوتی دیموكراتیی 
»پ���ارەدار  و   »National Democratic Institute نیش���تیمانی: 
كردنی پەرەپێدانی ئافرەتانی س���ەر بە نەتەوە یەكگرتووەكان: 
UN Development Fund for Women« یاری���دەدەر ب���وون لە 

بواری مەشق پێ كردنی ئافرەتانی كاندید.
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گرووپەكانی ئافرەتیش بۆ گێڕانی رۆڵی چاالكتر لە سیاسەتی 
مەغری���ب هان دران. لەم چەند س���اڵەی دواییدا، گوش���ارێكی 
زۆریان دروس���ت كرد بۆ چاكس���ازی كردن���ی »تۆمارنامە«، 
هەرچەندە بنەچەخوازان بەرهەڵس���تكارییەكی توندیان پیشان 
دا، ب���ەاڵم ش���ا محەم���ەدی شەش���ەم »لێژن���ەی راوێژكاری���ی 
پاشایەتی«ی دامەزراند، تاكوو پاڵپشتی لە هەوڵەكانیان بكات. 
ل���ە كانوونی دووەم���دا، پەرلەمانی مەغریب یاس���ایەكی هەرە 
گرنگی دەربارەی مافەكانی ئافرەت لە ناوچەكەدا دەركرد، كە 
رێی بۆ ئافرەت دەس���تەبەر كرد بە بێ وەرگرتنی رەزامەندیی 
باوك ش���وو بكات، یان داوای تەاڵق بكات، هەروەها ئافرەتان 
هاوبەش بن لەگەڵ هاوس���ەرانیان لەبارەی بەرپرس���یاریەتیی 
خێزانەوە. تەمەنی یاساییش بۆ هاوسەری لە 15سااڵنەوە بۆ 
18 سااڵن بەرز كرایەوە و فرەژنی بە شێوەیەكی هەمیشەیی 

قەدەغە كرا.
هاوش���ێوەی ئەوە، لە واڵتی ئوردنیش، شا عەبدولاڵ بایەخی 
بە بەرەو پێشەوە بردنی ئاستی پەروەردەیی ئافرەتان داوە و 
بەش���دار بوونی ئافرەتیش لە كار و سیاسەتدا رووی لە زیاد 
بوون���ە. حكوومەت هیچ بۆش���اییەكی رەگەزی���ی لە ناونووس 
كردن بۆ قۆناغی سەرەتایی نەهێشت. ئەمڕۆش لە قۆناغەكانی 
دواناوەن���دی و خوێندنی بااڵ ژمارەی كچان لە كوڕان زیاترە. 
»شاژنە رانیە«، هاوسەری »شا عەبدولاڵ«، پرۆژەی قەرزی 
بچووكی پەیڕەو كرد، ئەوە بوو لە ساڵی 2003دا بە چاودێریی 
»ش���اژنە رانیە«، یەكەمین كۆنفرانسی »قەرزی بچووك« لە 
س���ەر ئاس���تی ناوچەكەدا ل���ە ئوردن بەڕێوە چ���وو. هەروەها 
حكوومەت كۆتایەكی س���نوورداری ل���ە هەڵبژاردنەكاندا پیادە 
ك���رد، كە ل���ە كۆی 110 كورس���یی پەرلەمان 6 كورس���یی بۆ 

ئافرەتان دەست نیشان كرد.
ب���ە هەر ح���اڵ، هیچ ش���وێنێك وەك قەتەر بچ���ووك نییە لە 
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ڕووی چاكس���ازیی رەوش���ی ئافرەتان���ەوە، ل���ە كاتێكدا قەتەر 
دەوڵەتێك���ی وەهابیی نەریتخوازە. »ش���ێخ حەم���ەد« چەندین 
چاكسازیی سیاسیی پەیڕەو كرد. لەوانە یەكەمین هەڵبژاردنی 
گش���تیی واڵت، ك���ە لە س���اڵی 1999دا بەڕێوە چ���وو، كە تێیدا 
هەردوو رەگەز لە پیاو و ئافرەت، بواریان بۆ رەخس���ا دەنگ 
بدەن و خۆیان بۆ سەرۆكایەتی كاندید بكەن. هەروەها »شێخ 
حەمەد« و هاوسەرەكەی، »شێخە مۆزە« هانی چاكسازییان 
ل���ە كەرت���ی پ���ەروەردەدا دا. حكووم���ەت گرێبەس���تی لەگەڵ 
كۆمپانی���ای راوێژكاریی رەن���د )Rand Corporation( لەبارەی 
دووبارە بونیاتنانەوەی هەیكەلبەندی سیستەمی پەروەردە لە 
 Education( واڵت���دا واژۆ كرد و پڕۆژەی ش���اری پ���ەروەردە
City Initiative(ی جێبەج���ێ ك���رد، كە بووە هۆی راكێش���انی 

س���ەرنجی چەندین زانكۆی ئەمریكی بۆ كردنەوەی لقی لۆكاڵ 
لە قەتەر )لەوانەش كۆلێژی ڤرجینیا كۆمۆنوێڵس بۆ هونەر و 
كۆلێژی پزیشكیی ویڵ كۆرنێڵ(. ئەمڕۆ رێژەی ئافرەت لە نێو 
قوتابیان���ی زانكۆ لەو واڵتەدا دەگاتە نزیكەی 70%. هەرچەندە 
ژم���ارەی دانیش���تووانی قەتەر لە یەك ملی���ۆن كەس كەمترە، 
بەاڵم كاریگەریی ئەو چاكسازییانەی ئەنجام دراون سنووری 

خۆیان تێدەپەڕێنن.
عەرەبس���تانی س���عوودیەی دراوسێ لەم چاكس���ازییانە بێ 
ئ���اگا نەبوو، بۆ نموونە حكوومەت ددانی بە مافی یاس���ایی و 
مەدەنیدا نا. هەوڵەكانی ئەو واڵتە بەرهەمی لێ كەوتووەتەوە. 
حكووم���ەت، وێڕای مەترس���یی تووڕە بوون���ی نەریتخوازانی 
ئایینزایی، لەم دواییەدا پێشنیاری كرد رێ بە ئافرەتان بدرێت 

كە بەشداری لە هەڵبژاردنەكانی ساڵی داهاتوودا بكەن. 
لەوانەیە داواكاریی ئافرەتانی س���عوودیەش یاریدەدەر بوو 
بێ���ت، هاوكات لەگەڵ بارودۆخی ت���ازەی ئابووریدا لە ڕووی 
دانانی گوش���اری زیاتر بۆ وەدی هێنانی گۆڕانكاریی گونجاو 
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بێ���ت. )نوكتەیەك لە »ری���از« باڵو بووەت���ەوە دەڵێت: ئەگەر 
ئەمڕۆ هەر ئافرەتێك زۆر بیندرا، ئەوە مانای وایە ئەو ئافرەتە 
پیشەیەكی هەیە و دەیكات.( لەگەڵ دابەزینی »ئەنجامی گشتیی 
بەره���ەم هێنان���ی تاك – GNP« ل���ە 25،000$�ەوە لە س���اڵی 
1984 بۆ 8،500$ لە ئەمڕۆدا، س���عوودییەكان زیاتر دەپرسن 
بۆچ���ی نی���وەی س���ەرمایەی مرۆی���ی واڵت بەب���ێ بەرهەمە؟ 
توێژینەوەیەكی »بانكی جیهانی« لە س���ەر بازاڕەكانی كار لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���تدا ئاماژە ب���ەوە دەكات، كە زیاد بوونی 
رێژەی بەش���داری كردنی ئافرەتان لە هێزی كار مایەی زیاد 
بوونی داهاتی خێزانە بە رێژەی 25% بە بێ هەاڵیسانی رێژەی 
بێكاری. هەر بۆیە، ئەوە نیشانەیەكی هاندەر بەخشە كە ئەمڕۆ 
ئاراس���تەیەك هەیە لە ب���ارەی ئەوەی ئافرەت���ان رێژەی %10 
ی بزنس���ی تایبەت لە عەرەبستانی س���عوودیە بەڕێوە بەرن، 
ب���ەاڵم وێڕای ئەوەش، مش���تومڕەكانی س���عوودیە دەربارەی 
مافەكانی ئافرەت زیاتر مشتومڕی مەترسیدارن و زەحمەتترە 
بۆ س���ەر ئازادی���ی مەدەنی و توندڕەویی ئایین���ی و مافەكانی 
م���رۆڤ، كە بە گش���تی كپ كراون. گفتوگۆ لەب���ارەی ئازادیی 
ئافرەت���ەوە رووبەڕووی بەرهەڵس���تكاریی بەهێز دەبێتەوە و 
كاردان���ەوەی پێچەوان���ەی لێ دەكەوێت���ەوە. ئافرەتان رۆڵێكی 
س���ەرەكییان لە »كۆڕبەن���دی ئابووریی ئ���ەم دواییەی جددە: 
Jeddah Economic Forum« گێ���ڕا، كە »لوبنا ئەلعولەییان«ی 

ئافرەتی ناوداری بزنس���كار پێشنیارێكی سەرەكیی تێدا خستە 
ڕوو، داوای ماف���ی زیاتری ئابووری و سیاس���یی بۆ ئافرەتان 
ك���رد، بەاڵم زۆری پێ نەچوو و هەر لە دوای كۆنفرانس���ەكە، 
موفتیی عەرەبستانی س���عوودیە، یاخود بەرزترین دەسەاڵتی 
ئایینی، فەتوایەكی دەركرد بە قەدەغە كردنی رۆڵی ئافرەت لە 
ژیانی گشتیدا. )ئەوەی بارەكەی ئاڵۆزتر كرد ئەوە بوو كاتێك 
»ئەلعولەیی���ان« وێنەیەك���ی لە الپەڕەی یەكەم���ی ژمارەیەكی 
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بەناوبانگی رۆژنامەكانی س���عوودیەدا بە سەری كۆتەوە باڵو 
كرابووەوە.(

بنەچەخوازان پرس���ی بەهێز كردنی ئافرەتانیان بە گەندەڵیی 
رۆژئاواوە گرێ دابوو، بۆیە پێویستە لەسەر چاكسازیخوازان 
بۆ نموونە وەك شا عەبدولاڵ لەم ڕووەوە زۆر وریا بن، چونكە 
بنەچەخ���وازان ئەو الیەنە دەكەن بە پاس���او. ئێس���تاش رۆڵی 
ئافرەتان بووەتە هێڵێك لە نێوان ئەو كەسانەی دەیانەوێ واڵت 
بەرەو پێش���ەوە بەرن و ئەو كەسانەی دەیانەوێ توندڕەویی 
ئیس���المی كە بۆ س���ەدەكانی ناوەڕاست دەگەڕێتەوە لە واڵتدا 

بسەپێنن.

 ئاییندەیەكی گەشتر
پێدەچێ ئیدارەی »بوش« ددانی بە گرنگیی رۆڵی ئافرەتان 
لە پەرەپێداندا نابێت. »مافەكانی ئافرەت« توخمێكی بەرچاوی 
هەوڵەكان���ی بوو بۆ بونیاتی نەتەوە لە ئەفغانس���تان و عیراق 
و بابەتێكی س���ەرەكیش بوو لە ئامانجەكانی بۆ بەرز ڕاگرتنی 
دیموكراسی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا. داڕێژەرانی سیاسەتی 
ئەمری���كا رۆڵێك���ی كاریگەریان هەبوو ل���ە پێداگیری كردن لە 
س���ەر مافەكان���ی ئافرەت لە دەس���توورە تازەی ئەفغانس���تان 
و عێراق���دا. هەوڵەكانی���ان یاریدەدەر بوون ب���ۆ پڕ كردنەوەی 
بۆش���ایی قووڵی كولت���ووری لە هەردوو واڵت���دا، هەروەها لە 
دەس���تەبەر كردن���ی كۆت���ای هەڵب���ژاردن بە رێ���ژەی 25% بۆ 

ئافرەتان لە واڵتدا سەركەوتوو بوو.
هەرچەندە دەستكەوتەكە زۆر گەورە بوو، بەاڵم لە هەنگاوی 
یەكەمدا لەرزۆك بوو. س���ەبارەت بە ئافرەتانی ئەفغانستان و 
بۆ ئەوەی س���وودمەند بن لە كۆتا، یاخود لە هەر دەرفەتێكی 
دیكەی ئابووری یان سیاسی، پێویستە زیاتر بایەخ بە ئاستی 
خوێندەوارییان بدەن. ئاس���تی خوێندەواریی رەگەزی مێ )لە 
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ڕووی توانای خوێندنەوەی رۆژنامە و نووس���ینی نامەوە( لە 
ئەفغانس���تان 20% كەمترە. ئاژانس���ی ئەمریكا ب���ۆ پەرەپێدانی 
دامەزراوەی���ی )USAID( ئاماژە ب���ەوە دەكات كە پەروەردەی 
كچانی ئەفغان یەكێكە لە پێشینەكانی ئەوان. ئەمڕۆ تا ئاستێكی 
بەرز كچان روو لە قوتابخانە دەكەن بە شێوەیەك كە واڵتەكە 
پێش���تر و بە درێژای���ی مێژووی خۆی ئەو رێ���ژە بەرزەی بە 
خۆیەوە نەبینیوە، ب���ەاڵم )USAID( تەنیا 100 ملیۆن دۆالری 
ب���ۆ هەموو دەس���ت پێش���خەرییەكان لە كەرتی پ���ەروەردەی 
ئەفغانستان بۆ دوو ساڵی داهاتوو تەرخان كردووە. ئەو بڕە 
پارەیەیش بەس نییە بۆ بەجێ هێنانی پێداویس���تەكانی كەرتی 
پەروەردە بۆ كچانی ئەفغان )مەشق پێ كردنی مامۆستایان لە 
رەگەزی مێ( بە تایبەتی لە كاتێكدا بەشێكی زۆری ئەو كۆمەكە 

داراییە بۆ دروست كردنی قوتابخانە تەرخان كراوە.
ل���ە پاش رووخان���ی »تاڵیبان«�ەوە پێش���كەوتنی ئافرەت بە 
ئاس���تێكی بەرچاو بەرەو پێش���ەوە چووە، بەاڵم بۆ وادەیەكی 
ك���ەم بوو. ژمارەیەك لە س���ەركردەی بەهێزی س���ەربازی كە 
دەس���ەاڵتیان بە س���ەر زۆربەی ناوچەكانی واڵتدا سەپاندووە 
زۆر بە توندی بەرهەڵس���تكاری ل���ە مافەكانی ئافرەت دەكەن. 
میلیشیای ئەو سەركردە سەربازییانە قوتابخانەكانی كچانیان 
س���ووتاند و گوش���اریان خستە س���ەر كوێخای گوندەكان بۆ 
ئ���ەوەی رێ نەدەن ناوی ئافرەتان تۆمار بكەن بۆ دەنگدان لە 
هەڵبژاردنەكانی داهاتوودا. ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكاش 
ب���ە نهێن���ی پش���تگیری ل���ەو س���ەركردانە دەكات، هەروەها بە 
ئاش���كرا پشتیان پێ دەبەس���تێت بۆ راونانی تیرۆریستان. ئەم 
بەرژەوەندییە دووالیەنەیە هەڕەش���ە دەخاتە سەر سیاسەتی 
ئەمری���كا ل���ە ڕووی ب���ەرەو پێش بردن���ی مافەكان���ی ئافرەت، 
پێویستە مافەكانی ئافرەت بچەسپێن چونكە پاش یەك نەوەی 

دیكە ئەوجا پێگەی ئافرەتان دەگاتە بارێكی سەقامگیر.
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هاوكات »واشنتن« لە عیراقیشدا پرسی ئافرەتانی خستە ژێر 
هەڕەش���ەوە. لە الیەكەوە، مافەكانی ئافرەتی خستە سەرووی 
لیس���تی كارنامەك���ەی بۆ ئ���اوەدان كردنەوە: كاربەدەس���تانی 
ئەمریكا بەردەوام لەگەڵ سەركردەكانی ئافرەت لە عێراق كۆ 
دەبنەوە، جەختیش دەكەنە س���ەر گرنگی���ی مافەكانی ئافرەت، 
هەروەه���ا ملیۆنان دۆالریان ب���ۆ گرووپەیلی لۆكاڵی ئافرەتان 
ن���ارد. )ل���ە مانگی ئ���اداردا »كۆڵن پ���اوڵ« وەزی���ری دەرەوە 
 Iraqi :دەس���ت پێش���خەریی دیموكراس���یی ئافرەتانی عێراق«
Women Democracy Initiative«ی راگەیان���د، ك���ە 10 ملی���ۆن 

دۆالری تەرخان كرد بۆ مەش���ق و راهێنانی سەركردایەتی و 
پاڵپش���تیی سیاس���ی و میدیا بۆ ئافرەتان.( لە الیەكی دیكەوە، 
»واش���نتن« لە بەرانبەر گوش���اری س���ەركردەكانی شیعە، لە 
دەس���ت نیشان كردنی ژمارەیەك دادوەری )مێ( پاشەكشەی 
 )IGC( كرد، تەنیا سێ ئافرەت بۆ ئەنجومەنی حوكمڕانیی عێراق
دەس���ت نیش���ان كران هیچیش بۆ 24 ئەندامەكەی ئەنجومەنی 

دەستووریی دانەندران.
دەس���ەاڵتی كاتی���ی هاوپەیمان���ان )CPA( لە س���ەر مەس���ەلە 
هەس���تیارەكانی ش���ەریعەت دوودڵ ب���وو. بە درێژایی س���اڵی 
راب���ردوو، زۆر ل���ە هاوواڵتیان���ی عێ���راق نیگەرانی���ی خۆیان 
دەرب���ڕی بەوەی ئەو مافانەی ئافرەتان لە س���ەردەمی رژێمی 
س���ێكیوالریزمی بەعس و س���ەدام حوس���ێن هەیان بوو، ئەوە 
ت���ا ئاس���تێكی زۆر نامێنێ���ت، ئەگ���ەر بێت���وو حكوومەتی نوێ 

شەریعەت پیادە بكات.
 نیگەرانییەكان لە مانگی دیس���ەمبەر زیاتر هەڵكشان كاتێك 
ئەنجومەن���ی حوكمڕانی���ی عێ���راق )IGC( یاس���ا لیبرالەك���ەی 
باری كەس���ێتیی هەڵوەش���اندەوە و ژمارەیەك الیەنی یاسای 
خێزانی خس���تە ژێر كۆنترۆڵی دەسەاڵتی ئایینەوە. بۆ نموونە 
هاوس���ەرگیری و تەاڵق���دان و بەخێو كردن���ی منداڵ و میرات. 
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)زۆری���ش رەخن���ە ل���ەوە گیرا ك���ە دەبوای���ە »CPA« ئافرەتی 
زیات���ری بۆ ئەنجوومەنی حوكمڕانیی عێراق »IGC« دەس���ت 
نیشان بكردایە.( لە كاتی دانوستان لەبارەی دەستووری كاتی، 
ئافرەتان���ی عێ���راق ناڕەزاییان دەربڕی و حاكم���ی مەدنیی بە 
رەگ���ەز ئەمریكی »پۆڵ برێم���ەر« رایگەیاند، كە ئامادەیە ڤیتۆ 
دژ بە هەر رەشنووس���ێك بەكار بێنێت، كە هەوڵی س���ەپاندنی 
مۆدێلێكی توندی شەریعەت لە عێراق بدات. وەك چارەسەرێكی 
م���ام ناوەند، ب���ە پێ���ی داواكاریی س���ەركردەكانی ش���یعە، لە 
دەس���تووری كاتی���دا هاتووە، ك���ە لە ئاییندەدا ئیس���الم دەبێتە 
س���ەرچاوەیەكی گرنگ بۆ یاسادانان، بەاڵم لە هەمان كاتیشدا 
تاكە س���ەرچاوە نییە. دیارە تا چەند ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمریكا بەردەوام دەبێت لە هاندانی ئەم پرسە كە بۆ زۆر لە 

عێراقییەكان هێشتا مایەی نیگەرانییە. 
ئەزموونی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا لە ئەفغانستان 
و عی���راق ئ���ەوە دەس���ەلمێنێت كە پرس���ی مافەكان���ی ئافرەت 
ئەركێك���ی ئاڵ���ۆز و هەس���تیارە، ب���ە تایبەت���ی ل���ە كۆمەڵگەی 
موس���ڵمان. هەروەك چۆن ویالیەت���ە یەكگرتووەكانی ئەمریكا 
مافەكان���ی مرۆڤی بەرز ڕاگرت، تەنان���ەت كە ناكۆكیش بوون 
لەگەڵ ئامانجە س���تراتیژییەكانی )كۆنترۆڵی چەك لە یەكێتیی 
س���ۆڤیەت یاخ���ود پەیوەندی���ی ئاب���ووری لەگەڵ چی���ن(، ئەوە 
پێویس���تە ئەمڕۆش زۆر بە دڵس���ۆزی و كارایی هەنگاو بنێت 
بۆ بەرەو پێش���ەوە بردنی پرسی مافەكانی ئافرەتان. پێویستە 
»واش���نتن« جەخت بكاتە س���ەر ئ���ەوەی كە سیاس���ەتەكانی 
لەب���ارەی مافەكان���ی ئافرەت���ان لە س���ەر بنەمایەك���ی جێگیرە، 
هەروەها پێویس���تە دەست فراوان بێت و ئەو پڕۆژانە پارەدار 
بكات كە لە ئەستۆیان دەگرێت، ئەگەریش پێویست بوو مەرج 
لە س���ەر واڵتانی تازە پێگەیش���توو دابنێت لەبارەی بەخشینی 
یارمەتییەكان���ی، یارمەتییان پێش���كەش بكات، ب���ەو مەرجەی 
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واڵتانی تازە پێگەیش���توو هەوڵ بدەن بۆ نەهێشتنی بۆشیایی 
رەگەزی لە واڵتەكانیاندا.

ل���ە پێناو پاراس���تنی پێگە و راس���تگۆیی، پێویس���تە ویالیەتە 
یەكگرتووەكان���ی ئەمریكا پاڵپش���تی ل���ە هەوڵ���ی نێودەوڵەتی 
ب���كات كە ئامانجی بەرەو پێش���ەوە بردن���ی رۆڵی ئافرەتانە لە 
سەرتاسەری جیهاندا. پێویستە ئەمریكا كار بكات بۆ جێبەجێ 
كردن���ی بڕیاری 1325ی نەتەوە یەكگرتووەكان كە لە س���اڵی 
2000دا ب���ە ك���ۆی دەن���گ ل���ە الی���ەن ئەنجومەنی گش���تییەوە 
پەس���ند كرا، بەو پێی���ە رێكخ���راوی نەت���ەوە یەكگرتووەكانی 
راس���پارد بۆ بەخشینی رۆڵی زیاتر بە ئافرەتان لە بوارەكانی 
ئاش���تیپارێزیدا، هەروەه���ا لە قۆناغەكانی گواس���تنەوەی پاش 
جەنگدا. لەوانەش گرنگتر، پێویستە ئەمریكا »رێككەوتننامەی 
1981ی نەهێشتنی جیاكاری لە دژی ئافرەتان« پەسند بكات، 
كە تاكە رێككەوتننامەی جیهانییە بە ش���ێوەیەكی قەتیس كراو 
مامەڵە لەگەڵ پرسی مافەكانی ئافرەتاندا دەكات، كە 175 واڵت 
پەس���ندیان كردووە، لەوانە هەموو واڵتانی تازە دیموكراسی، 
بێجگ���ە ل���ە ویالیەت���ە یەكگرتووەكان���ی ئەمری���كا. ویالیەت���ە 
یەكگرتووەكانی ئەمریكاش رەخنەی لە رێككەوتننامەكە گرت 
و ب���ە »دژە خێ���زان: antifamily« ناوزەدی ك���رد، بەاڵم هیچ 
خاڵێك���ی ئ���ەو رێككەوتننامەی���ە پێچەوانە نەب���وو لەگەڵ بەها 
ترادشناڵەكانی خێزان. هەروەها باسیان لەوە كرد كە ویالیەتە 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا پێویس���تی بەو رێككەوتننامەیە نییە، 
چونك���ە یاس���اكانی ویالیەت���ە یەكگرتووەكان���ی ئەمریكا زۆر 
زیات���ر تێپەڕیون ل���ە راس���پاردەكانی رێككەوتننامەكە. كەواتە 
بۆ پەس���ندی ناكات؟ پەس���ند نەكردنی رێككەوتننامەكە دەبێتە 
هۆی بەدرۆ كەوتنی بانگەشەكانی »واشنتن« و الواز بوونی 
پابەندییەكان���ی بەرانب���ەر ب���ە مافەكانی ئافرەت���ان و دەیخاتە 

بازنەی دووفاقییەوە.
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ل���ە الیەنێكی دیك���ەوە، پێویس���تە ویالیەت���ە یەكگرتووەكانی 
ئەمری���كا بە ئاس���تێكی بنەڕەت تەمویل زیاد ب���كات بۆ بەرەو 
پێش���ەوە بردنی پێگ���ەی ئافرەتان لەو ناوچانەی كە بۆش���ایی 
رەگەزیی���ان تێ���دا بە ش���ێوەیەكی ف���راوان ب���ەدی دەكرێت و 
زیاتر پێویس���تیان بە یارمەتی و هاریكاری هەیە: رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس���ت و باش���ووری ئاسیا و سەب س���ەحارای ئەفریقا. 
لەبەر ئەوەی بایەخدان بە پەروەردەی كچان سوودی زۆری 
لێ دەكەوێتەوە، بۆیە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا، وەك 
پێش���ینەیەكی پەرەپێ���دان، پێویس���تە كار بكات بۆ نەهێش���تنی 
 »USAID« بۆشایی رەگەزی لە قۆناغی سەرەتایی )پاڵپشتیی
بۆ پەروەردەی سەرەتایی نزیكەی 250 ملیۆن دۆالر دەبێت(. 
هەروەها، پێویس���تە ئەمریكا پاڵپشتییەكەی فراوانتر بكات، بۆ 
پرۆژەی قەرزی بچووك و بڕی پارەكە لە رێژەكانی ئێستای 
زیات���ر ب���كات كە ئێس���تا نزیك���ەی 200 ملی���ۆن دۆالر دەبێت. 
تەندروس���تیی ئافرەت���ان و پالنەكان���ی خێزانی���ش شایس���تەی 
تەمویلی زیاترن، بە تایبەتی لە واڵتانێكی وەك ئەفغانستان كە 
تێیدا رێژەی گیان لەدەست دانی دایكان زۆر بەرزە و جێگەی 
نیگەرانییە. تەندروس���تیی سەرەتایی و تەندروستیی دایكان و 
تەندروستیی منداڵ بوون زۆر گرنگن بۆ بەهێز كردنی ئافرەتان، 
بە تایبەتی ل���ەو واڵتانەی كە بە رێژەیەكی بەرز هەرزەكاران 
لە خوارووی تەمەنی یاسایی، ژیانی هاوسەری پێك دەهێنن. 
)ئەوەی ئیدارەی »بوش« لەو جۆرە واڵتانەدا جەختی لە سەر 
كرد ش���تێكی ناواقیعی ب���وو(. لە كۆتاییدا، پێویس���تە ویالیەتە 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا دەس���ت پێش���خەریی هاوبەشایەتیی 
 »Middle East Partnership Initiative :رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت
بەكار بێنێ���ت لە كارنامەیەكدا بە بەهای 150 ملیۆن دۆالر بۆ 
بەرەو پێش بردنی دیموكراسی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، كە 
بەرنامە دادەنێت بۆ بەرەو پێش بردنی ئاس���تی خوێندەواری 
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و تەندروستیی رەگەزی مێ، لەگەڵ مەشق ء راهێنان لە سەر 
بزن���س و سیاس���ەت، وەك مۆدێلێك لە پێناو ب���ەرز ڕاگرتنی 
چاالكوانانی سیاسی و پاڵپشتی كردن لە ئافرەتان بە ئاستێكی 

زیاتر لە پارچەكانی دیكەی جیهان.
 Millennium :لە ڕێ���ی »ئاژانس���ی بەرەن���گاری ه���ەزارەوە
Challenge Account«، ئەمڕۆ ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا 

گەورەتری���ن و فراوانترین یارمەتیی بیان���ی بۆ پەرەپێدانی لە 
ئەستۆ گرتووە. پێویستە ئەمریكا ئەم هەلە راگرێت و مەرجی 
لە س���ەر دانێت بۆ ئەوەی یارمەتییەكان لە قازانجی مافەكاندا 
بن، ئەویش لە ڕێی دانانی چەند خاڵێكی دیاری كراو لەس���ەر 
پرس���ی رەگەز لە چوارچێوەی ئ���ەو پێوەرانەی كە حەقیانەت 
دەبەخشێتە واڵتان بۆ وەرگرتنی كۆمەكی دارایی. هیچ كام لە 
16 پێوەرەكانی ئێستا رەوشی ئافرەتانی لەبەر چاو نەگرتووە، 
بەاڵم ئەمە شتێكە كە بە ئاسانی دەتواندرێت راست بكرێتەوە. 
رێژەی گیان لەدەس���ت دانی دای���كان، هەروەها رێژەی تەواو 
كردنی قۆناغی خوێندنی سەرەتایی لە الیەن كچانەوە پێوەرن 

بۆ زانینی ئاستی بۆشایی رەگەز لە واڵتدا.
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا دەیتوانی رێز بۆ مافەكانی 
ئاف���رەت دابنێت، لە ڕێی پابەند ب���وون بە مافەكانی ئافرەتەوە 
و دانان���ی مەرج���ی دیاری ك���راوی زیاتر لە س���ەر یارمەتیی 
س���ەربازی و ئابووری بۆ واڵتانی جیهان. پێویستە وەزارەتی 
دەرەوەی ئەمری���كا كار ب���كات ب���ۆ ئامادە كردن���ی راپۆرت لە 
س���ەر واڵتان بە مەبەس���تی بەدواداچوون���ی چۆنیەتی بەڕێوە 
چوونی رێكاری سەرەكیی پرسی رەگەز، بۆ نموونە لە ڕووی 
ئاس���تی خوێندەواریی كچان و تەندروستیی دایكان و رێژەی 
رەگەزەكان و بەش���دار بوونی سیاس���ییەوە، ه���ەر بە هەمان 
ئەو ئاس���تەی كە بایەخی داوە ب���ە مافەكانی مرۆڤ. هاوكات 
گرنگ���ە دات���ا و زانیاریی كۆ بكرێتەوە لەب���ارەی بڕی پارەدار 
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كردنی پرسی جیاوازییەكانی نێوانی رەگەزان. زۆر لە واڵتان 
ئ���ەو جۆرە زانیارییانەیان لە س���ەر نییە، ب���ەرەو پێش بردنی 
ئ���ەم الیەنە گرنگە بۆ پڕ كردنەوەی بۆش���ایی رەگەزی، كە لە 

ئەنجامی فەرامۆش كردنەوە سەری هەڵداوە.
»پاوڵ« گوتی: »بەرەو پێش بردنی پرس���ی ئافرەت لەسەر 
ئاس���تی جیهان بە تەنیا پەیوەس���ت نییە بە پاراس���تنی لە بەها 
رەس���ەنەكانی هاوواڵتیان���ی ئەمری���كا، بەڵك���وو ئەو ش���تە لە 
بەرژەوەندیی نیشتیمانی ئێمەشدایە.« ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمری���كا پارێزگاری���ی ل���ە مافەكانی ئافرەتان ك���ردووە، وەك 
ئیتیكە ئەركێ���ك یاخود وەك رێگەچارەیەك بۆ بەرز ڕاگرتنی 
دیموكراسی. لە ئاكامیشدا، ئەمریكا زەحمەتییەكانی ئەو ئەركەی 
لە س���ەر خۆی ئاڵۆزتر ك���رد كە لە ئەنجامی پاڵپش���تییەكانی، 
بووە هۆی تووڕە كردنی هێزەكانی ئایینیی نەریتخواز یاخود 
رژێمەیلی ش���موولی، بەاڵم ئەمڕۆ ئەمریكا دیس���ان دەتوانێت 
كەیس���ێكی ئاب���ووری ب���ۆ ئافرەت���ان بورووژێنێ���ت ل���ە پێناو 
مافەكانی ئافرەت، كە لەوانەیە ئەو ش���تەش بە الی كەس���انی 
نەریتخوازەوە مایەی ه���ەرس كردن بێت. بەرەو پێش بردنی 
مافەكانی ئافرەت لە س���ەر ئەو بنەمای���ەی كە ئەوان هاندەرن 
ب���ۆ پەرەپێدان و گەش���ەی ئاب���ووری، رێگەچارەیەكی پتەو و 
بەهێزە بۆ ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا بۆ ئەوەی بتوانێ 
لە ئاییندەدا سیاسەتی دەرەوەی بەرەو پێش بەرێت. لە هەمان 
كاتیش���دا دەتوانێت ئاستی مش���تومڕەكانی ئایدیۆلۆژی كەمتر 

بكاتەوە كە لە رابردوودا لە بەردەمیدا رێگر بوون.

* ئەم وتارە لە ئایار/حوزەیرانی 2004 لە »فۆڕن ئەفێرز« 
باڵو كراوەتەوە. ڤۆڵیۆمی 83، ژمارە 3. 
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لێ بگەڕێن با خانمان حوكمڕان بن

باڵیۆز سوانی هانت 
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ئ����ەم بابەتە لە ژم����ارەی ئایار و حوزەیران����ی 2007ی گۆڤاری 234
فۆرین ئەفیرز باڵوبووەتەوە

باڵیۆز س����وانی هانت ئیس����تا پرۆفیس����ۆری سیاس����ەتی گشتییە 
ل����ە زانك����ۆی هارڤ����ارد و لە س����ەنتەری س����ەركردایەتیی گش����تی 
و راوێ����ژكاری بااڵ لە بەش����ی حكووم����ەت لە زانك����ۆی هارڤارد، 

توێژەرە.
 خاتوو سوانی تایبەتمەندە لە سیاسەتی ناوخۆ و دەرەوە هەروەها 
س����ەرۆكی ریكخراوی هانت ئەلتەرناتیڤ فەندە، كە رێكخراوێكی 
تایبەتە و پشتگیری لە سەركردەی بزاڤە كۆمەاڵیەتییەكان دەكات، 
لە ساڵی 1993- 1997 باڵیۆزی ئەمریكا بووە لە نەمسا هەروەها 
تایبەتمەندیشە لەبواری ئاسایشی سەرتاپاگیر و رۆڵی ئافرەت لە 
دابین كردنی ئاسایشی سەرتاپاگیر لە كۆمەڵگەدا، لەم وتارەشیدا 
كە لە گۆڤاری فۆرین ئەفیرز باڵوی كردووەتەوە جەخت دەكاتە 
سەر رۆڵی ئافرەت لە بەشداری كردن لە دروست كردنی بڕیاری 

سیاسی هەروەها لە داڕشتنی ئاشتیی سەرتاپاگیردا.
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235 ل���ە س���ەدەی رابردوودا خانم���ان لە زۆرب���ەی كۆمەڵگاكاندا 
هەنگاوی باشیان هاویشت، بەاڵم ئەم هەنگاو و سەركەوتنانە 
ل���ە هەم���وو ئ���ەو واڵتان���ەدا بە س���ەر هەم���ان هێڵی راس���تدا 
نەڕۆیشتوون. لەو دیمانانەی بەم دواییە لە سی دەوڵەتدا لەگەڵ 
سەدان خانمی سەركردەدا كراون، ئەوەم بۆ دەركەوتووە، كە 
كاتێك خانمان رۆڵی سەركردە دەبینن، رۆڵی سەركردەیەكی 
ریفۆرمخ���وازی كۆمەڵگە یان بەرپرس���ی رێكخراوێك دەگرنە 
دەست، نەك رۆڵی سیاس���ەتمەدار یان بەرپرسێكی حكوومی 
لە ئەس���تۆ دەگرن، ئەمەش جێگەی داخە لەبەر ئەوەی جیهان 
پێویس���تی ب���ە تێڕوانینی ئافرەت���ان لە لووتكەی پۆس���تەكاندا 

هەیە. 
لە س���اڵی 1998دا، فرانسیس فۆكۆیاما وتارێكی لە گۆڤاری 
)فۆری���ن ئەفی���رز(دا ب���ە ناونیش���انی )ئاف���رەت و پەرەپێدان���ی 
سیاس���ەتی جیهانی( باڵو كردەوە. لەم وتارەدا جەخت لەسەر 
ئ���ەوە دەكات���ەوە، كە كاتێك ئاف���رەت دەبێتە س���ەركردەیەكی 
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سیاس���ەتمەدار، ئ���ەوا ئاراس���تەی سیاس���ەت زیات���ر ب���ەرەو 
هاوكاری و هەماهەنگی دەچێت، كەمتریش تەنگژە لە جیهاندا 

دەردەكەوێت.
هەت���ا ئێس���تا ژمارەیەك���ی كەم���ی ئافرەت���ان توانیویانە ئەو 
بەربەستە نەریتییە بشكێنن، بەوەی ببنە سەركۆمار و سەرۆك 
وەزیران و سەرۆكی پەرلەمان، جا بۆیە میدیای جیهان كاتێك 
رۆش���نایی دەخاتە س���ەر ئەو 11 خانمەی ئەم بەربەستانەیان 
ش���كاندووە، لە هەم���ان كاتدا چەند راس���تییەكی دیكەش هەن 
فەرام���ۆش دەكرێن، لەبەر ئ���ەوەی زۆربەی ئافرەتانی باش و 
درەوش���اوە لە سیاس���ەت دوور دەكەون���ەوە، ئافرەتان زیاتر 
حەزی���ان لەوەی���ە رۆڵ و پێگە لە رێكخراوگەل���ی ناحكوومیدا 

ببینن، نەك لە پۆستی گشتیی حكوومەتدا .
هەتا ئێستاش لە هەموو حكوومەتانی جیهاندا رێژەی ئافرەت 
كەمە، راپۆرتی كۆڕبەندی ئابووریی جیهان كە رووماڵی 115 
دەوڵەت���ی كردووە، ئام���اژە بۆ ئەوە دەكات، ئەگەر پرس���ەكە 
پەیوەندیی بە تەندروس���تی و خوێندنەوە هەبێت، ئەوا خانمان 
توانیویان���ە نزیك���ەی 90%ی جیاوازیی رەگ���ەز نەهێڵن، بەاڵم 
كاتێك پرس���ەكە پەیوەندیی بە سیاس���ەتەوە هەبێت سەبارەت 
بە پۆستی بااڵ، ئەوا تەنها 15%ی جیاوازیی رەگەز چارەسەر 
ك���راوە. هەروەها لەگەڵ ئەوەی لە 97 دەوڵەتدا بڕە بەش���ێك 
ب���ە ناوی )كۆتا(وە لە پۆس���تی حكوومی بۆ ئافرەتان تەرخان 
كراوە، بەاڵم بە پێی راپۆرتی یەكێتیی نێودەوڵەتیی پەرلەمانان، 
كە رێكخراوێكە پش���تگیری لە ئاڵوگۆڕ كردنی زانیاریی نێوان 
پەرلەمانەكان���ی جیه���ان دەكات، هەتا ئێس���تا ئافرەتان 17%ی 
كورسیی پەرلەمانەكانیان بەركەوتووە، لەگەڵ 14%ی پۆستی 
وەزارییان پێ دراوە، زۆربەی ئەو وەزارەتانەی بە خانمانیش 
دراون، بریتی بوون لەو وەزارەتانەی پەیوەندییان بە خێزان و 
الوان و پەككەوتە و بەسااڵچووانەوە هەیە. هەڵبەت ئەم پرسە 
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س���ەبارەت بە رۆڵی خانمی س���ەركردە لە نێ���و رێكخراوگەلی 
ناحكووم���ی )مەدەنی(دا، باس و خواس���ێكی دیكە و جیاوازی 
هەیە، لەبەر ئەوەی ئافرەتان بە بەردەوامی لەو رێكخراوانەدا 

رێژەی بەرزی پۆستی بااڵیان هەبووە.
ئەم دۆخە لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكاشدا هەر بەو 
جۆرەیە، لە 100 ئەندامی ئەنجومەنی سەنات تەنها 16 ئافرەت 
هەن، لە نێو ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانیشدا كە ژمارەیان 
435 ئەندام���ە، تەنها 75 ئافرەت هەن، ل���ەم رووەوە ویالیەتە 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا لە نێو 189 دەوڵەتدا ریزبەندی 68ی 
هەیە، دەش���كەوێتە دوای 10 دەوڵەت���ی ئەمریكای التینەوە لە 

رووی رێژەی بەشداری كردنی ئافرەت لە پەرلەماندا.
ئ����ەم رێژە نزمەی بەش����داری كردنی ئاف����رەت لەگەڵ مێژووی 
بێڕیزیی )كابیتۆڵ ه����ۆڵ(دا بەرامبەر بە ئافرەت یەك دەگرێتەوە، 
ك����ە م����اوەی 133 س����اڵ ئافرەتی ل����ە دەنگدان بێ ب����ەش كرد، بۆ 
هەڵبژاردنی نوێنەرایەتی، ئافرەت مافی دەنگدانی نەبوو، هەروەها 
)كابیت����ۆڵ هۆڵ( هەموار كردنی یەكس����ان بوون����ی مافی رەگەزی 
رەت كردەوە، بۆ ماوەی دەیان س����اڵیش بودجەی بۆ لێكۆڵینەوە 
ل����ە تەندروس����تیی ئاف����رەت الدەبرد. ل����ە هەمان كات����دا لەبەر ئەم 
هۆكارە ئافرەتانی ئەمریكا بە كۆمەڵ روویان كردە رێكخراوگەلی 
بەربەس����ت  رێكخراوان����ەدا  ل����ەو  ئ����ەوەی  لەب����ەر  ناحكووم����ی، 
كەمت����ر ب����وون بەوەی ئافرەتان ببنە س����ەركردە. ه����ەر بۆیە 230 
رێكخراوی ناحكوومی لە ئەنجومەنی نیشتیمانیی رێكخراوەكانی 
ئافرەتان����دا نوێنەرایەتی����ی 10 ملی����ۆن ئافرەت����ی ئەمریكی دەكەن. 
ئافرەت����ان س����ەرۆكی گەورەتری����ن رێكخراوگەل����ی خێرخوازن لە 
واڵت����دا، وەك دامەزراوەكان����ی )بیل(، )ئیم ئای ت����ی( و )فۆرد( كە 
ئاف����رەت س����ەرۆكایەتییان دەكات. لە ناوەندەكانی ئەكادیمیش����دا، 
وەك زانكۆكان����ی )هارڤارد(، )ماساچوس����تس ب����ۆ تەكنەلۆژیا( و 

)پریستۆن(، ئێستا سەرۆكی هەر سێ زانكۆكە ئافرەتن.
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لە زۆربەی واڵتانی دیكەشدا رەوش هەر بە هەمان شێوەیە. 
لە كۆمارەكانی یەكێتیی پێش���ووی س���ۆڤیەتدا، لە پاش نەمانی 
ئەو دیكتاتۆریەتە، ژمارەی رێكخراوگەلی ناحكوومی چەندین 
بەرانبەر زیادی كردووە، ئافرەتانیش بوونەتە بڕبڕەی پش���تی 
ئ���ەم كۆمەڵگە مەدەنیی���ە تازەیە، بەاڵم رێ���ژەی پەرلەمانتاری 
ئاف���رەت ل���ە واڵتانی رۆژهەاڵت���ی ئەوروپا )بلۆكی پێش���ووی 
سۆشیالیس���ت(دا كەم���ی ك���ردووە، ل���ە لیتوانیای س���ەردەمی 
كۆمۆنیس���تدا رێژەی ئافرەت لە پەرلەماندا نزیكەی 33% بوو، 
دوای رووخانی كۆمۆنیس���ت ئەم رێژەیە لە ساڵی 1997دا بۆ 
17.5% دابەزیوە، لە س���اڵی 2004دا بۆ 10.6% دابەزی. بە پێی 
راپۆرت���ی گرووپێگ رۆژنامەنووس لە قیرغیزس���تاندا رێژەی 
90% ی س���ەرۆكی رێكخراوەكان���ی ناحكوومی���ی ئ���ەو واڵت���ە 
ئافرەت���ن، ب���ەاڵم یەك كورس���یی پەرلەمانیان نیی���ە، كەچی لە 
سەردەمی س���ۆڤیەتدا رێژەی 33%ی كورسییەكانی پەرلەمان 
لە دەستی ئافرەتاندا بوون. لە چین پارتی كۆمۆنیست هەموو 
فیدراسیۆن و رێكخراوەكانی ئافرەتانی كۆنترۆڵی كردووە، كە 
وەك رێكخراوی ناحكوومی دامەزراون و ئافرەتان لە هەموو 
پرس���ەكانی كۆمەڵگە لە سەرانس���ەری واڵتدا بەشدارییان پێ 
كراوە. وێڕای ئەو بانگێش���تەی حكوومەتی چین بۆ یەكسانیی 
جەندەری دەكات، ئەوا زۆر بە دەگمەن ئافرەتی چینی پێگەی 
لە دەسەاڵتی سیاس���یدا پێ دراوە. لە كۆریای باشووریش بە 
هەمان ش���ێوەیە، ئافرەتانی كۆریای باشوور بە رێژی 80% لە 
رێكخراوەكانی ناحكوومیدا بەشدارن، بەاڵم تەنیا رێژەی كەمتر 
14%ی كورسییەكانی پەرلەمانی ئەو واڵتەیان هەیە. ئەم پرسە 
لە ئەفریقاش بە هەمان ش���ێوەیە، بە پێی راپۆرتێكی )رۆبەرت 
رۆتبی���رگ( بەڕێوەب���ەری )پرۆگرامەكانی تەنگ���ژەی ناوخۆی 
دەوڵەت و چارەس���ەر كردنی كێشەكان( لە زانكۆی هارڤارد، 
ئام���اژە بەوە دەكات كە »ئافرەتانی ئەفریقا ئەو ئافرەتانەن بە 
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شێوەیەكی نەریتی كاری قورس���یان لە كیڵگەكانی كشتوكاڵدا 
ك���ردووە و خێزانیش���یان پ���ەروەردە ك���ردووە، هەروەها بۆ 
رێكخراوگەل���ی ناحكوومی و پش���تیوانی كردن لە پێش���نیاری 
مەدەنیانەش پاڵپش���ت و هاوكارن، بەاڵم وا پێشبینی دەكرێت 
لە سەر ئاستێكی فراوان لە سیاسەت دوور بكەنەوە، گەندەڵی 

و كێشەش بۆ پیاوان بەجێ بهێڵن«.
ئافرەت���ان لە نێو رێكخراوگەلی ناحكوومیدا گەش���ە دەكەن، 
ئەم���ە ل���ە كاتێكدایە جیهان پێویس���تی بەوەیە ئ���ەو ئەزموونە 
ب���ۆ بواری سیاس���ی بگوازرێت���ەوە، وەك خانم���ی چاالكوانی 
س���یرالیۆنی كاندی���دی پێش���ووی س���ەرۆكایەتیی ئ���ەو واڵتە 
گوتوویەتی: »هێزی راس���تەقینە ل���ە كۆمەڵگەی مەدەنیدا نییە، 

بەڵكوو لە دروست كردنی بڕیاری سیاسیدایە.«

 تێڕوانینی ژنانە
 بەش���داری كردن���ی كارای سیاس���ییانەی ئاف���رەت ئاكامی 

گەورە بە دوای خۆیدا دەهێنێت
ئەو توێژینەوانەی بە پشتوانیی )بانك( كراون، ئاكامەكانیان 
ئام���اژە بەوە دەكەن، كە ئەو دەوڵەتان���ەی ژمارەی ئافرەتیان 
لە پەرلەماندا بەرزە، ئاس���تی گەندەڵیی���ان كەمترە. راپۆرتێكی 
دیك���ە، ك���ە ئەویش بە چاودێری���ی بانك���ی نێودەوڵەتی كراوە، 
ئام���اژە بەوە دەكات، كە ئاف���رەت كەمتر حەزی لەوەیە تیكەڵ 
ب���ە بەرتیل و گەندەڵی بێ���ت، بۆیە ئەگەر ئاف���رەت رێژەیەكی 
گەورەی لە پۆس���تی گش���تیی حكوومەت و دەستی لە بەڕێوە 
بردنی كاردا هەبوو، ئاستی گەندەڵی نزم دەبێت. هەروەها بە 
پێی رووپێوی توێژینەوەیەك كە )راچڵ كۆس���ۆن( لە زانكۆی 
)وارت���ۆن( و توێژینەوەیەك���ی )ئ���وری جین���زی( ل���ە زانكۆی 
كالیفۆرنی���ا، دەركەوت���ووە كە ئافرەتان لە پیاوان دڵس���ۆزترن 
و جێگ���ەی متمانەش���ن. با نایجیریا بە نموون���ە وەربگرین، بە 
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پێ���ی گرووپی چاودێریی س���ەر بە رێكخ���راوی نێودەوڵەتیی 
ش���ەفافیەت، نایجیری���ا لە س���اڵی 2003دا گەندەڵترین دەوڵەت 
بووە، بەاڵم هەر ئەو س���اڵە خات���وو )نگۆزی ئۆكۆنجۆ ئایوال( 
پۆستی جێگری سەرۆكی بانكی نێودەوڵەتیی بەجێ هێشت و 
گەڕای���ەوە واڵت و بوو بە وەزی���ری دارایی نایجیریا، تەنیا لە 
ماوەی دوو ساڵدا واتە لە ساڵی 2005دا راپۆرتی رێكخراوی 
نێودەوڵەتی���ی ش���ەفافیەت ئام���اژەی بەوە ك���ردووە، نایجیریا 
یەكێك���ە ل���ەو 21 واڵتەی ك���ە لە دژایەت���ی كردن���ی گەندەڵیدا 
زۆر ب���اش ب���ووە. ئ���ەم گۆڕانكارییە لە ئاكامی ئ���ەوە بوو كە 
بەرپرسانی گەندەڵ دەست نیشان كران، هەروەها ریفۆرم لە 
سیس���تمی بانك و بیمە و بۆرس���ە و مووچەی خانەنشینی و 

باجی دەرامەتیشدا كران.
ل���ە )الیبیری���ا(ش، سیاسەتس���ازانی نێودەوڵەت���ی زۆر ب���ە 
دڵخۆش���ییەوە ل���ە هەنگاوەكان���ی خاتوو )ئالین جۆنس���ۆن(ی 
س���ەرۆكی واڵتی���ان دەڕوانی، س���ەبارەت بە قەاڵچ���ۆ كردنی 
گەندەڵ���ی، لەب���ەر ئەوەی ئ���ەو هاتنی وەبەرهێنان���ی بیانیی بۆ 
واڵت راگرت، هەتا ش���ااڵوی كەلتووری پێش���ووی تااڵنكاری 
كۆتای���ی پێ هات. خاتوو )ئالین(ی س���ەرۆك هەموو س���تافی 
وەزارەت���ی دارایی گۆڕی و پۆس���تەكانی ئ���ەو وەزارەتەی بە 
خانم���ان س���پارد، هەروەها وەزارەتەكان���ی بازرگانی و داد و 

سەرۆكی پۆلیسیشی بە ئافرەت سپارد.
هەڵبژاردن یان دەس���ت نیش���ان كردنی ئافرەت بۆ پۆس���تی 
س���ەركردەی سیاسی، دەری دەخات كە بۆ الیەنی ئابووریش 
زۆر باش���ە، لەبەر ئ���ەوەی پەیوەندییەك لە نێ���وان هەبوونی 
ئاف���رەت ل���ە پۆس���تی گش���تیی سیاس���یدا و توان���ای ملمالنێی 
ئابووری���ی هەم���وو نەتەوەدا هەی���ە، لەم بارەیەوە )ئۆگس���تۆ 
لۆپی���ز كالروس( گ���ەورە ئابووری���زان و بەڕێوەبەری )تۆڕی 
جیهانی���ی ملمالنێ( ل���ە كۆڕبەندی ئابووری���ی جیهاندا دەڵێت: 



...
ت 

رە
ئاف

ی 
كان

فە
ما

ی 
دان

پێ
لە 

ی 
نە

ودا
سو

و 
ئە

241

»پێدەچێ���ت دەوڵەتانی باكووری ئەوروپا لەوە تێگەش���ت بن 
ك���ە هاندانی ئابووری لە پش���ت ئەوەوەیە ك���ە توانای ئافرەت 
بخرێت���ە گەڕ، لەبەر ئەوەی ئەگەر دەوڵەتێك س���وودی تەواو 
لە نیوەی سەرچاوەی مرۆیی خۆی وەرنەگرێت، ئەوا توانای 
ملمالنێ���ی دەپووكێتەوە، ه���ەر بۆیە بەرزیی رێ���ژەی ئافرەت 
ل���ە پەرلەمان لە واڵتان���ی وەك رواندا 49% كۆس���تاریكا%40، 
مۆزەنبیق 35% ئاماژەن بۆ ئەوەی دەوڵەمەندیی نەتەوە تەنیا 
ئەوەندە نییە رێژەی ئافرەت لە پۆستی بااڵدا زیاد بكرێت، خۆ 
ئەگەر پرسەكە بەو جۆرە بوایە، ئەوا بۆ ئەوەی رێژەی گەشە 
كردن���ی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمری���كا زیاتر بێت، دەبوو 
رێ���ژەی ئافرەت لە كۆنگرێس لە واڵتان���ی دواكەوتووی وەك 

سلفادۆر و نیپال و تاجیكسان زیاتر بكات.
ل���ە س���اڵی 2000دا، راپرس���ییەكی یەكێتی���ی نێودەوڵەتی���ی 
پەرلەمان���ان، ك���ە لەگ���ەڵ 187 خانم���ی سیاس���ەتمەدار لە 65 
دەوڵەتدا كراوە، 80% ی بەش���دارانی ئەو راپرس���ییە پێیان وا 
بووە، زیاد كردنی نوێنەرایەتیی ئافرەت متمانە بە حكوومەت 
نوێ دەكاتەوە. ئەمەش كاریگەریی لە س���ەر خۆشگوزەرانیی 

ئابووری هەیە.
سیاس���ەتمەداران گەواهی ب���ۆ ئەو نموونانەش دەدەن كە لە 
واڵتانی جۆراوجۆری وەك سلفادۆر و ئەسیوپیا و نیوزپلەندا 
و رووس���یادا هەن، بەوەی چاالكیی سیاس���یی ئافرەت دەبێتە 
هۆكاری باش بوونی حەشا هەڵنەگر لە بواری خزمەتگوزاریی 
كۆمەاڵیەتی، ژینگە، س���ەالمەتیی ژنان و مندااڵن و یەكسانیی 

رەگەز.
وەك  پەرلەمانت���ار  خانمان���ی  جیهان���دا  سەرانس���ەری  ل���ە 
گرووپێك مەیلی ئەوەیان هەیە، جەخت بكەنە سەر هاوكاریی 
ئ���ەو خەڵكان���ەی لە كۆمەڵگ���ەدا پەراوێز خراون. ل���ە ویالیەتە 
یەكگرتووەكان���ی ئەمری���كادا خانمانی ئەندام ل���ە كۆنگرێس لە 
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هەردوو پارتی كۆماری و دیموكرات، زیاتر لە ئەندامانی پیاو 
لە كۆنگرێس جەخت دەكەنە س���ەر دانانی یاس���ای هۆشیاریی 
كۆمەاڵیەتی. خانمانی سیاسەتمەداریش ئەو مەترسییانە گەرم 
و گوڕ لەبەر چاو دەگرن، لەبەر ئەوەی سەبارەت بە زۆربەی 
ئەو حاڵەتان���ە، لە نێو رێكخراوگەل���ی ناحكوومی ئەزموونیان 

وەرگرتووە.
هەر ب���ۆ نموونە خات���وو )میچیال باچلیت( س���ەرۆكی چیلی 
س���اڵی 1979 ل���ە تاراوگ���ە گەڕای���ەوە ب���ۆ ئ���ەوەی لەب���ارەی 
مندااڵن���ی ئ���ەو هاوواڵتییان���ەوە كار بكات، كە لە س���ەردەمی 
دیكتاتۆر )بینۆشی( ئەشكەنجە دراون یان دوور خرا بوونەو. 
س���ەرۆك وەزیرانی كۆریای باشووریش )هان میونگ سوك( 
ل���ە س���ەردەمی دیكتاتۆریەتی س���ەربازیی ئەو واڵت���ەدا، ئەو 

چاالكوانێكی كۆمەاڵیەتی و زیندانییەكی سیاسی بووە.
ئ���ەو پەندان���ەی ئافرەت���ان لە كات���ی س���ەركردایەتی كردنی 
رێكخراوەكان���ی كۆمەڵگەی مەدەنیدا فێری دەبن، پێمان دەڵێن 
بۆچ ئافرەتان لە سەركردایەتی كردندا لە رووی ئاكار و پێوەری 
ئیتیكەوە لە پیاوانی هاوبەش���یان بەرزترن. بە پێی مەش���ق و 
راهێنانی رێكخراوگەلی ناحكوومی و سەنتەرەكانی توێژینەوە، 
پرۆفیسۆر )هانا رایلی باوەلز( مامۆستای سیاسەتی گشتی لە 
بەشی حكوومەت لە زانكۆی هارڤارد، ئەوەی خستووەتە ڕوو، 
كاتێك دانوستاندن لەبارەی بۆندی كارەوە دەكرێت، ئافرەتان 
15% لە پیاوان كەمتریان دەیەوێت، بەاڵم كاتێك دانوس���تاندن 
ل���ە ڕێی بریكارانەوە دەكرێت، ئ���ەوا داواكاریی ئافرەتان زیاد 
دەكات. ل���ە هەردوو حاڵەتدا داواكاریی پیاوان گۆڕانكاریی بە 
سەردا نایەت، ئەگەر ئەم ئاراستەیە بگوازینەوە بۆ ناو فەزای 
سیاس���ی، ئ���ەوا دەبینین )خانمان بە بەش���ە كاندی���دی خۆیان 
رازی دەبن، هەروەها داواش دەكەن ئەو س���ەرچاوە داهاتەی 
پێویس���تیانە بۆی���ان دابین بكرێت و داكۆكیش���ی ل���ێ دەكەن(. 
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باوەل���ز جەخ���ت دەكاتەوە، لەوانەیە ئافرەت���ان زۆر بە جوانی 
بەرگری لە كاندیدەكانی خۆیان بكەن.

ئەگ���ەر س���ەیری ئ���ەم تایبەتمەندیان���ەی ئافرەت���ان بكرێت، 
ئ���ەوا هی���چ جێگ���ەی سەرس���وڕمان نابێ���ت، ك���ە بەش���داریی 
ئافرەت لە دانوس���تاندنی سیاس���یدا، ئاراستەی دانوستاندنەكە 
ب���ەرەو چارەس���ەری كێش���ەكە دەبات، خۆ ئەگەر لە پۆس���تی 
سەركردەش���ی دابنێن، ئەوان ئاس���تێكی ئەوت���ۆی لێبوردەیی 
و تێگەیش���تنیان هەی���ە، ئەوا بەردەوام دەب���ن هەتا ئەو كاتەی 
دەبینین بارودۆخەكە زۆر خراپ دەبێت. لەم بارەیەوە خاتوو 
)پەمال گۆبادۆ مادیكیزیال( كە لە باشووری ئەفریقادا پزیشكی 
دەروون بووە، لە س���ەردەمی رژێمی )ئاپارتاید(یشدا لە سەر 
ئاستی بنكەی جەماوەری لە رێكخراوگەلی ناحكوومیدا كاری 
كردووە، هەروەها دوای نەمانی رژێمی ئاپارتاید لە دروس���ت 
كردنی لیژنەی )راس���تی و ئاش���ت بوون���ەوە(دا هاوكار بووە. 
ئەو ئاماژە ب���ەوە دەكات، كە ئافرەتان بە پێچەوانەی پیاوانن، 
ئەو دەڵێت: ئافرەتان ئەو توانا و لێهاتوویی و سۆزەیان هەیە 
كە پابەند بن بە هیواوە، كاتێك دانوس���تاندن لەگەڵ دوژمنانی 
پێش���وویان دەك���ەن، ئومێدیان ب���ە پێكەوە ژی���ان هەیە، وەك 
لە دەس���ت پێش���خەریی ئاسایش���ی باش���ووری ئەفریقادا ئەم 
پرس���ە دۆكۆمێنت كراوە. بەش���داری كردنی ئاف���رەت لە رێی 
پارتەكانەوە بۆ فۆرمەڵە كردنی پرۆس���ەی ئاشتی، چاودێری 
كردنی یاسادانان، كاریگەرییان لە سەر داڕشتنی دەستوور، لە 
هەموو ئەم بوارانەدا ئەو هێزە بوون كە توانیویانە كاریگەریی 

گەورەیان هەبێت.
هەروەها كاتێك ئافرەتان لە پرۆسەی دانوستاندندا بەشدار 
دەب���ن، تێڕوانین���ی جی���اواز بۆ چارەس���ەر كردنی كێش���ەكان 
دەخەنە ڕوو. لەبەر ئەوە بیركردنەوە و پێناسەی ئافرەتان بۆ 
ئاسایش زۆر فراوانە، هەموو بوارە سەرەكییەكانی پرسەیلی 
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كۆمەاڵیەتی و ئابووری دەگرێتەوە، بۆیە ئەگەر ئافرەت نەبێت 
ئەم پرس���انە فەرامۆش دەكرێن، وەك خ���ۆراك و ئاوی پاك، 
هەروەها وەستانەوە دژ بەو توند و تیژییانەی لە سەر بنەمای 

رەگەز دێنە ئاراوە.
هەر س���ەبارەت بەم پرس���ە، خاتوو )س���ۆنگ یۆنگ س���ەن( 
چاودێری ئاژانسی نێودەوڵەتیی توانای سەربازی لە كۆریای 
باش���وور ئەم هەس���تەی بۆ دەربڕیم. ئەو دەڵێت زۆربەی ئەو 
پیاوانەی كاریان لەگەڵدا كردووم بۆ پێناس���ە كردنی ئاسایش 
س���ەبارەت بە بەرگری كردنی كۆریای باش���وور بەرامبەر بە 
كۆریای باكوور، جەختیان كردووەتە سەر ئەوەی كە بۆ لەبەر 
چاوگرتن���ی ئاس���ایش، دەبێ هەم���وو ب���وارەكان بگرێتەوە، لە 

ئابورییەوە تا رۆشنبیری و ژینگە و تەندروستی و خۆراك.

 جیهانی پیاوان
ئەگەر هەبوونی ئافرەت لە كار و كایەی سیاسی و سیاسەتدا 
هێندە بە سوودە، بۆچی سەركردەی مێ زۆر نین؟ شاوەاڵمی 
ئ���ەم پرس���یارە ئەوەی���ە، خانمان ب���ۆ خۆیان س���وور نین یان 
ئامادەباش���ییان تێدا نییە پۆستی سیاسی وەربگرن. بۆچوونی 
ئافرەت بۆ سیاسەت ئەوەیە، كە سیاسەت بە گەمەیەكی پیس 
دەزان���ن، هەر بۆیە پێ���وەری بەرزی ئافرەت وا دەكات خۆیان 

لەو خۆڵ و خاشاكە بپارێزن .
نەت���ەوە  پەرەپێدان���ی  ئاژانس���ی  راپرس���ییەكی  پێ���ی  ب���ە 
یەكگرتووەكان كە زیاتر لە 200 بەرپرسی گشتی و سەرۆكی 
رێكخراوگەلی ناحكوومی وەاڵمیان داوەتەوە، ئەوان جەختیان 
كردووەتەوە سەر ئەوەی ئافرەت )شەفافیەت و زیاتر هەست 
ك���ردن ب���ە بەرپرس���ایەتی و هەڵوێس���تی دادپەروەران���ە( ب���ە 

سیاسەت دەبەخشێت.
خات���وو )نورگ���ول دجاننیڤا(، كە س���ەرۆكی فیدراس���یۆنێكی 
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88 رێكخ���راوی ئافرەتان���ە لە قیرغیزس���تاندا، باردۆخەكە بەم 
جۆرە سنووردار دەكات و دەڵێت: »تەنیا رێ بۆ دابین كردنی 
گوزەرانی خێزانەك���ەم ئەوەیە لە حكوومەتدا كار بكەم، بەاڵم 
حكووم���ەت زۆر گەندەڵ���ە، بۆیە م���ن وام بە باش���تر زانی لە 
رێ���ی رێكخراوگەلی ناحكوومیی���ەوە بژێویی خێزانەكەم دابین 

بكەم.«
كەوات���ە ئەم���ە پێم���ان دەڵێت ش���ێوازی جیهانیی سیاس���ەت 
كردن���ی پیاوان بۆ ئیس���تا باش نییە، لەگەڵ ئ���ەوەی زۆربەی 
پی���اوان و بەش���ێك ل���ە ئافرەت���ان دەیانەوێ���ت وەك خ���ۆی 
بمێنێت���ەوە. هۆكاری ئەمەش ئەوەیە، ئەوانە پێیان وایە، لەبەر 
ئ���ەوەی ئاف���رەت زۆر نەرمە، ئیدی كاتێك دەبێتە س���ەركردە 
ناتوانێت كاروبار بە باش���ی بەڕێوە ببات. زۆر جاریش، ئەوە 
ژن���ان خۆیانن كە گومان لەبارەی توان���ا و لێهاتوویی خۆیان 
ل���ە رووی س���ەركردایەتی كردنەوە دروس���ت دەكەن. بە پێی 
رووپێوێك���ی )رێكخ���راوی بەهاكان���ی جیهان���ی( كە لە س���اڵی 
2000دا ك���راوە، رێ���ژەی 21%ی ژنانی چیل���ی و 45%ی ژنانی 
مەكس���یك، زۆر بە توندی پش���تگیریی ئەوەی���ان كردووە، كە 
پیاو باش���تر لە ژن سەركردایەتیی سیاسیی پێ دەكرێت. ئەم 
متمان���ە نەبوونەی ئافرەت بە خ���ۆی لە هەموو كەلتوورەكاندا 
راش���كاوانە هەس���تی پێ دەكرێت. بە پێ���ی توێژینەوەیەك كە 
هەردوو زانای سیاسەتناس ) ریچارد لویس و جینیفەر فۆكس( 
ل���ە كتێبی )ئافرەت���ان كاندید بكەن( كردوویانە، ئەم پرس���یارە 
دێت���ە پێ���ش: بۆچی لە نووس���ینگەكانی حكوومەت���دا ئافرەتان 
پۆس���ت بەڕێوە نەبەن؟ ئەمە لە كاتێكدای���ە ئافرەتانی ئەمریكا 
دوو هێندەی پیاوان، خۆیان بەم جۆرە پێناسە دەكەن )بە هیچ 
جۆرێك ئامادەباش���ییان نییە بۆ ئەوەی بۆ پۆس���تی حكوومی 
كاندی���د بكرێن، هەتا ئەگ���ەر بە بڕوانامە و لێهاتووییش لەگەڵ 
پیاواندا یەكس���ان ب���ن(. بەپێی ئەم توێژینەوەی���ە تەنیا 25%ی 
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ئافرەتانی ئەمریكا متمانەیان بە خۆیان بووە لە پۆستەكانیاندا 
س���ەركەوتوو دەبن، بەاڵم 37%ی پیاوان متمانەیان بە خۆیان 
هەبووە كە س���ەركەوتوو بوون. ئەمەش مانای ئەوەیە 75%ی 
ئافرەتان متمانەیان بە خۆیان نەبووە، كە دوو هێندەی پیاوان 
دەكات. مەزن���دە دەكرێت، نەریت���ی كۆمەڵگە هاندەر نەبێت كە 
ئاف���رەت هاوش���ێوەی پیاو رۆڵی خۆی وەك س���ەركردەیەكی 
سیاس���ی پیادە بكات. بە پێ���ی رووپێوێك���ی یەكێتیی جیهانیی 
پەرلەمانتاران كە لە س���اڵی 2000دا كراوە، گونجاندنی ژیانی 
سیاس���ی لەگ���ەڵ ئ���ەرك و پابەندایەتی���ی خێزانی���ی ئافرەتدا، 
نیگەرانییەكی سەرەكییە بۆ ئافرەتانی سیاسەتمەدار. ئافرەتان 
بە ش���ێوەیەكی گشتی پێیان وایە پابەند بوونیان بە ئەندامانی 
خێزان���ەوە، لە نێویاندا باوك و دایك و خەزوور و خەس���وو، 
وەك چاودێ���ری س���ەرەكی، ئەم���ە لەگەڵ وەرگرتنی پۆس���تی 

گشتی لە الیەن ئافرەتەوە، ئاستەنگ دروست دەكات .
)ریبیكا گرینس���پان( جێگری پێشووی سەرۆكی كۆستاریكا، 
س���ەبارەت بەم ئاس���تەنگە دەڵێت: »كۆمەڵگە ئ���ەو بارودۆخە 
گونجاوەی دەس���تەبەر نەكردووە كە ب���ە ئارامی كارەكانمان 
بكەین و منداڵەكانمان بە دڵنیایی لە ماڵەوە بەجێ بێڵین، بۆیە 
ئەگەر پشتگیریی هاوبەشانمان نەبێت ناتواندرێت بارودۆخیكی 
س���ەقامگیر دروس���ت بێت، بۆیە ئەمەش ئەو گوشارەیە كە وا 
دەكات ئافرەت���ان لە ناو چوار دیواری ماڵدا بمێننەوە، ئەمەش 
لەگەڵ مەیلی نەریتیانەی مەزهەبی و ئایینیی خێزانەكاندا یەك 
دەگرێتەوە.« هەر بۆ نموونە تەفس���یری ئوس���ووڵی ئیس���الم 
هەڕەش���ەیە بۆ س���ەر ئەو ئومێدەی الی ئافرەت بۆ سیاسەت 
دروس���ت دەبێ���ت، لەب���ەر ئ���ەوەی ئافرەتانی كوێت لە س���اڵی 
2006دا ماف���ی دەنگدانیان ل���ە هەڵبژاردندا بەدەس���ت هێناوە، 
ب���ەاڵم هیچ كورس���ییەكی پەرلەمانیان بەدەس���ت نەهێناوە. بە 
هەمان ش���ێوە لە عێراق و ئەفغانس���تانیش لەگ���ەڵ ئەوەی بە 
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پێ���ی دەس���تووری تازەی���ان، ئافرەتان 25%ی كورس���ییەكانی 
پەرلەمانیان بۆ تەرخان كراوە، ئەمەش مەترسیی پاشەكشەی 
لە س���ەرە ئەگەر رووبەڕووی توندڕەویی تاڵیبان ببێتەوە. لە 
رۆژاواشدا كڵیسەی كاتولیك لە واڵتێكی وەك كرواتیا ئافرەتان 
ئ���اگادار دەكاتەوە، ك���ە بایەخ بە خێزانەكانی���ان بدەن لە بری 
ئ���ەوەی لە دام و دەزگای گش���تیدا كار بك���ەن. هەر لەبەر ئەم 
هۆیەشە زۆربەی ئەو ژنانەی لە ئەمریكا لە بواری سیاسەتدا 
كار دەك���ەن، بۆچوونەكانیان لەگەڵ راس���تڕەویی ئایینی یەك 
ناگرێتەوە. لە س���اڵی 2004دا تەنی���ا دوو ئەندامی ئەنجومەنی 
سەنات لە كۆی 14 ئەندامی ژن، بە بەراورد لەگەڵ 48 ئەندام 
ل���ە ك���ۆی 86 ئەندامی پیاو لە ئەنجومەنی س���ەنات، بەردەوام 

دەنگیان بۆ هاوپەیمانی كریستیان داوە. 
 تەنانەت ئەگەر ژنان بیانەوێت خۆیان بۆ پۆس���تی سیاسی 
كاندید بكەن، ئەوا لەو رێیەدا رووبەڕووی چەندین ئاس���تەنگ 
دەبن���ەوە، لە زۆربەی واڵتاندا پیاوانی نێو پارتگەلی سیاس���ی 
جڵ���ەوی دیاری كردنی لیس���تەكانیان لە دەس���تدایە، هەروەها 
بڕیاریشی لە س���ەر دەدەن. رێكخستنی ناوەكانیش لە لیستی 
پارتەكاندا هەر پیاوان دیاریی دەكەن، هەروەها كە كام كاندید 
دەچێت���ە نێ���و پەرلەمانەوە. ب���ۆ ئەمەش رێوش���وێنی ئەرێنیتر 
هەن بۆ ئەوەی ئافرەتان بەش���دار ب���ن، وەك دانانی كۆتا یان 
كورسیی ژنان لە پەرلەماندا، بۆ ئەوەی شوێنی ژن لە لیستی 
پارتەكان���دا دیار بێت. بە پێی توێژینەوەیەك كە )پیپا نۆریس( 
ل���ە زانك���ۆی هارڤ���ارد لەب���ارەی هەڵبژاردنی س���اڵی 1997ی 
بەریتانی���اوە كردوویەتی، دەركەوتووە ك���ە پارتی كرێكارانی 
بەریتانیا چارەسەرێكی دەگمەنی كرد، بەوەی بە تەنیا نیوەی 
كورس���ییەكانی كە بەدەس���تیان دەهێنێت، بۆ ئافرەتی تەرخان 
ك���رد. ئەم هەنگاوە بووە مایەی ئ���ەوەی رێژەی ئافرەت دوو 
بەرانب���ەر زیاد ب���كات، كە 9.2%�ەوە بەرز ب���ووەوە بۆ %18.2 
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ل���ە كۆی كورس���ییەكانی پەرلەمانی بەریتانی���ادا. نموونەیەكی 
دی���ار لەبارەی پرس���ی كاندیدی ژن���ان لە لیس���تی پارتەكاندا، 
گازندەی ئەو خانمە سیاسەتمەدارەی بۆسنیا بوو، كە زۆر بە 
نیگەرانییەوە پێی گوتم: ناوی من لە لیس���تی پارتەكەمدا زۆر 
هێندرا بووە خوارێ، بەاڵم لە پش���تی پ���ەردەوە و بە هیمەتی 

پیاوەكان جارێكی دیكە هاتەوە پێشەوە.
لە الیەكی دیكەوە پارەش دەبێتە ئاستەنگێكی دیكە لە بەردەم 
كاندیدی ژن. هەر لە دانانی باج بۆ خۆ كاندید كردن تا بەڕێوە 
بردن���ی هەڵمەتی هەڵبژاردنەكە بۆ ئافرەتان یەكجار قورس���ە. 
بۆ چارەس���ەر كردنی ئەمەش هەندێك دەوڵەتی كەم هەوڵیان 
داوە رێكخراوێك وەك رێكخراوی )لیس���تی ئیملی( دروس���ت 
بكەن. )لیس���تی ئەمیلی رێكخراوێكە ساڵی 1985 لە الیەن )لین 
مالكوم(�ەوە وەك لیژنەی كاری سیاسی دامەزراوە، كە پارەی 
پێش���وەختە لە رێگەی كۆ كردن���ەوەی پیتاك بۆ كاندیدانی ژن 
پەی���دا دەكات، ئەمەش پێ���ی دەگوترێت دابی���ن كردنی پارەی 
پێشوەختە بۆ سەركەوتنی كاندیدانی ژن لە هەڵبژاردنەكاندا- 
وەرگێ���ر(. هەروەه���ا گوش���اری دارایی���ش لەس���ەر كاندیدانی 
ئاف���رەت لەوانەیە هەڕەش���ە بێت بۆ ئازاردانی جەس���تەیی، بە 
پێی قس���ەی )فۆبی ئاس���یۆ( كە پەرلەمانتارێكی دیاری واڵتی 
كینیایە، كە ماوەی 25 س���اڵە ئەندام پەرلەمانە دەڵێت: بەش���ی 
زۆری خەرج���ی بۆ ئ���ەوەی ئاف���رەت بگاتە پەرلەم���ان دابین 
كراوە، ئەمەش لەبەر ئەوەی ئەم دابین كردنە پێویس���تە لەبەر 

مەترسیی هەتك كردن.
)ماری���ا ئۆكۆمۆ( ك���ە دەرچ���ووی زانكۆی )س���تانفۆرد(ە و 
شارەزای بواری تەندروستییە، كاتێك لە ساڵی 2002دا خۆی 
كاندید ك���رد، رووبەڕووی لێدان بووەوە، ئۆكۆمۆ دەڵێت: خۆ 
كاندیدان���ی دیك���ەی ژن چەقۆی���ان لێ دەش���اردەوە. هەروەها 
دوو ق���ات بەرگی تەس���كیان لەبەر دەكرد، ب���ۆ ئەوەی ئەگەر 
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رووبەڕووی ش���ااڵوی هەتك كردن بوونەوە، بتوانن بەرگری 
ل���ە خۆی���ان بك���ەن. بێگوم���ان كاندیدان���ی پیاویش مەترس���یی 
پەالماری جەس���تەییان لەس���ەر بوو، بەاڵم ئۆكۆمۆ دەڵێت: بۆ 
ئەو ژنانەی كە خواس���تی سیاسییان هەیە، بێجگە لە شااڵوی 
جەستەیی، مەترسیی جنێودان و لێدان و رفاندن و هەڕەشەی 

كوشتنیش هەیە.
ب���ە لەبەر چ���او گرتن���ی ئ���ەو داب و نەریت���ە كۆمەاڵیەتییە، 
هەروەها لەگەڵ ئەو هەم���وو رێگرییەی رووبەڕووی ئافرەت 
دەبێتەوە بۆ هاتنە ناو كایەی سیاسی، لە بەرانبەردا بۆچوونی 
ئافرەتانی���ش بەرانبەر بە سیاس���ەت ئەوەیە، كە بە گەمەیەكی 
پیسی دەزانن. بۆیە هیچ جێگەی سەرسوڕمان نییە كە زۆربەی 
ئافرەتان لە پۆس���تی حكوومی دوور دەكەنەوە، لەبەر ئەوەی 
پێی���ان وایە هەلی باش���تر بۆ بەدی هێنانی ئاكامی باش���تر بۆ 

ئافرەت لە رێكخراوی ناحكوومیدا هەیە. 
ئااڵ نووری تاڵەبانی لە ساڵی 1991دا، ئەوكاتەی منداڵ بوو 
لە دەس���ت جەور و س���تەمی س���ەدام حوس���ێن هەاڵت، بەاڵم 
14 س���اڵ دوای ئ���ەوە ل���ە 2005دا وەك ئەندام���ی پەرلەمانی 
كاتی���ی عی���راق هەڵبژێ���ردرا. ئ���ەو وەك خوێندەوارێكی باش 
و پەرلەمانتارێك���ی نموونەی���ی دەس���تی پێ ك���رد، بۆیە وەك 
دیپلۆماتێ���ك ئەوەی س���ەلماند، كە گوندنش���ینێكی كەركووك 
یەكس���انە لەگەڵ سیاس���ەتمەدارێكی بەغدا و ش���رۆڤەوانێكی 
سیاس���ی لە واشنتن. ساڵیك دوای ئەوە، ئەو گوتی: من لەبەر 
نائومێد بوون سیاس���ەتم بەجێ هیشت و رووم كردە ئەوەی 
كار لەگ���ەڵ رێكخراوی ناحكوومی���دا بكەم، كە جەخت دەكەنە 
سەر ئەو پرسانە جێ بایەخی ئەون وەك: تاوانەكانی شەرەف، 

توند و تیژیی خێزان، هەتك كردن.
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 پێویستە چی بكەین؟
هێزی دوور خس���تنەوەی ئافرەت لە پلەی سیاس���ەتمەداری 
س���ەركردە، زۆر لەو هەوڵە گشتگیرانە بەهێزترە كە دەیەوێت 
گۆڕانكاری دروس���ت بكات. ل���ە خۆش���بەختیمان، حكوومەت 
و رێكخراوگەل���ی هاریكاریی دەرەك���ی، ئامۆژگاكانی بەرهەم 
هێنان���ی هزر )تینك تانكس(، دام���ەزراوەی ئەكادیمی، تێكڕا لە 
مەیدانی سیاس���یدا توانیویانە هانی داوا و خس���تنەڕوو بدەن. 
لە ئاس���تی زۆر بنەڕەتیشدا پێویس���تە حكوومەتی نیشتیمانی، 
سیاسەتی )هاوڕێیەتی خێزان( پیادە بكات و ئەم رێوشوێنانە 
بگرێتەوە: ئاس���انكاری ب���ۆ چاودێریی رۆژانە، س���ەعاتەكانی 
كاری ن���ەرم و س���نوورێك ب���ۆ كۆبوونەوەكانی ئێ���واران، لە 
هەندێك واڵتیش بۆ ئەوەی ئەم سیاس���ەتە چاالك بێت، دەبێت 
كاری سیاسی و سیاسەت لەبەر رۆشنایی راڤەی پێشكەوتوو 
ب���ۆ ئایینزا دابڕێژرێت، ئەم پرۆس���ەیەش پەیوەندیی بە رۆڵی 

هەردوو رەگەزەكەوە هەیە.           
لە س���اڵی 2004دا شا محەمەدی شەشەم، پادشای مەغریب 
بە كەسی خۆی پشتگیریی ئەو یاسا نوێیەی خێزانی كرد، كە 
ب���ە تەواوی لەگەڵ ش���ەریعەتی ئیس���المدا دەگونجێت و مافی 
یەكس���انیش بە ئافرەت دەدا. هەروەها پشتگیریی خۆی زیاتر 
ك���رد بۆ ئەو یاس���ایانەی رەچاوی جیاوازی���ی نێوان هەردوو 
رەگ���ەز دەك���ەن لەب���اری نوێنەرایەتی سیاس���یی ئافرەتانەوە. 
)ئەم���ەش بووە هۆكاری ئەوەی رێ���ژەی نوێنەرایەتی لە دوو 
نوێن���ەری ئافرەتەوە ل���ە 2001دا بەرز بێت���ەوە بۆ 35 نوێنەر 
لە كۆی 325 كورس���یی پەرلەمان لە س���اڵی 2002دا(. ئەمەش 
ب���ووە مایەی ئەوەی مەغریب لە ب���واری بەرەو پێش چوونی 
كۆمەاڵیەتیدا، ببێتە پێشكەوتووترین واڵت لە جیهانی ئیسالمیدا. 
لە مانگی ئایاری 2006دا بە س���ایەی دەس���ت پێش���خەرییەكی 
دیكەی ش���ا محەمەدەوە، پەنجا ئیمامی ژن لە زانكۆی رەبات 
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خوێندی���ان تەواو كرد. بۆیە مەزندە دەكرێت كە ئیمامانی پیاو 
هەموو ش���تێك بكەن بۆ ئەوەی رێگە ن���ەدەن ئیمامانی ژن لە 

مزگەوتەكاندا ئیمامەتی نوێژی هەیینی بكەن.
هەروەها رێكخراوگەلی ناحكووم���ی رۆڵێكی گرنگیان هەیە 
ل���ەوەی هان���ی ئافرەت���ان ب���دەن متمانەیان بە خۆی���ان بێت و 
لێهاتوویی پێویس���تیان هەبێ بۆ ئەوەی بتوانن پۆستی گشتی 

بەڕێوە ببەن.
پرۆگرام لەسەر بنكەی جەماوەری، یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی 
لە هەموو شەبەنگێكی سیاسیدا مەشق و راهێنان بە ئافرەتان 
ب���كات. لە كەمبۆدیا ژنان بۆ گەشەس���ەندن رێك خراون، هەر 
بۆ نموونە زیاتر لە 5500 كاندید بۆ هەڵبژاردنەكانی كەمبۆدیا 
ئام���ادە كراون، باڵیۆزخانەی واڵتان���ی بیانی هاندەر بوون بۆ 
دامەزراندنی نووسینگەی مێیینە بۆ فێركردنی كاندیدانی نوێ، 
هەروەه���ا فێربوون ل���ە رێی كۆڕبەندی ژنان���ی پەرلەمانتاری 
روان���دا، لەبەر ئەوەی لە س���اڵی 2006دا ژنانی پەرلەمانتاری 
روان���دا گەڕان���ەوە ب���ۆ ناوچەكان���ی خۆی���ان، ب���ۆ هان���دان و 
رێكخس���تنی ژنانی ناوچەكانیان بە ئامانج���ی كاندید كردنیان 
ب���ۆ ئەنجومەنانی لۆكاڵ. بەمەش لە یەك هەڵبژاردندا توانییان 
رێژەی ژنان لە س���ەرۆكایەتیی شارەوانی و جێگری سەرۆك 
ش���ارەوانییەكاندا لە رێژەی 24%����ەوە بۆ 44% بەزر بكەنەوە، 
لەمەش زیاتر پێویس���تە لە دەرەوەش پش���تگیری لە پرۆفایلی 
كەسێتیی )ئەلین جونسون سیرلیف( بكرێت. ئەو یەكەم خانمە 
كە توانیی ببێتە سەرۆكی لیبریا، كە تەنها ئافرەتە لە ئەفریقادا 
س���ەرۆكی دەوڵەت���ە. بەم دواییەش جەختی لەس���ەر پۆس���تی 
ژنان كردووەتەوە و دەڵی���ت: »تەنها لە ئەندامیەتی پەرلەمان 
رامەوەس���تن، بگەن���ە من بە تەنیام.« دەس���ت پێش���خەری بۆ 
ئاسایشی سەرتاپاگیر، كە بە سەدان ئافرەت بوونە میانگیر لە 
نێوان تەنگژەگەلی هەرێمیدا، هەروەها هەزاران بڕیارسازیش. 
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ئەوە خوڵقاندنی نموونەیەكی داهێنەرانەی بەهێزە كە هاندەری 
دەرەك���ی بووەت���ە هاریكار ب���ۆ ئ���ەوەی ئافرەت بەش���داریی 

سیاسەت بكات.
هەروەها لە سەر حكوومەتەكان پێویستە، چاو بە ریفۆرمی 
پێش���وەختەی پارت���ە سیاس���ییەكاندا بگێڕن���ەوە، ب���ە جۆریك 
یەكس���انی لە نێوان هەردوو رەگەزدا رەچاو بكەن، وەك ئەو 
ریفۆرم���ەی لە الیەن گرووپ���ی )میخال یودین( لە ئیس���رائیل 
ب���ە ناونیش���انی )هەڵبژاردن���ی ئافرەتان:We ( بۆ دەس���ەاڵت. 
ئەم گرووپە گوش���اری خس���تە س���ەر ئەندامانی كنێسەت، كە 
بودجەی ئەو پارتانە زیاتر بكات كە س���نووری باوی بەش���ی 
ئافرەتان لە بەش���داریی سیاس���یدا تێدەپەڕێنن. ه���ەر بۆیە بە 
ش���ێوەیەكی ش���ەفاف و ب���ە ویژدانەوە پش���تگیریی بنەماكانی 
خەرجیی هەڵمەتەكانی هەڵب���ژاردن كرا، ئەمەش لە گۆڕەپانی 
سیاسیدا هاریكار بوو بۆ ئافرەتان. لەم بارەیەوە و سەبارەت 
بە تەرخان كردنی پارە بۆ هەڵمەتەكانی هەڵبژاردن، ئافرەتیك 
پێی گوت���م: كاتێك دەكەومە نێوان دوو هەڵبژاردنەوە، بەوەی 
پ���ارەی خوێن���دن ب���ۆ منداڵەكانم تەرخ���ان بكەم ی���ان پارەكە 
تەرخ���ان بكەم بۆ ئەوەی لەو هەڵمەتە س���ەركەوتوو بم، ئەوا 

منداڵەكانم هەڵدەبژێرم.
پش���تگیریی حكوومەت ب���ۆ هەڵمەتەكان لە رێ���ی هاریكاری 
كردنی پارتگەلی سیاسیی نێو گۆڕەپانی سیاسی، كارێكی باش 
ب���ووە، بەاڵم دەبێ���ت حكوومەتەكان هەن���گاوی زیاتر هەڵنێن، 
ئەم���ەش لە رێی پاداش���ت كردنی ئەو پارتانەی پش���تگیری لە 
كاندیدانی ئافرەت لە نێو لیستەكانیاندا دەكەن، هەروەها سزای 

ئەو پارتانەش بدەن كە ئەم كارە ناكەن.
دیس���ان پێویس���تە سیاس���ەتمەداری )كەس���ێك ك���ە كاری 
سیاس���ی دەكات( پارێ���زراو بێ���ت. لە ئەفغانس���تان لە س���اڵی 
2005دا كاتێ���ك ئاف���رەت بۆ پەرلەمان كاندید دەكرا، هێرش���ی 
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دەكرایە س���ەر. سەبارەت بەم پرسەش رێكخراوەكانی ناوخۆ 
و نێودەوڵەت���ی داوای���ان ل���ە س���ەرۆكی پۆلی���س و س���ەرۆك 
هۆزەكان و س���ەركردەكانی دیكەی كۆمەڵگە كرد، ئاسایش���ی 
زیات���ر دابین بكەن، الیەن���ی كەم بۆ ئ���ەو كاندیدانەی ئافرەت 
كە دەكەونە بەر هەڕەش���ە، كە دەبێ لە الیەن پۆلیس���ەوە 24 
كاتژمێ���ر پارێزگارییان لێ بكرێت، لەب���ەر ئەوەی گرتنەبەری 
رێوشوێنی ئاسایش، ئافرەتان دڵنیا دەكاتەوە، بەوەی دەوڵەت 
و س���ەركردەكانی كۆمەڵگەی پشتگیری لە مافەكانیان دەكەن 

بۆ بەشداری كردن لە ژیانی سیاسیدا.
ل���ە دوماهی���دا، ئەم���ەش ل���ە هەم���ووان گرنگت���رە، دەبێ���ت 
حكوومەتەكان لە سەر ئاستی هەموو پۆستەكانی حكوومەتدا 
پش���تگیری ل���ە سیس���تمی كۆت���ا بك���ەن، ل���ە سیس���تەمەكانی 
نوێنەرایەتیی رێژەیی و كۆ كردنەوەی هەردوو رەگەز پێكەوە 
)zippering(. ئی���دی لەم حاڵەتەدا پێویس���تی بەوەیە ئافرەت 
لە دوای هەر ناوێك یان دوو ناوی پیاو، لە لیس���تی دەنگداندا 
ن���اوی هەبێ���ت، ئەمەش هۆكارێك���ە بۆ زیاد بوون���ی ژمارەی 
ئافرەتان، بەاڵم هەتا ئێستاش بە دەگمەن لە نێو دوو سندووقی 

دەنگدەندا، دەنگی ئافرەت لە پلەی یەكەمدا دەبیندرێت. 
لەگ���ەڵ ئ���ەوەی ئاكام���ی كۆتا ل���ە س���ەرەتادا ب���ۆ ژمارەی 
ئافرەت���ان كەمتر جێگەی مەترس���ی دەبێت، ب���ەاڵم ئەم الیەنە 
نەرێنییە هەڵدەكش���ێت، لەبەر ئەوەی كۆتا هانی ئافرەتی دا بۆ 
سیاس���ەت. ل���ە 16 دەوڵەت لە كۆی 19 دەوڵەت���دا، لە نێویاندا 
كووبا و ئایسلەندا و باشووری ئەفریقا و سوید، لە پەرلەمانی 
ئ���ەم واڵتانە رێژەی ئافرەت ل���ە پەرلەمان الیەنی كەم 30%یە، 
ئەم���ەش بۆ ژنان لەس���ەر ئاس���تی یاس���ادانان و پارتەكانیش 

جێبەجێ كراوە.
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 كەمتر توند و تیژی، بااڵدەستیی زیاتر
لۆژیك���ی ئافرەت بۆ كۆمەڵگە، بیرۆك���ەی تازە، پابەند بوون 
بە پێداویستەكانی كۆمەڵگەوە، باشترین هەواڵن بۆ سیاسەتی 
لۆكاڵ لەمڕۆدا، لەبەر ئەوەی خانمان بەشدارییەكی گەورەیان 
لە دەركردنی ئەو بڕیارانەدا دەبێت، كە پەیوەندییان بە ژینگە، 
ئاس���ایش، چاودێریی تەندروس���تی، دارایی، خوێندنەوە هەیە، 
لەس���ەر ئاس���تی سیاس���ەتی دەرەوەش، جیهان زیاتر نەرمی 

بەكار دەهێنێت و كەمتر توند و تیژی .
هەندێ���ك س���ەركردەی مێ پێ���وەرەكان دەگ���ۆڕن: لەوانەیە 
ئەوەش هۆكاری ئەوە بێت كە س���ەرۆك )باچیلە( دە ئافرەتی 
هاوش���انی دە پی���او بۆ ئەنجومەنی وەزیران دەس���ت نیش���ان 
كردووە. بێگومان، ئەمە ریزپەڕییە، بەاڵم بە شێوەیەكی گشتی، 
هەندێك س���یفەتی سروشتی و تایبەتمەندی مێیینە هەن، وەك 
)مەیل بۆ چاودێری، س���ازش كردن، هاریكاری(، توێژینەوەی 
زانس���تی راست و دروس���تیی ئەم س���یفەتانەی دەرخستووە، 
جیهانیش پێویس���تی بەم س���یفەت و تایبەتمەندییانەی ئافرەت 
هەی���ە، لەب���ەر ئ���ەوەی زۆر كێش���ەی داخ���راو، چارەس���ەری 
ئەس���تەم، س���تراتیژیەتی نەریتی، س���زای ئابووری، بایكۆت و 
دەس���ت تێوەردانی سەربازی زۆر بە روونی سەلماندوویانە، 

كە جیهان پێویستی بە سیفەت و تایبەتمەندیی مێیینە هەیە.
دەنگ���ی ژنان ئەو بانگێش���تەمان زۆر بە كورتی پێش���كەش 
دەكات، كە هیچ كام لەوانەی بۆ چارەس���ەری كێشەكان بەكار 
هاتوون، سوودیان بۆ سیاسەتی ناوخۆ و دەرەوە نییە، بەڵكوو 
هەموو ئەوانە چارەسەر دەبن ئەگەر تەنها ژمارەیەكی كەمی 
ئافرەت بگەیش���تنایەتە س���ەركردایەتی، ژمارەیەكی كەمی ئەو 
ئافرەتە س���ەركەوتووانەی ئێس���تا لە ژێر هەرەمی دەسەاڵتی 
نێرین���ەدان، ب���ەاڵم ئ���ەو ئافرەتان���ەش كە هی���چ ئاكامێكیان بۆ 
بزاڤی ئافرەتان نەبووە، ئەوا بە ش���ێوەیەكی گش���تی زۆربەی 
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س���یفەتەكانیان هاوتای س���یفەتی زۆربەی پیاوانە. بۆ نموونە 
)ئەندێ���را گان���دی، مارگرێ���ت تاتچ���ەر، گۆڵدا ماییر( س���یفەتی 
نێرینەی���ان لە زۆربەی پیاوانی س���ەركەوتوو زیاتر بووە. ئەم 
ئافرەتانە كەمترین بەرنامەی كاری كۆمەاڵیەتیی پیاویان پیادە 
كردووە، كە بایەخی بۆ ئافرەت لە سیاس���ەتدا هەبێت. لۆژیكی 
گش���تی سەبارەت بەم ژمارە ئافرەتە ئەوە بووە، كە مەزندەی 
ئەوان بەو جۆرە بووە، ئەگەر نزیكەی 30%ی پۆس���تەكان بۆ 
ئافرەت بن، كاریگەرییەكی گەورە لەس���ەر سیاسەت دروست 

دەبێت.
وەك )ئەنیتا گرادین( ئەندامی پەرلەمانی س���وید س���ەبارەت 
ب���ە ئەزموون���ی خ���ۆی لە پەرلەمانی س���وید بۆ م���ن ئاماژەی 
پ���ێ ك���رد: هەمان ئ���ەو گرووپ���ە كەمینەی���ەی پەرلەمانتارانی 
ئاف���رەت كاتێ���ك ك���ە ژمارەیان زیاد دەبێت، ش���ێوازی قس���ە 
ك���ردن و رەفتار و دەنگدانیان لە ناو ئەنجومەنی یاس���اداناندا 
گۆڕانكاریی بە س���ەردا دێت. گواس���تنەوەی ژمارەی زیاتری 
ئافرەتان���ی چاالكوان���ی كۆمەڵگە ب���ۆ حكووم���ەت، كەلتووری 
سیاسی، بەرەو باشتر گۆڕانكاریی بە سەردا دێت، چاالكوانی 
زیات���ری ئافرەتیش���یان ب���ەدوادا دێ���ت. ئەوان���ەی داكۆكی لە 
ئافرەتی س���ەركردە دەكەن، پێویستە چی دی دەستەوەستان 
نەب���ن لەبارەی هەبوون���ی جیاوازیی رەگ���ەز، لەبەر هۆكاری 
بایۆل���ۆژی یان رۆڵ���ی كۆمەاڵیەتی، هەردووكی���ان پێكەوە، لە 
هەمان كاتیشدا خۆشحاڵیش بن، بە تایبەتمەندییەكانی ئافرەت، 

بەوەی حوكمڕانی ماسوولكەی پیاو بەهێز بكات.
لە هەمان كاتدا و لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا، هەندێك پێشنیار 
و وەاڵمدانەوەی باوكانەمان گوێ لێ دەبێت، وەك ئەوەی من 
لە كۆلۆنێلێكی پێنتاگۆنەوە وەرم گرتەوە، لە دوای هێرشەكانی 

ئەمریكا بۆ سەر عیراق.
كاتێ���ك من جەختم لە س���ەر ف���راوان كردن���ی چوارچێوەی 
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گەڕان بە دوای سەركردەكانی داهاتوو لە عێراقدا دەكردەوە، 
ل���ەم هەوڵەدا بە س���ەدان پیاو دیاری ك���را بوون، تەنیا حەوت 
ئافرەتیان تێدا بوو، بەرانبەر بەمە كۆلۆنێلەكەی پێنتاگۆن بەم 
ج���ۆرە وەاڵمی دام���ەوە: »باڵیۆز هانت، ئێمە پرس���ی ئافرەت 
ئەوكاتە چارەس���ەر دەكەین كە بتوانین ئاس���ایش لەو واڵتەدا 

دابین بكەین.«
بۆی���ە من لێرەدا دەپرس���م ئای���ا ئەو كۆلۆنێلە مەبەس���تی لە 
كام )كێش���ەی ئافرەتە(؟ ل���ە كاتێكدا من لەبارەی دابین كردنی 

ئاسایشەوە قسە دەكەم!
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ئاییندەی هێز

جۆزێف نای 
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260The Future of Power 
پەنەڵێك لەسەر كتێبی ئاییندەی هێز )The Future of Power(ی 
)جۆزیف .ئیس نای(، كە بیجگە لەوەی جوزێف نای یاریدەدەری 
وەزی���ری بەرگری���ی ئەمریكا بووە، لە هەمان كاتدا پرۆفیس���ۆر 
و راگ���ری كۆلێ���ژی )جۆن ئێ���ف كەنەدی(ش بووە ل���ە زانكۆی 
هارڤارد. وەك بیرمەندێكی سیاس����ی لە س����ەر ئاستی جیهان 
س����ەیر دەكری����ت. هەروەها )ن����ای( نووس����ەری كتێبی هیزی 
ن����ەرم )The Soft Power(، بێگوم����ان وەك هەموو چاودێر و 
پس����پۆرانی سیاسیەت هەستی پێ دەكەن، كتێبی هێزی نەرم 
كە 2006 دەرچووە، ئێس����تا تیۆریی ئەو كتێبە لە سیاس����ەتی 
ئەمری����كا پی����ادە دەكریت. ئەم كتێبەش����ی ك����ە بیركردنەوەی 
ل����ە پیناس����ە كردنەوەی هێز لە س����ەدەی بیس����ت و یەكەمدا، 
هاوش����انی كتێب����ی هێزی نەرم����ە. ئەم پەنەڵ����ەش بۆ جوزێف 
نای لە ئامۆژگای پادشایەتیی )چاتام هاوس( لە بەریتانیا بۆ 
رێ����ز گرتن لەم كتێبە رێك خ����راوە، لەبەر ئەوەی كتێبەكە بە 
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261 زمان����ی ئینگلیزیش لەبەر دەس����تی خەڵكێكی زۆر كەمە، بۆیە 
بە پێویس����تمان زان����ی، جۆزێف نای خۆی چۆن باس����ی ئەم 
كتێبە دەكات، بەو ش����ێوەیە بیكەین بە كوردی، هەروەها ئەم 
پەنەڵەش بكەینە كوردی، كە چەندین پرسیار و وەاڵم لەسەر 
كتێبەك����ە لە خ����ۆی دەگرێت، كە زۆر الیەنی ش����اراوەی ئەو 

كتێبە بۆ خوێنەر ئاشكرا دەكات.
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نامەوێت پرۆفیسۆرێكی كالسیك بم، لەو ڕووەوە كە لە یەك 262
كاتدا بۆ پەنجا خولەك قس���ە نەكەم، بەڵكوو خۆم پابەند بكەم 
و ش���وێن ڕێنماییە باش���ەكانی جێرمی بك���ەوم. لەبەر ئەوەی 
چەند جارێك سەردانی )دیچلەی(م كردووە، دەشزانم زۆر بە 

ڕێك و پێكی كاروبارەكانی بەڕێوە دەبات. 
ئ���ەو مش���تومڕەی من لەم كتێب���ەدا دەربارەی پاش���ەڕۆژی 
هێز دەیك���ەم، ئەوەیە كە دوو ئاڵوگۆڕی گەورەی دەس���ەاڵت 
لەم س���ەدەیەدا ڕوو دەدات. بە یەكەمیان دەڵێم، گواستنەوەی 
دەس���ەاڵت لە نێوان دەوڵەتاندا، ك���ە بریتییە لە ئاڵوگۆڕی هێز 
ل���ە نێ���و واڵتاندا، كە بە ڕادەیەكی گ���ەورە لە ڕۆژاواوە بەرەو 
ڕۆژهەاڵت بووەتەوە. ئەوەی دووەمیان بریتییە لە ئاڵوگۆڕی 
هێ���ز ل���ە دەوڵەتان���ەوە، ئیت���ر ڕۆژاوایی بن ی���ان ڕۆژهەاڵتی، 
بەرەو كارەكتەری نادەوڵەتی. ئەم دوو گواستنەوەیەش دەبنە 
خەس���ڵەت و سیمای ئەم س���ەدەیە. ئێمەش تازە بیرمان لەوە 
كردووەت���ەوە، كە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم���ەدا بكەین. كەواتە 
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ئ���ەوەی م���ن دەمەوێت بیك���ەم ئەوەی���ە، یەك ل���ە دوای یەك 
وەس���فی هەر یەكێكیان بكەم. دواتر و ل���ە كۆتاییدا پێكیانەوە 
گ���رێ بدەمەوە، لە پەیوەن���د بەوەی چ مانایەكی���ان دەبێت بۆ 

سیاسەت. 
ئەگەر ئێمە بیر لە گواس���تنەوەی هێز بكەینەوە )ئاڵوگۆڕ لە 
ڕۆژاواوە بۆ ڕۆژهەاڵت(، ئەوا باش���تر لەم )پرسە( تێدەگەین. 
كاتێ���ك جیهان لە س���اڵی 1800دا وێنا دەكەی���ن، دەبینیت لەو 
كات���ەدا پتر لە نیوەی دانیش���تووانی جیهان لە ئاس���یادا بوون 
و پتر لە نیوەی بەرهەمی جیهانیش، هەر لە ئاس���یادا بەرهەم 
دەهێن���درا، ب���ەاڵم ئەگەر هەم���ان وێنا كردن بۆ س���اڵی 1900 
بكەیت، ئەوا هێشتا )ئاسیا( پتر لە نیوەی جیهانی پێك دەهێنا، 
ب���ەاڵم تەنها 20%ی بەرهەم���ی جیهانی بەرهەم دەهێنا. ڕوونە 
كە ئەمە ش���تێك نییە ڕووبەڕووی ئاسیا بوو بێ�تەوە، بەڵكوو 
ئەمە شۆڕش���ی پیشەس���ازی بوو كە لە ئەوروپا و ئەمریكای 

باكووردا ڕووی دا. 
ئێس���تا ئەوەی ئێمە لەم س���ەدەیەدا بەدیی دەكەین ئەوەیە، كە 
من پێی دەڵێم، بووژانەوەی ئاس���یا بەرەو بەدەس���ت هێنانەوەی 
پێگە سروش���تییەكەی خۆی، ك���ە نزیكەی نیوەی دانیش���تووانی 
جیه���ان و نی���وەی بەرهەمی جیه���ان پێك دەهێنێ���ت. ئەمەش بە 
ڕاس���تی لە ژاپۆنەوە دەست پێ دەكات، بەرەو كۆریای باشوور 
دەڕوات، دواتر بەرەو واڵتانی باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا وەك 
س���ەنگافوورە و مالیزیا. ئێس���تا ئێمە زۆر جەخت دەكەینە سەر 
چی���ن، كە ڕێژەی گەش���ە كردنی لە س���ەدا 10ی���ە. ئەگەرچی من 
باوەڕم وا نییە ئەم ڕێژەی گەش���ە كردنە لە سەدا 10 بمێنێتەوە. 
ئێمە زیاتر و زیاتر جەخت دەكەینە س���ەر هیندس���تان، كە حاڵی 
حازر ڕێژەی گەش���ە كردنی لە سەدا هەشت بۆ نۆیە، بەاڵم ئایا 
كاریگەریی تەواوی ئەمە چی دەبێت؟ لە بنەڕەتدا، ئەمە ئاڵوگۆڕی 

هێزی ئابووریی جیهانە لە ڕۆژاواوە بەرەو ڕۆژهەاڵت. 
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ل���ێ بگەڕێن ب���ا ئ���ەم بیرۆكەیە لێ���رەدا جێ بهێڵی���ن، دواتر 
بگەڕێینەوە سەری، هەندێ لە ئاكامەیلی سیاسیی ئەو تاوتوێ 
بكەی���ن. لە كاتێكدا م���ن چەمكی دووەمتان ب���ۆ دەخەمە ڕوو، 
كە لەم س���ەدەیەدا ئاڵوگۆڕێكی مەزن بەرجەس���تە دەكات، كە 
باڵو بوون���ەوەی هێزە ل���ە دەوڵەتانەوە ب���ەرەو كارەكتەرانی 

نێودەوڵەتی. 
باش���ترین ڕێ ب���ۆ ئ���ەوەی ه���زر و بیری خۆت���ان لەبارەی 
بیرۆك���ەی باڵو بوون���ەوەی هێز چڕ بكەن���ەوە ئەوەیە، بیر لە 
خەسڵەتی شۆڕشی زانیاری بكەنەوە، كە ئێمە لە ماوەی سی 
چل س���اڵی ڕابردوودا دوایین بەرجەستە بوونی ئەومان بینی. 
لە چارەكی كۆتایی س���ەدەی بیستدا، نرخی كۆمپیوتەر هەزار 
پ���ات هاتە خوارێ. ئەمە ژمارەیەكی ئەوەندە رووتاڵە، كە بیر 
لێ كردنەوەی س���ەختە، بەاڵم ئەگ���ەر ئەوەش وێنا بكەین، كە 
نرخی ئوتومبیلیش بە هەمان شێوەی كۆمپیوتەر دابەزێت، بە 
چەشنێك لەمڕۆدا بتواندرێت ئوتومبیلێك بە پێنج پاوەند بكڕیت. 
حاڵی حازر ئەگەر نرخی هەر ش���تێك بەو ش���ێوە دراماتیكییە 
دابەزێت، ئەوا بەربەس���تەكانی بەردەم بەدەس���ت هێنانیشیان 
كەم دەبنەوە. كەواتە ئەو كااڵیانەی پێشتر لە دەرەوەی توانای 
بەدەست هێنانی زۆر لە كارەكتەران بوون، ئێستا نرخەكانیان 

بە چەشنێكە كە دەتوانن بەدەستیان بهێنن. 
دەتوان���م نموونەی���ەك بهێنم���ەوە ل���ەم ڕووەوە، كاتێ���ك لە 
ئیدارەی كارتەر بووم و مامەڵەمان لەگەڵ سیاسەتی ڕێگرتن 
ل���ە ب���اڵو بوونەوە)چەك���ی ناووكی( دەك���رد، ئ���ەوا یەكێك لە 
نهێنیتری���ن ش���تێك كە هەمان بوو، بریتی ب���وو لەوەی توانای 
 ،one meter resolution( وێنەگرتنمان بە س���ەتەالیت لە حاڵەتی
كە »resolution« پێوەرێكی تایبەت بە وێنەگرتنی سەتەالیەتە( 
هەبوو، بەاڵم ئەم كارە بە ملیار دۆالر لە س���ەرمان دەكەوت. 
 Google( ئێس���تا هەر كەس���ێك لە ئێوە دەتوانێت گوگڵ ئێرس
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earth( بكاتەوە و وێنەیەكی باش���تریش بە خۆڕایی بەدەس���ت 

بهێنێ���ت. ئەم���ە گۆڕانكارییەكی ب���ێ وێنەیە ك���ە تەكنەلۆژیا و 
تەكنەلۆژی���ای زانیاری���دا بەدیی���ان هێناوە، ل���ە ڕووی توانادار 
كردنی ئەوانەی پێش���تر نەیان دەتوانی ئەو نرخە بدەن كە لە 

بازاڕدا هەبوو. 
ئێس���تا ئەگەر بیر لەوە بكەیتەوە ك���ە كێ توانادار بووە بەم 
)گۆڕانكاریی���ە(، ئ���ەوا ئەمە بە مانای كۆتای���ی هاتنی دەوڵەتی 
نەتەوەی���ی نای���ەت. بەڵكوو ب���ە تەنیا بە مانای ئ���ەوە دێت كە 
حكوومەت���ەكان ل���ە ش���انۆیەكدا كار دەكەن ك���ە قەرەباڵغترە، 
ئەوی���ش بە هۆی هەبوونی هەموو ئ���ەو كارەكتەرە نوێیانەی 
دەتوان���ن ڕۆڵ ببین���ن. هەن���دێ ل���ەم كارەكتەران���ەش باش و 
هەندێكیشیان خراپن. ئاشكرایە ئۆكسفام، باشە. بە بۆچوونی 
من، ئاش���كرایە ئەلقاعیدەش، خراپە، بەاڵم ئەوەی جێی بایەخە 
ئەو دەسەاڵتەیە كە دەستەبەری دەكات. بۆ نموونە، ئەلقاعیدە 
توانی���ی ژمارەیەكی زیاتری ئەمەریكی لە 2011دا بكوژێت، بە 
بەراورد بەو ژمارەیەی حكوومەتی ژاپۆن توانیی لە كانوونی 
یەكەمی 1941دا بیكوژێت ) مەبەستی هێرشی ژاپۆنە بۆ بنكەی 
پیرلهاربەری ئەمریكی(. دەكرێت بەمە بگوترێت بە تایبەتاندنی 
جەنگ )privatization of war(. ئەمە شتێكی تەواو نوێ بوو لە 
سیاس���ەتی جیهاندا. هەروەها چەندین نموونەی دیكەش هەن 
كە دەتوانم بۆتان بخەمە ڕوو، كە ئاماژەن بەوەی شۆڕش���ی 

تەكنەلۆژیا سەری كێشاوە بۆ باڵو بوونەوەی دەسەاڵت. 
با بیر لە گۆڕانكارییەكانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بكەینەوە. 
م���ن زۆر ج���ار گوتووم���ە كە ل���ە ڕۆژهەاڵت���ی ناوەڕاس���تدا، 
هەڵبژاردنێك نەبوو لە نێوان ئۆتۆكرات و توندڕەویی ئایینیدا. 
واتە لە نێوان ئەم دوو بژاردەیەدا، بژاردەی س���ێیەم لە ئارادا 
نەبوو، بەاڵم پێم وایە ئەوەی ئەم هەڵكش���انی زانیارییە هێنایە 
ئ���اراوە، بریت���ی بوو ل���ە خوڵقاندنی بژاردەیەكی ن���وێ، كە لە 
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شوێنانی وەك گۆڕەپانی تەحریردا بینیمان، كە تەكنیكی وەك 
فەیس���بوك و تویتەر دەس���تەبەریان كرد، ك���ە بە هۆیەوە ئەم 
گرووپانە توانییان بەس���ەر كێشەكانی كاری دەستەجەمعی و 

هەماهەنگی كردن لەگەڵ یەكتردا زاڵ بن.
ئەگ���ەر نموونەیەكی دیكەتان دەوێت، ئەوا بیر لە ویكیلیكس 
بكەنەوە. دزینی بەڵگەنامەی نهێنی لە حكوومەت شتێكی نوێ 
نییە، بەڵكوو ڕەنگە هێندەی تەمەنی حكوومەتەكان و هێندەی 
كاری سیخوڕی كردنیش كۆن بێت، بەاڵم بتوانیت دزە بكەیتە 
گەنجینەیەك���ی وەزارەتی دەرەوە، ك���ە پڕ بێت لە كێبڵی نهێنی 
و وەك دیس���كەكانی )لەی���دی گاگا( بە سەرتاس���ەری جیهاندا 
باڵویان بكەیتەوە، ئەوا ئەمە شتێكی نوێیە. جیاوازییەكەش لە 

چەندایەتییەوە دەگۆڕیت بۆ چۆنایەتی. 
ب���ا نموونەیەكی دیكە بهێنینەوە لە س���ەر ئەوەی چۆن باڵو 
بوونەوەی زانیاری مەس���ەلەیەكە جێی بای���ەخ پێدانە. بیر لەو 
كێش���انە بكەنەوە ك���ە ڕووبەڕوویان دەبین���ەوە كاتێك مامەڵە 
 .)CYBER SECURITY( لەگەڵ ئاسایش���ی ئینتەرنێتدا دەكەین
ئێس���تا م���ن نازانم چەند لە ئێوە ئەو وێن���ە كارتۆنییە جوانەی 
بینیوە، یاخود تەنانەت لە یادی ماوە كە نزیكەی دە ساڵ پێش 
ئێس���تا لە نیویۆرك ب���اڵو كرایەوە، كە وێن���ەی كۆمپیوتەرێكە 
و دوو س���ەگ لە بەردەمیدا دانیش���توون. یەكێك لە سەگەكان 
ڕوو دەكاتە س���ەگەكەی دیك���ە و پێی دەڵێت نیگەران مەبە، لە 
س���ەر ئینتەرنێت، كەس نازانێت تۆ سەگیت. ئەو كارتۆنە نەك 
تەنیا نوكتەیەكی خۆشە، بەڵكوو هەڵگری پێشبینیشە لە ڕووی 
سیاس���ییەوە، چونكە ئەوە لە خۆ دەگرێت كە نەناسراویی تۆ 
لە سەر ئینتەرنێت و ئەو توانایەی پێت دەبەخشێت، بە مانای 
ئەوە دێت ئێمە ناتوانین هەمیشە ئەوە بزانین، كە كێیە هێرش 

دەكاتە سەرمان؟ 
كەوات���ە بی���ر لە كرم���ی س���تۆكنێت )ڤایرۆس���ی كۆمپیوتەر( 
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بكەن���ەوە، كە بەكار هێندرا بۆ ئ���ەوەی هەندێ لە ناوەندەكانی 
بەرنامەی پیتاندنی ئەتۆمیی ئێران تا ئاستی پەك خستن تێك 
بدات. دواتر بیر لەوە بكەرەوە، س���اڵێك یان دوو ساڵی دیكە، 
ڕووناكی لە س���ەر بەش���ی باش���ووری بەریتانی���ا بكوژێتەوە، 
یاخود ل���ە باكووری ڕۆژهەاڵتی ئەمری���كا. دواتر دەربكەوێت 
ك���ە بە هۆی ج���ۆرە كرمێكی وەك )س���تكۆنێت(�ەوە بوو بێت 
ك���ە بۆمان هات بێ�ت. لەو هەلومەرجەدا، چۆن بزانین كێ ئەم 
كارەی كردووە؟ ڕەنگە حكوومەتێكی دیكە بێت. ڕەنگە هەندێ 
ل���ە هاكك���ەران بن. بۆی هەی���ە تاقمێ تاوانبار ب���ن، بۆی هەیە 
تیرۆریس���تانی ئینتەرنێ���ت )cyber terrorists( بن. تاكە ش���تێك 
دەیزانین ئەوەیە، كە هەر كەسێك ئەوەندە ژییر بوو بێت ئەم 
كارە ب���كات، لە بەرانبەر ئێمەدا، ئەوەن���دە ژییریش دەبێت كە 
بە چەش���نێك بیكات وا دەرنەكەوێت لەو ش���وێنەوە كراوە كە 
كردوویەتی. هەندێ لە ئێوە دەیگەڕێننەوە بۆ س���ێرڤەرەكانی 
پەكین یان مۆسكۆ یان هەر شوێنێكی دیكە، كە بە دڵنیاییەوە 
ب���ە مانای ئەوە دێت كە لەوێوە نەهاتووە. كەواتە ئەگەر ئەمە 
حاڵەتەكە بێت، چۆن تۆڵە دەس���تێنیتەوە؟ ئەگەر ناونیشانەكە 

نەزانیت، ئەوا مووشەكی كرووز ئاراستەی كوێ دەكەیت؟ 
ئێمە تەنیا تازە بیر ل���ەوە دەكەینەوە چۆن بەمەدا تێپەڕین؟ 
ئایا س���تراتیژەكە چییە؟ هێرش���ەكە چییە؟ بەرگرییەكە چییە؟ 
بەرپەرچدانەوەك���ە چیی���ە؟ كاتێ���ك نازانی���ت كێ ئ���ەم كارەی 
ك���ردووە؟ كاتێ���ك ئەگەری ئ���ەوە هەبێ���ت ك���ە كارەكتەرانی 
نێودەوڵەت���ی ل���ە ناوجەرگەی ئەم كارەدا بن؟ ئێمە لە ئاس���ت 
گەش���ە كردنی ئەم ب���واری ئینتەرنێ�ت���ەدا )cyber(، وەك ئەوە 
ب���وو ك���ە لە س���اڵی 1950دا بەرانبەر بە ب���ەرەو پێش چوونی 
تەكنەلۆژی���ای ناووك���ی بووین. دەزانین ش���تێك ل���ە ئارادایە، 
شتێكی مەزن، بەاڵم هێشتا بیرمان لەوە نەكردووەتەوە چۆن 

تێی پەڕێنین. 
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كەواتە ئەمانە نموونەگەلێكن ئەگەر بتەوێت بیر لەوە بكەیتەوە 
چۆن شۆڕش���ی زانیاری كەش���ی باڵو بوونەوەی دەس���ەاڵتی 
خوڵقان���دووە، ك���ە ل���ە حكوومەتەكانەوە ب���ەرەو كارەكتەرانی 
نێودەوڵەت���ی چووە، كە دەبنە هۆی ب���رەودان بەو گرووپ و 
 super empowered( تاكە كەسە توانادارانەی پێیان دەگوترێت
groups and individuals(، ك���ە لەم س���ەدەیەدا گۆڕانكارییەكی 

گەورە لە سیاسەت و دەسەاڵتی جیهاندا دروست دەكەن. 
دەرفەت بدەن بگەڕێینەوە بۆ پرس���یاری گواستنەوەی هێز. 
كاتێك لە پرسی گواستنەوەی هێز دەڕوانیت، هەروەك پێشتر 
ئاماژەم پێ كرد، ئەوا ئەمە بووژانەوەی ئاسیایە، بەاڵم ئێستا 
چاو زیاتر لە س���ەر چینە، هەروەها لە س���ەر ئەو پرس���یارەی 
ئایا چین دەبێتە هەڕەش���ەیەك كە سەر بكێشێت بۆ جەنگێكی 

مەزن؟ 
ئەو چیرۆكە باوەی لەم ڕۆژگارەدا بووەتە بنێش���تە خۆشە 
ئەوەی���ە، كە ئەمریكا لە داكش���اندایە و چینیش لە هەڵكش���ان. 
زۆرێك لە خەڵكیش دەڵێن ئەوە ڕەچەتەیەكی پڕ لە مەترسییە. 
دەتوانی���ت هەموو ئەم���ە بگەڕێنیتەوە بۆ )تیوس���یدیدەس(، بۆ 
شەڕی )پێلۆپۆنیژیان(، كە سیستەمی دەوڵەت شاری یۆنان لە 
س���ەدەی پێنجی پێش زاییندا، خۆی لەبەریەك هەڵوەشاندەوە. 
واش باس كراوە هۆكارەكەی هەڵكشانی دەسەاڵتی ئەسینا و 

ئەو ترسە بوو كە لە سپارتادا دروستی كرد. 
هەروەه���ا زۆر جار دەگوترێت ك���ە یەكەمین جیهانە جەنگ، 
ك���ە تێی���دا سیس���تەمی دەوڵەت���ی ئەوروپی خ���ۆی لەبەریەك 
هەڵوەش���اندەوە، كۆتای���ی ب���ە ناوەندایەتیی ئەوروپ���ا هێنا لە 
ڕووی دەس���ەاڵتی جیهانییەوە، كە هۆكارەكەی بریتی بوو لە 
هەڵكش���انی دەس���ەاڵتی ئەڵمانیا و ئەو ترس���ەی لە بەریتانیادا 

دروستی كرد. 
هەندێ ش���ی كردنەوە هەن باس ل���ەوە دەكەن، ئەمە دەبێتە 
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چیرۆكی س���ەدەی بیس���ت و یەك لە پەیوەند بە گواستنەوەی 
دەس���ەاڵتەوە. هەڵكشانی دەسەاڵتی چین و ئەو ترسەی كە لە 
ویالیەتە یەكگرتووەكاندا دروس���تی كردووە، ڕەنگە جەنگێكی 
هاوشێوە دروست بكات. پێم وایە ئەمە لێك چواندنێكی خراپە، 

ئەویش لەبەر چەند هۆكارێك. 
پێش هەموو شتێك من پێم وا نییە ویالیەتە یەكگرتووەكان 
لە داكشاندا بێت. پێم وایە زۆر سەختە ئەوە دیاری بكەیت كە 
داكش���ان چییە؟ كاتێك بابەتەكە پەیوەس���ت بێت بە واڵتانەوە. 
ئێم���ە بازنەی ژیانی مرۆڤم���ان تەواو ال ڕوون���ە. من دەتوانم 
دڵنیاتان بكەمەوە كە من لە داكش���اندام، ب���ەاڵم لە پەیوەند بە 
واڵتان���ەوە ئێمە نازانی���ن بازنەی ژیان چیی���ە؟ وتەیەكی زۆر 
جوانی )هۆرەیس والپەوڵ( هەیە كە لە كتێبەكەمدا هێناومەتەوە، 
دوای بینینی لەدەس���ت دانی كۆڵۆنییەكان���ی ئەمریكا لە الیەن 
بەریتانیاوە لە س���ەدەی 18�ەدا دەڵێت: »وا وەیال بۆ بەریتانیا. 
ئێس���تا ئێمە داكشاوین بۆ واڵتێكی بچووك و بەدبەختی وەك 
س���اردینیا یان دانیم���ارك.« ئەمە لە س���ەروبەندی مەزنترین 
س���ەدەی بەریتانیادا بوو. كەوات���ە ڕوونە ئێمە نازانین بازنەی 
ژیانی واڵتان چییە؟ هەروەها ئەوەی شایس���تەی سەرنجدانە 
كە تەنانەت ئەو كاتەی واڵتێك لەوپەڕی دەسەاڵتیدا بێت، ئەوا 
ڕەنگە بۆ ماوەیەكی تەواو درێژە بكێشێت. كاتێك لە لووتكەی 
دەسەاڵتدا بوو تا دوا داكشانی، دەسەاڵتی ڕۆما سێ سەدە و 

نیو درێژەی كێشا. 
هەڵب���ەت ئەم���ە پەلكێش���م دەكات ب���ۆ چیرۆكێك���ی دیك���ەی 
س���ەرەكی لەبارەی تێگەیش���تن لە گواس���تنەوەی دەسەاڵت لە 
سەدەی بیست و یەكدا، وەك چیرۆكێكی هاوشێوەی چیرۆكی 
داكشان. باس لە داكشانی ئەمریكا و هەڵكشانی چین دەكرێت، 
بەاڵم ئەو چەمكی داكشانە تێكەڵ بە دوو شتی تەواو جیاواز 
دەكرێت. یەكەمیان داكش���انی تەواوە، تێیدا واڵتێك سەرچاوە 
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و تواناكانی خۆی لە دەس���ت دەدات. ئەمە لە ڕۆما ڕووی دا. 
ڕۆما، ڕۆمای كۆن، خاوەن ئابوورییەكی كشتوكاڵ بوو، نەك 
ئابوورییەكی بەرهەمهێن، بەاڵم داخزا بۆ ش���ەڕێكی ناوخۆیی 
و تاقمگەلێكی دڕندە. داخزانەكەی نەبووە هۆكاری هەڵكشانی 

دەوڵەتێكی دیكە یان ئیمپراتۆریەتێكی دی. 
كێش���ەكانی ویالیەت���ە یەكگرت���ووەكان هەر چیی���ەك بن، لە 
نێویان���دا ك���ورت هێنانی بودجە ك���ە حاڵی ح���ازر دووچاری 
چەق بەستوویی كردووین، كە پێشبینیی ئەوە دەكەم ڕۆژێك 
بێ���ت چارەس���ەر بكرێت، ه���ەر چۆنێك بێت ئەمە كێش���ەیەكی 
ڕاستەقینەیە. هەڵبەت كێشەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكان هەر 
چییەك بن، ئەوا هێنانەوەی وێنەی داكشانی تەواو بە چەشنی 

ڕۆمای كۆن، وێنەیەكی تەواو ورد نییە. 
دوای هەموو ش���تێك، كۆڕبەندی ئابووریی جیهان ویالیەتە 
یەكگرتووەكانی ب���ە چوارەمین ئابووریی جیهان دادەنێت، كە 
زۆرتری���ن ملمالن���ێ دەكات. چی���ن بە ڕێككەوت ژم���ارە 27�ە. 
هەروەها بە شێوەیەكی گشتی هاوڕاییەك هەیە لە پەیوەند بە 
تەكنەلۆژیا نوێیەكانی س���ەدەی 21�ەوە، )لە ڕووی تەكنەلۆژیا 
و بایۆتەكنەلۆژیاش���ەوە(، ب���ەوەی ئەمری���كا لە پێش���ەنگدایە. 
ب���ە گوێرەی ڕووماڵ���ی چاالكییەكانی وبەرەهێن���ان بە زۆری 
ئەمری���كا ڕیزبەندی یەكەمی گرتووە... هتد. كەواتە ئەم وێنەی 
داكش���انەی، بە تەواوی وەسف كردنێكی زۆر باش نییە. لێك 
چواندنی ڕۆمای كۆن.. هتد، بە ڕادەیەكی زۆر چەواشەكاریی 

لێ دەكەوێتەوە. 
لەگەڵ ئەوەش���دا ش���تێك هەیە ك���ە دەكرێت پێ���ی بگوترێت 
داكش���انی ڕێژەیی. داكش���انی ڕێژەیی ڕێیەكە بۆ بیركردنەوە 
لەبارەی كەلێنی نێوان ویالیەتە یەكگرتووەكان و واڵتانی دیكە. 
كەواتە ئەوە وێنا بكە، ئەمریكا لێرەوە دەست پێ بكات، لەگەڵ 
ئەو دەس���ەاڵتە زۆرەی هەیەتی، چین و هیندستان و بەرازیل 
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و ئەوان���ی دیك���ەش ئەو كەلێن���ە پڕ بكەن���ەوە. دەتوانیت بڵێیت 
ئەمە یان هەڵكشانی ئەوانی دیكەیە، یاخود پڕ كردنەوەی ئەو 
كەلێنە بریتییە لە داكش���انی ڕێژەیی، ئەمە بە مانای ئەوە نییە 
ئەوان���ی دیكە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا تێ دەپەڕێنن. 

بەكار هێنانی ئەم چەمكە لەو ڕووەوە یارمەتیمان نادات. 
تێڕوانین���ی من ئەوەیە چین لە ڕووی تێكڕای دەس���ەاڵتەوە 
ئەمری���كا تێناپەڕێنێ���ت. ئێس���تا دەتوانی���ت بڵێی���ت ئ���ەی چۆن 
)گۆڵدم���ان س���اچس( پێم���ان دەڵێت ك���ە قەب���ارەی ئابووریی 
چین خەریكە هاوتا بێ���ت لەگەڵ قەبارەی ئابووریی ئەمریكا؟ 
ئەمەش زۆر ڕێی تێ دەچێت كاتێك ژمارەی دانیشتووان 1،3 
ملیار كەس بێت و ڕێژەی گەش���ە كردنەكەت لە سەدا 8 بێت. 
درەن���گ یان زوو، ئەم���ە ڕوو نادات، بەاڵم تێك���ڕای قەبارەی 
ئابووری بە زەروورەت پێوەرێكی باشی پێشبینی كردن نییە 
بۆ پێش���كەوتنی ئابووری، یاخود تێكڕای دەسەاڵتی ئابووری. 
بەڵكوو بەوە ڕاهاتووین بە داهاتی تاكە كەس پێوانەی بكەین. 
تەنان���ەت لە پەیوەند ب���ە داهاتی تاكە كەسیش���ەوە، )گۆڵدمان 
ساچس( و ئەوانی دیكەش مشتومڕی ئەوە دەكەن كە ئەگەری 
ئەوە هەیە چین لە ماوەی س���ی س���اڵی داهاتوودا، هاوش���انی 
ویالیەتە یەكگرتووەكان ببێتەوە. تەنانەت لەو حاڵەتەشدا، ئایا 
چین دەس���ەاڵتی ئابووریی خۆی زیاتر دەكات؟ ئایا كەلێنەكە 
پڕ دەكاتەوە؟ بەڵێ، بەاڵم ئایا هەمان شت ڕاستە بۆ دەسەاڵتی 
ئەمری���كا ل���ە ڕووی ئابووریی���ەوە؟ بە هیچ ش���ێوەیەك ئەمە 
ڕوون نیی���ە، مەبەس���تم ئەوەیە لێرەدا دەبێت ل���ە داهاتی تاكە 
كەس بڕوانین، بەاڵم لەوەش زیاتر، ئەگەر سەیری دەسەاڵتی 
سەربازی بكەیت، ئەوا چین فڕۆكەهەڵگرێك دروست دەكات، 
ب���ەاڵم جیاوازییەكی گەورە هەیە ل���ە نێوان فرۆكەهەڵگرێك و 

گرووپێكی یازدە فڕۆكەهەڵگری شەڕكەردا. 
هەروەه���ا چین ل���ە ڕووی هێزی نەرم���ەوە )soft power( لە 
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گەش���ە كردندایە، توانای بەدەس���ت هێنانی ئ���ەوەی دەیەوێت 
لە ڕووی س���ەرنج ڕاكێش���ان و قەناعەت پ���ێ هێنانەوە هەیە. 
)هو جینتاو( لە س���اڵی 2007دا بە حەڤدەمین كۆنگرەی پارتی 
كۆمۆنیس���تی چین���ی گ���وت، كە پێویس���تە چی���ن وەبەرهێنانی 
زیاتر لە دەس���ەاڵتی نەرمدا بكات. زۆر جار ئەمە ستراتیژێكی 
ژییرانەیە بۆ چین، یان بۆ هەر واڵتێكی دیكە: كە ئەگەر هێزی 
زبری تۆ زیاتر بوو، ئەوا دەتەوێت هێزی نەرمی خۆت زیاتر 
بكەیت بۆ ئەوەی ئەوانی دیكە هاوپەیمانێتیت لە دژ دروس���ت 

بكەن. 
كەوات���ە چین بە ملیار دۆالر خەرج دەكات لە دامەزراوەیلی 
كۆنفۆش���یدا، ل���ە هەوڵدانیدا ب���ۆ ئەوەی كەناڵ���ی CCTV بكاتە 
)ئەلجەزی���رە(ی چین���ی. كێش���ەكە ئەوەیە چی���ن توانای خۆی 
س���نووردارە ل���ە ڕووی ئەوەی گەش���ە بە دەس���ەاڵتی نەرمی 
خ���ۆی ب���دات. ئەوی���ش بە هۆی ئ���ەوەی س���ەرچاوەی بڕێكی 
زۆری دەس���ەاڵتی نەرم كارەكانی حكوومەت نییە، بەڵكوو لە 
كۆمەڵگەی مەدەنییەوە سەرچاوە دەگرن. لەو ڕووەوە ئەگەر 
لە هێزی نەرمی ئەمریكا بڕوانیت، ئەوا زۆرێك لەو دەسەاڵتە 
لە زانكۆكانەوە، لە دامەزراوەكانەوە، لە هۆلیوودەوە سەرچاوە 
دەگ���رن، ن���ەك لە سیاس���ەتی حكوومەت���ەوە. چی���ن ناتوانێت 
دەرگای گەش���ە كردنی كۆمەڵگەی مەدەن���ی وااڵ بكات، لەبەر 
ئەوەی حكوومەتێكی خۆسەپێنی هەیە. كەواتە ئەوان خاوەنی 
باڵەخانە: س���ەنتەری زۆر قەشەنگی ئۆڵۆمپیك یان شانگهاین، 
بەاڵم دواتر دەچن )لیو شیاو باو( »ڕۆشنبیر و ڕەخنەگرێكی 
چینی و چاالكوانی مافەكانی مرۆڤ لە س���ەردەمی چاكسازی 
لە چینیدا« یان )ئای ویوی( »هونەرمەندێكی هاوچەرخی چینە 
و لە بواری ڕەخنەی كۆمەاڵیەتی و سیاسی و ڕۆشنبیریدا كار 
دەكات«، دەس���تگیر دەكەن و زیندانیان دەكەن و دەس���ەاڵتی 
ن���ەرم لەن���او دەبەن. كەوات���ە تاكوو چین ئ���ەم كۆنترۆڵە خاو 
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نەكاتەوە، بە تایبەتی خۆسەپێنییە ناوخۆییەكەی كەم نەكاتەوە، 
ئ���ەوا ناتوانێت پەرە بە دەس���ەاڵتێكی نەرمی هاوش���ێوە بدات. 
لە ڕاس���تیدا ڕاپرس���ییەكی ئەم دواییەی BCC، كە مانگێك یان 
دوو مانگ پێش ئێس���تا كراوە، دەربارەی دەس���ەاڵتی نەرم لە 
سەرتاس���ەری جیهاندا، پیش���انی دەدات ئەمریكا زۆر لە پێش 

چینەوەیە. 
كەواتە لەبەر ئەم هۆكارانە پێم وا نییە، چین لە سەروبەندی 
ئ���ەوەدا بێ���ت پێ���ش ئەمری���كا بكەوێ���ت، ب���ەاڵم بۆچ���ی ئەمە 
گرنگ���ە؟ ئەمە ب���ۆ خوهەڵكێش���ان نییە، بەڵكوو بۆ مەبەس���تی 
بیركردنەوەی���ە ل���ەوەی ئای���ا ئێمە ل���ەم س���ەدەیەدا دەكەوینە 
تەڵەك���ەی )تیوس���یدیدەس(�ەوە؟ جیاوازیی���ە گەورەكە ئەوەیە 
كاتێك ئەڵمانیا گوش���ارێكی زۆری دەخس���تە س���ەر بەریتانیا، 
ئەوا لە ڕاس���تیدا لە س���اڵی 1900دا پێش بەریتانیا كەوت بوو. 
كەواتە بەریتانیا لە پێش 1914دا گوش���ارێكی سەختی لەسەر 
بوو. ئەگەر من بە هەڵەدا نەچووبێتم لەم ش���ی كردنەوەیەمدا، 
لەگەڵ ئەو ڕاس���تی و ژماران���ەی لە كتێبەكەمدا هێناومنەتەوە، 
ئ���ەوا چین بەو ش���ێوە س���ەختە گوش���اری لە س���ەر ئەمریكا 
دروس���ت نەكردووە. ئێمە كاتمان بە دەس���تەوەیە، بە ڕاستی 
ئێمە دەتوانین ئەو ستراتیژانە بگرینە ئەستۆ، كە تێیاندا ناچار 
نابی���ن ملكەچی ترس بی���ن، بەڵكوو دەتوانی���ن پاڵنەری هێنانە 
ئارای كەش���ێك بخوڵقێنین، كە پاداش���تی چین بداتەوە لە پای 
ڕەفتاری باش���ی. هەروەها تێیدا خۆیان س���زای خۆیان بدەن 

ئەگەر هاتوو زۆر توند و زۆر دوژمنكارانە بوون. 
كەوات���ە ئەمە ب���ەو مانایە دێت كە پرس���یارە س���ەرەكییەكە 
ئەوەی���ە، ئای���ا جەنگێكی مەزن دەبینین لە نێوان دەس���ەاڵتێكی 
داكشاو و دەسەاڵتێكی هەڵكشاودا؟ كاتێك ببێتە هۆی تێكدانی 
ئارامیی ئەم سەدەیە، مەرج نییە ئەمە ڕوو بدات. ڕەنگە شكست 
بهێنین، بەاڵم ئەمە هاوشێوەی یەكەمین جیهانە جەنگ نییە. 
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ئێس���تا دەرفەت ب���دەن لە دەرەنجامێكدا گواس���تنەوە و باڵو 
بوونەوەی دەس���ەاڵتتان پێكەوە بۆ گ���رێ بدەمەوە، كە ئەگەر 
بیر لە دابەش بوونی دەسەاڵت بكەیتەوە لە سیاسەتی جیهانیدا 
لە س���ەدەی 21دا، ئەوا من لێك چواندنی تەختەی شەترەنجی 

سێ ڕەهەندی بەكار دەهێنم. 
ل���ە س���ەرووی تەختەك���ەوە پەیوەندی���ی س���ەربازیی نێوان 
دەوڵەت���ان هەیە. جیهان بریتییە لە جیهانێكی تاك جەمس���ەر. 
تەنیا یەك دەسەاڵتی بااڵ »سوپەر پاوەر:super power« هەیە. 
ئەمریكا تاكە واڵتێكە دەتوانێت لە س���ەر ئاستی جیهاندا هێزی 
س���ەربازی بچەس���پێنێت. پێ���م وایە بۆ ماوەی دە یان بیس���ت 
س���اڵی دیكە ئەم دۆخە بەو ش���ێوەیە دەمێنێتەوە. پێم وا نییە 
چین لە ڕووی دەس���ەاڵتی س���ەربازییەوە هاوش���انی ئەمریكا 

ببێتەوە. 
بەاڵم با بچینە س���ەر تەخت���ەی دووەم، پەیوەندیی ئابووری 
لە نێوان دەوڵەتاندا. جیهانی فرە جەمس���ەر، بۆ دەیان ساڵیش 
فرە جەمس���ەر ب���ووە. ئەوەتان لەی���اد بێت كە ل���ە ئابووریدا، 
ئەوروپا دەتوانێت وەك یەك قەوارە ڕەفتار بكات. كاتێك بەو 
ش���ێوەیەش ڕەفتار دەكات، ئەوا ئابووریی ئەوروپا گەورەترە 
لە ئابووریی ویالیەتە یەكگرتووەكان، ئەمە ئەگەر باسی چین 
نەكەین. لەم بوارەش���دا، لە تەختەی دووەمدا كە پەیوەستە بە 
پەیوەندیی ئابوورییەوە، دەسەاڵتی ئەمریكا لە الیەن ئەوروپا، 

چین و ژاپۆن و ئەوانی دیكەوە، هاوسەنگ كراوەتەوە. 
لێگەڕێن با بچینە س���ەر تەختەی خوارەوەی ئەم گەمە سێ 
ڕەهەندییە، تەختەی پەیوەندیی سەروو نەتەوە، كە لە دەرەوەی 
دەس���ەاڵتی حكوومەت���ەكان، س���نوور دەبڕێت، ك���ە لێیەوە باڵ 
بوونەوەی دەس���ەاڵت و كارەكتەرانی نێودەوڵەتی س���ەرچاوە 
دەگرن. دەتوانیت بیر لە سیوولەی دارایی بكەیتەوە كە زیاترە 
ل���ە بودج���ەی زۆر ل���ە واڵت���ان. دەتوانیت بیر ل���ە گرووپەیلی 
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تیرۆریست بكەیتەوە، دەتوانیت بیر لە تیرۆریستانی ئینتەرنێت 
)cyber terrorists( بكەیتەوە، كە خۆیان سنوور نابڕن، بەڵكوو 
ش���ەپۆلی ئەلیكترۆنی دەنێ���رن. جێی خۆیەتی ئەوەش���مان لە 
ی���اد بێت كە لە س���اڵی 1918دا ئەوانەی ب���ە هۆی هەاڵمەتەوە 
»ئەنفالون���زا« مردن زیاتر بوون لەوانەی لە یەكەمین جیهانە 

جەنگدا كوژران. 
ئەمانە ئاس���تەنگی زۆر گەورەن لە س���ەدەی بیست و یەكدا. 
لەم ڕووەوە، پەشێوی باڵی بە سەر دابەش بوونی دەسەاڵتدا 
كێشاوە. هیچ مانایەكی نییە كە بەمانە بڵێین تاك جەمسەر یاخود 
فرە جەمسەر یاخود هەر كڵێشەیەكی دیكە، كە سەروتارەكان 
پێیان خۆش���ە بەكاری بهێنن، ب���ەاڵم ئەوەی لێرەدا دەبیندرێت 
ئەوەی���ە، لە بنەڕەت���دا تاكە ڕێگە بۆ مامەڵە ك���ردن لەگەڵ ئەم 
كێش���انەدا بریتیی���ە ل���ە ڕێكخس���تنی تۆڕەكان���ی ه���اوكاری و 
دامەزراوەكان بۆ ئەوەی بتوانن خۆیان لەگەڵ ئەم كێش���انەدا 
بگونجێنن، كە بە هۆی باڵو بوونەوەی دەس���ەاڵتەوە دروست 
ب���وون. ئەم���ەش بە مانای ئ���ەوە دێت كە تۆ پێویس���تت بەوە 
دەبێت، هێزی نەرمی خۆت بەكار بهێنیت، س���ەرنج ڕاكێشان، 
هەروەه���ا هێزی زب���ر )hard power(. هەروەها بە مانای ئەوە 
دێت كە تۆ دەبێت بیر لە دەسەاڵت بكەیتەوە، وەك دەسەاڵت 
لەگەڵ ئەوانی دیكەدا، نەك دەس���ەاڵت بە سەر ئەوانی دیكەدا. 
ئێمە بە زۆری لە پێناس���ەی دەس���ەاڵتدا دەڵێین، كە بریتییە لە 
توان���ای كاریگەر بوون بە س���ەر ئەوانی دیك���ەوە، بۆ ئەوەی 
ئەو دەرەنجامە بەدەس���ت بهێنین كە دەمانەوێت، بەاڵم ڕەنگە 
مەس���ەلەكە ئەوە بێت، لە هەن���دێ هەلومەرجدا ئەمە بە مانای 
ئەوە بێت، كە تەنیا بە كار كردن لەگەڵ ئەوانی دیكەدا دەتوانین 
ئەو دەرەنجامانە بەدەست بهێنین. ئێمە بیركردنەوەی خۆمان 

بە تەواوەتی لەگەڵ ئەمەدا نەگونجاندووە.
ئەو مشتومڕەی من لەم كتێبەدا دەیخەمە ڕوو ئەوەیە، ئەگەر 
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ئێمە دەمانەوێت مامەڵە لەگەڵ ئەم جۆرە جیهانەدا بكەین، ئەوا 
دەبێت وردتر و ژییرتر بین كاتێك لەبارەی دەس���ەاڵتەوە بیر 
دەكەینەوە. كاتێك، قوتابی بووم لە ئۆكس���فۆرد، چەند ساڵێك 
پێش ئێس���تا، گوێم لە موحازەرەكان���ی )ئەی جەی پی تایلۆر( 
دەگرت، كە مێژوونووسێكی مەزن بوو لە ئۆكسفۆرد، كتێبێكی 
 ،)struggle for the master of Europe( ،زۆر جوانی نووس���یوە
لەو كتێبەدا، تایلۆر بەو شێوەیە پێناسەی هێزی مەزن دەكات، 
ك���ە بریتییە لەو هێزەی س���وپاكەی لە ش���ەڕدا س���ەركەوتوو 
دەبێ���ت، بەاڵم لەم���ڕۆدا، ل���ە ڕۆژگاری زانیاریدا، ل���ە كاتێكدا 
توانای بااڵدەس���ت ب���وون لە جەنگدا گرنگیی خۆی لەدەس���ت 
ن���ەداوە، بەاڵم ئەمە بەس نییە. ل���ە ڕۆژگاری زانیاریدا ڕەنگە 
ئەوەی چیرۆكی: كێ سەركەوتوو دەبێت؟ هێندەی ئەوە گرنگ 
بێت كە س���وپای كێ س���ەركەوتوو دەبێت؟ ئەوەش كێش���ەیە، 
لەبەر ئ���ەوەی ئەگەر تەنیا لە ڕووی ئەوەوە بیر بكەینەوە كە 
سوپای كێ س���ەركەوتوو دەبێت، ئەوا مەترس���ییەكە تەنیا لە 
س���ەر تەختەی سەرەوەدا چڕ دەبێتەوە، وەك كە ئاماژەم پێ 
كرد بۆ ئێوە. تەواوی گەمەی تەختە سێ ڕەهەندییەكە نادیدە 
دەگرێ���ت. یاخ���ود ئەگەر بە دەربڕینێكی دیكە گوزارش���تی لێ 
بكەین، ئەگەر چەكوشێك بدەیتە دەست منداڵێكی بچووكەوە، 

ئەوا هەموو جیهان دەبێتە بزمارێك. 
ئەگ���ەر ت���ۆ خاوەن���ی بااڵدەس���تییەكی س���ەربازیی یەكجار 
گ���ەورەش بی���ت، ئەوا بۆغرا دەبیت وا بی���ر بكەیتەوە كە ئەوە 
چارەس���ەرەكەیە، ب���ەاڵم ئەمە چارەس���ەرەكە نیی���ە. لە كوێدا 
هێزی س���ەربازی دژی هەندێ لەو ش���تانە بەكار دەهێنیت كە 
ئاماژەم پێ كردن؟ س���یوولەی دارایی، س���یوولەی ئینتەرنێت 
)cyber flows(، پرس���ەكانی پەیوەس���ت ب���ە گۆڕان���ی ژینگ���ە، 
پەت���اكان. ئەو ئاس���تەنگە گەورانە پێویس���تیان ب���ە چەمكێكی 
جیاوازی دەس���ەاڵت هەیە. دەس���ەاڵت لەگەڵ، ئەوانی دیكەدا، 
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نەك دەس���ەاڵت بە س���ەر، ئەوانی دیكەدا. هەروەها وامان لێ 
دەخوازێ���ت سیاس���ەتی پەیوەس���ت بە دەس���ەاڵتی زیرەكمان 
هەبێت، كە فێری ئەوە دەبین چۆن س���ەرچاوەكانی دەسەاڵتی 
زبر و دەس���ەاڵتی نەرم تێكەڵ بكەین بۆ بەدەست هێنانی ئەو 

دەرەنجامەی كە دەمانەوێت. 
دەمەوێت پێتان بڵێم، ئێمە كارێكی باش دەكەین لە بەدەست 
هێنانی بەرەو پێش چوون لەم ڕووەوە. من ترسم هەیە لەوەی 
مەسەلەكە بەم شێوەیە نەبێت. باوەڕم وا نییە بیركردنەوەمان 
لەبارەی دەسەاڵتەوە هاوشان بێت بە بیركردنەوە لەبارەی ئەم 
دوو گواس���تنەوە مەزنەی دەس���ەاڵتەوە، كە دەبێت مامەڵەیان 
لەگەڵ���دا بكەی���ن، گواس���تنەوەی دەس���ەاڵت و ب���اڵ بوونەوەی 
دەسەاڵت، بەاڵم ئومێد دەكەم كە خێراتر فێر بین وەك لەوەی 

لە ساڵی 1914دا فێر بووین. 
بە هەر حاڵ، زۆر سوپاسی هەمووتان دەكەم. 

 پرسیار و وەاڵم
س���ێر جێرمی گرینس���تیك: هەندێ ش���ت هەن لەو بارەیەوە 
كە دەمەوێت پرس���یار لە پرۆفیسۆر )نای( بكەم. ئەم بەشەی 
گفتوگۆك���ە، وەك موح���ازەرە تۆم���ار دەكرێ���ت و ل���ە الی���ەن 
ڕاگەیاندن���ەوە دەتواندرێ���ت ب���ەكار بهێندرێ���ت. كەواتە تكایە 

ئەمەتان لە بیر بێت. 
ج���ۆ: ب���اڵو بوون���ەوەی دەس���ەاڵت، پێویس���تی ب���ە چەندین 
دووب���ارە  من���ەوە  ب���ە الی  هەی���ە.  ب���ەردەوام  لێكدان���ەوەی 
ڕەنگڕێژ كردنەوەی لێ���ك چواندنەكەت لەبارەی تەختەی فرە 
ڕەهەندییەك���ەوە، تۆ دەس���ەاڵتی ئابووری لەگەڵ دەس���ەاڵتی 
س���ەربازیدا دەخەیت���ە دەس���تی دەوڵەتەوە. پرس���ی س���ەروو 
نەتەوەیی یەكێك بوو لە بەشەكانی تەختەكە، تێیدا ڕای گشتی 
و فرەیی كارەكتەری نێودەوڵەتی و نانێودەوڵەتی كاریگەرییان 
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دەبێ���ت، ب���ەاڵم ب���ە دڵنیاییەوە، بە ش���ێوەیەكی ڕوو ل���ە زیاد، 
قەوارەكان، جگە لە حكوومەت، كاریگەریی ئابوورییان دەبێت 
لە سەر بەرەو پێش چوونی ئابووری لە سەرتاسەری جیهاندا. 
تەنیا بڕوانە كەرتی تایبەت، كەرتی فرەڕەگەز، فرەنەتەوە، كە 
ل���ە هەلومەرجێكی پتر دیموكراس���یدا كارەكانی خۆی بەڕێوە 
دەب���ات بە بێ ئەوەی پش���ت بە دەوڵەت ببەس���تێت بۆ ئەوەی 
گ���وڕ و تین���ی ئەنجامدانی ئەو كارەیان پێ بدات. ئێس���تا ئەمە 
ماوەی س���ەدەیەكە دروس���تە، هەموو كاتێكیش پتر ڕاس���ت و 
دروس���ت دەردەچێت، ب���ەاڵم تەنانەت ل���ەوەش زیاتر، كاتێك 
مەس���ەلەكە دێتە س���ەر گرووپی بچووك و س���ەر تاكە كەس، 
ئەوانەی ڕەفتاریان باش���ە و پابەندن بە س���ەروەریی یاساوە، 
ئەوا ژمارەیەكی یەكجار زۆری )بۆنێو: مدخالت: input( هەیە، 
كە لە دەرەوەی كۆنترۆڵی دەوڵەتانەوەن، تەنانەت هەندێ جار، 
دەوڵەت، كۆنترۆڵی ئەوە لە دەس���ت دەدات كاریگەریی هەبێت 
ل���ە نێو ئەو گرووپانەدا. لە نێو هەموو ئەوانەش���ەوە، كە ئەمە 
تەنیا لەسەر ئاستی ئابووری ڕاست نییە، مەیلێك هەیە بەرەو 
پارچ���ە پارچە بوون، لەبەر ئ���ەوەی خەڵكانێكی زیاتر ئازادیی 
ئەوەی���ان هەی���ە بایەخ ب���ە بەرژەوەندی و كاروب���اری خۆیان 
بدەن، بێ هیچ دەس���ت تێوەردانێك، یان كۆنترۆڵێك، لە الیەن 
حكوومەتەوە. هەروەه���ا دەتوانین ببینین كە مەیلێك هەیە، لە 
سروشتی ڕووداوەكانی جیهاندا، بەرەو بوارێك كە ئازادییەكی 
پت���ری تێدا بێت، تێیدا خەڵك���ی خەریكی كارەكانی خۆیانن، كە 
بێ شی كردنەوە، بێ ئامار، كۆ كردنەوەی گشتەكە بە وردی 
كراوە، بێ كۆنترۆڵی پەیوەس���ت بە سنووربەندییەكانی یاسا، 
ب���ێ ئ���ەوەی خەڵكی توانای ڕاڤ���ەی تەوژم���ی دوورمەودایان 
هەبێت، ئەوەش شتێكە دەمەوێت قسەیەكم لەبارەیەوە هەبێت، 
لە ڕووی پرسی ئاییندەی دەسەاڵتەوە بۆ كۆمەڵێك كاریگەری 
كە سەرچاوەكەیان تاكە كەسە، كە كاریگەرییەكی گەورەتر و 
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پێشبینی نەكراون. هەندێ جاریش حەشاماتەكە بە پەلە بەرەو 
الیەكی دیكەی كەش���تییەكە دەبەن )ه���ەروەك لە بازاڕەكاندا، 
ه���ەروەك لە ڕای گش���تیدا دەیبینین(، دوات���ر زۆر بە خێرایی 
بگەڕێ���وە، لە لەرۆزكیی نرخی ن���ەوت بڕوانە. هەندێ جاریش 
خەڵكانێ���ك لە دۆخێك���دا جێ دەهێڵن كە وای���ان لێ دەكات بە 
ش���ێوەیەك بی���ر بكەنەوە كە ئ���ەوان بە هیچ ش���ێوەیەك لەوە 

تێناگەن كە ڕوو دەدات. 
بوارێك���ی دیكە كە دەمەوێ���ت لەبارەیەوە بدوێم، ئەوەیە ئایا 
لەم ڕێڕۆیش���تنە بە تین و تاوەی سەرهەڵدانی دەسەاڵتەكاندا، 
ك���ە خەریكە ئێمە ناچ���ار بین لێرەدا پێی بڵێین دەس���ەاڵتەیلی 
دەركەوت���وو، كە لە ئ���ارادان، ئێم���ەش گفتوگۆی���ان لەبارەوە 
دەكەی���ن. ئێمە دەزانین چۆن قس���ەیان لەبارەوە دەكەین. ئێمە 
هەس���ت ب���ە دەس���ەاڵتەكەیان دەكەی���ن. ئایا ئەم سروش���تەی 

دەسەاڵت كە لە دەركەوتندایە سنوورێكی هەیە؟ 
من هەندێ جار لە ڕاڤە كردنەكانمدا بۆ ئەوەی ڕوو دەدات، 
ئ���ەو بۆچوون���ەم لە ال دروس���ت دەبێ���ت، كە ئێمە بە ڕاس���تی 
دەگەڕێینەوە بۆ ئەوەی، كە تۆ بە گەڕانەوە بۆ ئاسیا دەستت 
پ���ێ كرد، كە نیوەی جیهان پێك دەهێنێ���ت. ئێمە دەگەڕێینەوە 
بۆ گۆڕەپانێكی یەكس���ان كە تێیدا، لە ڕاستیدا، لە سەر ئاستی 
نەتەوەیی و لە سەر ئاستی تاكە كەس، شتان لە سەر بنەڕەتی 
شایس���تە بوون بنیات نراون. پێوەری شایس���تە بوونیش پتر 
ئابوورین نەك سەربازی یان سیاسی. ئێمە كەوتووینەتە ژێر 
كاری ڕووداو و تەوژم و كارەس���ات و دەرفەتەیلی س���ەروو 
نەتەوەیی پێش���بینی نەك���راوەوە، بەاڵم پێوەری ڕاس���تەقینەی 
بەكار هێنانی دەسەاڵت لەس���ەر ئاستی نەتەوەیی یان ئاستی 
خ���وار نەتەوەییەوە، پتر لە هەر ش���تێكی دیكە ئاراس���تەیەكی 
ئاب���ووری وەردەگرێت. ئایا ئەمە لێكدانەوەیەكی ڕاس���تە؟ ئایا 
ئەم���ە چ پەیوەندییەكی هەی���ە لەگەڵ ئەو وێنەیەی تۆ لەبارەی 



ان
تن

نیا
بو

ی 
زر

ه

280

ئاییندەی دەسەاڵتەوە هەتە، ئەگەر زیاتر لە سنووری دەوڵەتان 
دەڕوات؟ 

جۆزێ���ف نای: ئەوانە پرس���یارگەلی زۆر باش���ن جێرمی. لە 
بنەڕەت���دا لەبارەی پرس���یاری یەكەمتەوە، ئ���ەوا ئەو ڕۆڵێكی 
نائاس���اییانەی ب���ازاڕ و تەكنەلۆژی���ای زانی���اری دەیبین���ن بۆ 
توان���ادار كردن���ی كارەكتەران���ی تایب���ەت، بەش���ێكن ل���ە باڵو 
بوونەوەی دەسەاڵت. هەندێ جار لە ڕۆڵی كۆمپانیای گەورەدا 
بەرجەس���تە دەبێت. ئێمە كۆمپانیای چەشنی )شێڵ(مان هەیە، 
كە فرۆش���ی س���ااڵنەی پەنجا جار زیاترە لە تێك���ڕای داهاتی 
ناوخۆیی واڵتی جامایكا، كە دەوڵەتێكی خاوەن س���ەروەرییە. 
كەواتە جیاوازیگەلێك هەیە لە نێوان مەودا و جێبەجێ كردنی 
ئ���ەو س���تراتیژانەی لە ماوەیەك���ی زۆر كورت���دا كۆمپانیاكانی 
ئێس���تا دەتوانن بیكەن، كە لە ڕۆژگاری كۆمپانیای هیندستانی 
ڕۆژهەاڵتدا نەیاندەتوانی بیكەن، كە كەشتییەكانی فرۆشتن لە 
ڕۆیشتن و گەڕانەوەیاندا چەند مانگێكیان پێ دەچوو. هەروەها 
تاكە كەسیش هەن كە ئەم جۆرە دەسەاڵتەیان هەیە، هەروەك 
ئێ���وە ئاماژەتان پێ كرد. هەندێ تاك���ە كەس توانای هەژاندن 
یان داڕشتنی بازاڕەكانیان هەیە. دەكرێت توانای هەندێ تاكە 
كەس بۆ بەكار هێنانی سامانێكی گەورە جێی سەرسوڕمانێكی 
تەواو بن لە ڕووی كاریگەریی سیاسییەوە. هەندێ گرووپیش 
ئ���ەم توانایەیان هەیە. ئەگەر لە كێش���ەكانی ئەمریكای ناوەند 
یان مەكس���یكی ئەمڕۆ بڕوانیت، ئەوا لە بنەڕەتدا سەردەس���تە 
و تاقم���ی تلیاكفرۆش ئاس���تەنگێكی مەترس���یداری دەوڵەتانن. 
كەواتە ب���ە بۆچوونی من ئەمانە نموونەگەلێكن كە دەگونجێن 
لەگ���ەڵ ئ���ەو وەس���ف كردنەی ت���ۆدا، كە بۆ ب���اڵو بوونەوەی 
دەس���ەاڵت كردتان، لە نێویاندا دەسەاڵتی ئابووری لە دەستی 

كارەكتەرانی ناودەوڵەتیدا. 
لەب���ارەی پرسیارەكەش���ەوە، ك���ە ئایا س���نوورێك هەیە بۆ 
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هەڵكش���انی ئەوانی دیكە؟ ئایا هەمووی���ان بەرەو ئەوە دەچن 
ببنە دەس���ەاڵتی ئابووری؟ من حەز بەمە دەكەم. لە ڕاس���تیدا 
پێ���م وایە چین ب���ەرەو ئەوە دەچێت دووچاری كێش���ەگەلێكی 
دی���اری ك���راو بێ���ت، ك���ە دەبنە هۆی ئ���ەوەی ڕێژەی گەش���ە 
كردنەكەی كەم بكەنەوە. نەك تەنیا ڕێژەیەكی گەش���ە كردنی 
كەم ب���ووەوە دەبینیت، كاتێك داهاتی خەمڵێنراوی تاكە كەس 
نزیك���ەی 10،000 دۆالر دەبێ���ت، لە پەیوەند بە هاوس���ەنگیی 
هێ���زی كڕین���ەوە، ب���ەاڵم چی���ن ل���ە ڕووی دیموگرافی���اوە لە 
س���ەروبەندی ئەوەدایە كە ئەو زێدەیەی دەیخاتە سەر هێزی 
كارەك���ەی بەرەو كەم بوونەوە بچێت. هەروەك چینی خۆیان 
پێ���ی دەڵێن، ئەوەی ئ���ەوان نیگەرانن لەبارەیەوە، ئەوەیە پێش 
ئ���ەوەی دەوڵەمەند بن پیر بن. كەواتە هەمان س���نوورداریش 
لە س���ەر هێزی ئابووریی چین دەبێت. ڕێژەی گەش���ە كردنی 
لە سەدا دە بكرێت بە بناغەی ئەوەی، بەرەو داهاتوو هەنگاو 

هەڵبنێت، پتر كارێكی گێالنەیە. 
بەاڵم هێشتا دەسەاڵتی سەربازی ڕۆڵی هەیە لە ڕۆژهەاڵتی 
ئاسیادا، جێی بایەخە كە لە ڕۆژهەاڵتی ئاسیا بڕوانیت: بۆچی 
ژاپ���ۆن و كۆریا و ڤێتنام و هیندس���تان دەیانەوێت ئەمریكا لە 
واڵتەكەیاندا بێت؟ وەاڵمەكە ئەوەیە لەبەر ئەوەی زۆر دڵنیا نین 
لەوەی چین چۆن دەسەاڵتی سەربازیی خۆی بەكار دەهێنێت، 
كاتێك ئەو دەسەاڵتە بەهێزتر دەبێت. كەواتە ئەگەر هاوشێوە 
كردنەك���ە ل���ە ڕووی جیۆپۆلەتیكەوە وێن���ا بكەیت، وەك ئەوە 
وایە كەنەدا و مەكس���یك خوازی���اری هاوپەیمانێتی بن لەگەڵ 
چین���دا بۆ ئ���ەوەی لە دژی ئەمری���كا پارێزراو بن. ئاش���كرایە 
مەس���ەلەكەش بەم ش���ێوەیە نییە. هێزی نەرمی ئەمریكا وای 
ك���ردووە، ئ���ەو پەیوەندییە لەگەڵ دراوس���ێكاندا كەمتر مایەی 

گرفت بێت. 
تا ئەو كاتەی چین هێزی نەرم پەرە پێ دەدات كە ببێتە هۆی 
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ئەوەی هەڵكشانی هێزە سەربازییەكەی كەمتر مایەی هەڕەشە 
بێت بۆ دراوس���ێكانی، ئ���ەوا پێم وایە ڕۆڵێك���ی گرنگی دەبێت 
لە هاوس���ەنگ كردنی هێز ل���ە ناوخۆی ڕۆژهەاڵتی ئاس���یادا. 
)بێل ئیمۆت( لە كتێبەكەیدا بە ناوی ڕكابەران )Rivals( ئەمەی 
زۆر ڕوون نووس���یوە. م���ن پێم وایە ئەگ���ەر ئێمە درك بەمە 
نەكەین، ئەوا خەڵكی دەڵێن چین بە بازاڕە زەبەالحەكەیەوە بە 
س���ەر ئاسیادا بااڵدەست دەبێت، ئەویش بە گرێدانی لووتكەی 
ASEAN )ئاس���یان: بریتیی���ە ل���ە یەكێتیی واڵتانی باش���ووری 

 .) Association of Southeast Asian Nations :ڕۆژهەاڵتی ئاسیا
م���ن وا بیر ناكەمەوە، لەبەر ئەوەی هێش���تا خەڵكی نیگەرانیی 

ئەمنییان هەیە. 
پرس���یاری یەكەم: لە پەیوەند بە گواستنەوەی دەسەاڵتەوە، 
گواس���تنەوەی دەسەاڵت بەرەو ئاس���یا. پێم وایە لە بەشێكیدا 
خێرات���ر بوونی ئەم ڕەوت���ە هۆكارەكەی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 
ك���ە ئەمری���كا و ئەوروپا پیشەس���ازیی خۆیان بەرەو ئاس���یا 
ب���رد، ئەویش یان لەبەر دەس���تی كاری هەرزان، یاخود لەبەر 
ئەوەی دۆست نەبوون لە سەر ئاستی ژینگەدا. ئایا پێت وایە 
كارێكی گێالنەیان كرد و كێش���ەیان بۆ خۆیان دروست كرد؟ 
كاتێك بۆیان دەركەوت سەنتەرەكانی بەڕێوە بردن و دارایی، 
ك���ە لە ئەوروپا و ئەمریكا هەیان ب���وو، ڕووبەڕووی قەیرانی 
س���اڵی 2008/2007 بوونەتەوە؟ ئەمە خاڵێك، خاڵەكەی دیكە 
پەیوەستە بە باڵو بوونەوەی دەسەاڵت و ئاماژە كردنی ئێوە 
بە مەیدانی تەحریر لە میسر. ئاشكرایە، ڕاگەیاندنی كۆمەاڵیەتی 
)soCial media( هاوكار بوو لەوەی گەنجانی میس���ر بتوانن 
مانۆڕێكی س���ەركەوتووانە بە س���ەر هێزی پۆلیسی دەوڵەتدا 
بكەن، كەلێنی نێوان بژاردەی سیاس���ی و جەماوەری بەرباڵو 
پ���ڕ بكەن���ەوە، بەاڵم هەن���دێ كەس دەڵێن ئەمری���كا برەوی بە 
ڕاگەیاندن���ی كۆمەاڵیەت���ی )soCial media( داوە ب���ۆ ئەوەی 
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دەست لە واڵتانی دیكە وەربدات، هەروەها بۆ سازدانی خەڵك 
ب���ۆ ئەوەی حكوومەت لە بەرژەوەندیی خۆیان بگۆڕن. ڕەنگە 
مەسەلەكە بەم شێوەیە نەبێت لە میسر، لەبەر ئەوەی ئەگەری 
زۆر بوو كە موبارەك دۆس���تێكی )پتر( جێ دڵنیایی بوایە بۆ 

ئەمریكا لە هەر حكوومەتێكی دیكە كە لە دوای ئەو دێت. 
پرس���یاری دووەم: پێم وایە دوو ش���ت هەن كە ئێوە لە شی 
كردنەوەكەتاندا باس���تان نەكردووە، ئەگەرنا من تەواو هاوڕا 
دەب���ووم. یەكەمیان بریتییە لە ئایین. چۆن ئەمە لەگەڵ ئەوەدا 
دەگونجێت كە ئێوە گوتتان؟ ئایا »ئازادی«ی ئایینە كە هێزی 

پاڵنەری ڕۆژاوایە؟ ئەگەر ئەمە نییە، ئەی چییە؟ 
ئ���ەوی دیكەی���ان بریتیی���ە ل���ە كۆمپانیاگەلی جیهان���ی. ئێوە 
ئاماژەتان بە كۆمپانیای شێڵ كرد. باشە، شێڵیش زۆر دەست 
ڕۆیش���تووە لە گوش���ار كردن )lobbying( لەسەر حكوومەتی 
ئەمری���كا و حكوومەت���ی بەریتانیا. گومانی تێدا نییە لە س���ەر 
حكوومەتەكان���ی دیك���ەش. ئ���ەی چی دەڵێن لەبارەی ش���ەڕی 
ئینتەرنێتەوە )CYBER WAR( لە نێوان كۆمپانیاگەلی جیهانیدا؟ 
شەڕ تەنیا بەكار هێنانی چەكی كۆنی وەك بۆمبهاوێژ و تانك 
نیی���ە، حاڵی حازر كوش���تنی ب���ە ئامانج كراو هەیە. ئێس���تاش 
ئەمە بە شێوەیەكی تەواو ئاشكرا لە الیەن سەرۆكی ویالیەتە 
یەكگرتووەكانەوە گیراوەتە ئەستۆ، هەروەها گومانی تێدا نییە 

لە الیەن ئیسرائیلیشەوە. 
پرس���یاری سێیەم: من پێم خۆش���ە بەردەوام بم لە پرسیار 
ك���ردن لەبارەی باڵو بوونەوەی دەس���ەاڵت و بە ش���ێوەیەكی 
تایبەت جەخت بكەمە س���ەر كۆمپانیای جیهانی، كە دەسەاڵت 
و دەست ڕۆیشتنێكی زەبەالحی سەروو نەتەوەییان هەیە، كە 
ب���ە تەواوەتی لە دەرەوەی كۆنترۆڵی دەوڵەتی نەتەوەییەوەن، 
ب���ە تایبەتی پرس���ی ئ���ەوەی پێ���ی دەڵێ���ن )tax havens(، »كە 
مەبەست لێی ئەو واڵتە یان دەوڵەتەیە كە ڕێژەیەكی كەمتری 
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باج���ی هەیە بە ب���ەراورد ب���ە واڵتانی دیك���ە«. خۆدزینەوە و 
خ���ۆالدان ل���ە دانی ب���اج كە لە هەم���وو ش���وێنێك كاریگەریی 
هەیە لە س���ەر نەتەوەكان، هەروەها كاریگەریی هەیە لەس���ەر 
گەندەڵ���ی و ه���ەژاری ل���ە بەش���ەكانی دیكەی جیهاندا. ئێس���تا 
پرسیارەكەم ئەوەیە، لە چ الیەكەوە لێت بپرسم، ئایا هیچ بیر 
و بۆچوونێكت لەبارەی سیستەمی نوێی حوكمڕانییەوە هەیە؟ 
ن���ەك حكوومەت، حوكمڕانی، ك���ە بتوانێت دووبارە كۆنترۆڵی 
سیاس���ی و دیموكراتی لەم ناوچەیەدا بگرێتەوە دەس���ت؟ بەم 
دواییە )جێفری س���اش( پێش���نیاری ئەوەی كرد كە پێویس���تە 
 tax( گرووپ���ی 20 پێكەوە كۆ ببنەوە و كارێك بكەن لەبارەی
havens( ح���ەز دەك���ەم بزانم ئێ���وە چۆن بیر لەم مەس���ەلەیە 

دەكەنەوە؟ 
جۆزێف نای: ئایا دەبێت ئەمریكا و ئەوروپا پەشیمان ببنەوە 
لەوەی پیشەس���ازییان ب���ەرەو چین برد؟ پێ���م وا نییە دەبێت 
وا بێت. ئەمە لەگەڵ جیهانگیریدا ش���تێكی حەتمی بوو. كاتێك 
ت���ۆ دەتەوێت ئەمە س���نووردار بكەیت، ئ���ەوا كارێك دەكەیت 
كە توانای ملمالنێ���ت نامێنێت. دەتوانیت بیر لە نموونەگەلێكی 
دیاری كراو بكەیتەوە، كە تێیدا پیشەسازییەك زیانی كردووە، 
ی���ان تێچووی هەیە، بەاڵم لە م���ەودای دووردا تەكنەلۆژیا بە 
مێ���ژوودا باڵو دەبێتەوە. من وا بیر دەكەمەوە كە بە ڕاس���تی 
ئێمە، ئەوروپا و ئەمریكا، س���وودێكی زیاترمان لە جیهانگیری 
بینی���وە، كە ئەگ���ەر هەوڵی ڕاگرتن���ی جیهانگیریمان بدایە، بەو 
ش���ێوەیە س���وودمەند نەدەبووی���ن. لەبارەی گەم���ە كردن بە 
ڕاگەیاندن���ی كۆمەاڵیەتیی���ەوە »social media«، پێم وا نییە نە 
ئەمری���كا و ن���ە هیچ كەس���ێكی دیكە، توان���ای ئەوەیان هەبێت 
گەم���ە بە ڕاگەیاندنی كۆمەاڵیەتییەوە » social media« بكەن. 
ئێ���وە دەتوانن ئەوە بڵێن ك���ە ئەمریكییەكان، هەروەك ئێوەش 
دەزانن، فەیسبوك دەكەوێتە نێو پاڵۆ ئاڵتۆ: )palo alto(وە، 
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)پاڵۆ ئاڵتۆ: كۆمپانیایەكی تۆڕی ئاسایش���ە، نووسینگەكەی لە 
كالیفۆڕنیای���ە، تۆڕەكانی ئینتەرنێ���ت دەپارێزێت(، بەاڵم ئەگەر 
تۆ ئەفس���ەرێكی ئاسایش���ی س���ووریا بیت، ئای���ا چ ڕێگایەكی 
باش���تر لە فەیس���بوك هەی���ە بۆ ئ���ەوەی بزانیت دۆس���تان و 
هاوڕێیانی خۆپیشاندەران كێن؟ مەبەستم ئەوەیە دەكرێت ئەم 
تەكنەلۆژیایە بۆ سەركوت كردنیش بەكار بهێندرێت، هەروەك 
چۆن دەكرێت بۆ ئازادیش بەكار بهێندرێت. كەواتە ئەمریكایی 

و حكوومەتی ئەمریكاش ئەوە كۆنترۆڵ ناكەن. 
لەبارەی پرسیاری پەیوەست بە ئایینەوە. ئایین سەرچاوەیەكی 
مەزنی هێزی نەرمە. ئایینیش بێ ئەندازە گرنگ بووە، نەك تەنیا 
بە درێژایی مێژوو، بەڵكوو لە ماوەی دە ساڵی ڕابردووشدا، كە 
تێیدا هەڵكشانی جۆرێكی دیاری كراو لە ئیسالم، كە پەیوەست 
كرایەوە بە ئەلقاعیدە )بن الدن(�ەوە، كاریگەرییەكی تێكدرانەی 
تەواوی هەبوو لە س���ەر سیاسەتی جیهان. كەواتە من هاوڕام 
لەگەڵتاندا لەبارەی گرنگیی ئایینەوە. چەندین مەسەلە هەن لە 
كتێبەك���ەدا، كە من دەرفەتی ئەوەم نەب���ووە لەم ماوە كەمەی 
قس���ە كردندا گفتوگۆیان لەبارەوە بك���ەم، بەاڵم لە پەیوەند بە 
كۆمپانیاكانەوە، كە ئەمە بە هەمان ش���ێوە دەمانباتەوە س���ەر 
) پرس���یاری س���ێیەم(، ئەوا كۆمپانیاكان دەسەاڵتێكی مەزنیان 
هەی���ە، ب���ەاڵم ئ���ەوەی شایس���تەی بیرهێنانەوەی���ە لە پرس���ی 
پەیوەند بە س���ەرچاوەكانی دەسەاڵتەوە، هەر سێ جۆرەكەی 
دەس���ەاڵت كە بریتین لە دەسەاڵتی س���ەربازی و ئابووری و 
هێزی نەرم ) كە لە ش���ەرعیەتەوە س���ەرچاوە دەگرێت(، ئەوا 
كۆمپانی���اكان ئەندازەیەك���ی گەورەی دەس���ەاڵتی ئابوورییان 
هەی���ە، ب���ەاڵم هێزی س���ەربازییان نیی���ە. حكوومەت���ەكان ئەم 
دەس���ەاڵتەیان هەیە. ئەوان ش���ەرعیەتێكی زۆری���ان نییە، لەو 
ڕووەوەی كە حكوومەت���ی باش بەڕێوە براو هەیەتی. كەواتە 
ڕاس���ت نییە، تەنانەت لە بواری ئابووریش���دا، كە كۆمپانیاكان 
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پێش حكوومەتەكان دەكەونەوە، بە ش���ێوەیەكی گشتی مەرج 
نییە ئەوان بەهێزتر بن لە حكوومەتەكان. 

ئێستا دەتوانیت شتێكی هاوشێوەی ڕێككەوتنێكی نێودەوڵەتی 
لەب���ارەی )tax havens( ڕێك بخەیت. ئەوان هەندێكن، دەكرێت 
بەهێ���ز بكرێ���ن و دەبێ���ت كاری زیاتری���ان لەگەڵ���دا بكرێ���ت. 
ڕێكخراوی هاوكاریی ئابووری و پەرەپێدان »OECD« هەندێ 
رێككەوتننامەی لەبارەی )tax havens(�ەوە كردووە، بەاڵم من 
ت���ەواو هاوس���ۆزم لەگەڵ ئەو بیرۆكەیەی ك���ە حكوومەتەكان 
ڕێس���اكان دابنێن. بە دڵنیاییەوە یەكێك لە كێش���ەكان، ئەوەیە 
كە هەموو حكوومەتەكان هاوڕا نین لەسەر ئەوەی چۆن ئەو 

ڕیسایانە دیاری بكەین كە پەیوەستن بە )tax havens(�ەوە. 
پرس���یاری چ���وارم: م���ن دەمەوێت پرس���یار بك���ەم كە لەو 
رێڕەوەی ئێوە باس���ی دەك���ەن، ئایا ئایین���دەی ئەوروپا چۆن 

دەبینن؟ 
پرسیاری پێنجەم: چەمكی هێزی نەرم، كە ئێوە داتان هێناوە، 
لە نێوەندەكانی داڕش���تنی سیاس���ەتدا چەمكێكی زۆر باوە، لە 
هەموو ش���وێنێكدا، لە واش���نتن و لەندەن و پەكین. دەمەوێت 
پرس���یاری ئەوەت لێ بكەم ئایا پێت وایە حكوومەتەكان چۆن 
كارێ���ك دەك���ەن كاتێك ئ���ەم چەمكە ب���ەكار دەهێن���ن؟ كاتێك 
سیاس���ەتمەدار و داڕێژەرانی سیاس���ەت چەمكی دەس���ەاڵتی 
ن���ەرم ب���ەكار دەهێنن، ئایا بە ڕاس���تی و دروس���تی ئەو كارە 
دەكەن؟ ئەگەر وا نییە، ئایا پێویس���تە چ بەرەو پێش چوونێك 

بهێننە دی؟ 
پرسیاری شەشەم: دەمەوێت ئەوەت لێ بپرسم، ئایا هەستت 
ك���ردووە هێزی نەرمی ئەمریكا بەهێ���ز بوو یان الواز، كاتێك 

ئەمریكا هێزی زبری دژی ئوسامە بن الدن بەكار هێنا؟ 
جۆزێف نای: لە ڕاستیدا من بە شێوەیەكی ڕێژەیی گەشبینم 
بە ئاییندەی ئەوروپا. من دەزانم ئەوە ناباوە. ئەگەر لە ئاییندەدا 
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بازاڕێك هەبێت بۆ ئەوروپا، ئەوا لێی دەكڕم، نەك پێی بفرۆشم. 
حاڵ���ی حازر، بازاڕ دووچاری پووكان���ەوە هاتووە، نەك تەنیا 
ب���ە هۆی بازنەی بەردەوام، ئەو گەش���بینییەی بەرانبەر یۆرۆ 
هەیە كە ڕوو دەدات، بەڵكوو بە هۆی ئەو كێشانەشەوەیە كە 
دژوارییەكانی پەیوەس���ت بە قەرزی سیادی دروستی دەكەن، 
ب���ەاڵم پێم وای���ە ئایدیای ئەوروپ���ی تەواو بەهێ���زە. ئەگەر لە 
تواناكانی ئەوروپا بڕوانیت، مەبەستم ئەوەی كە دەتوانێت چی 
بكات؟ ئەوا مایەی سەرسوڕمانن. من لە كاتی وەسف كردنی 
قەب���ارە و تواناكانی ئابووریی ئەوروپ���ادا ئاماژەم بەمە كرد. 
ئەگەر بڵێم چ شتێك لەبارەی ئەوروپاوە نیگەرانم دەكات، ئەوا 
بە ڕاس���تی ئەم پرسە دوو ڕووی هەیە. یەكەمیان بریتییە لەو 
ترسەی كە لە مەودای كورتدا ڕەنگە ئەوروپا بە ڕادەیەكی زۆر 
ئاراس���تەی ناوخۆی خۆی بكات. لە مەودای دووریش���دا ئەمە 
كێش���ەیەكی دیموگرافییە. كەواتە ئەگ���ەر لە ئەوروپا بڕوانیت، 

ئەوا ئەمانە ئەو دوو پرسەن كە من نیگەرانم لەبارەیانەوە. 
لەبارەی دەسەاڵتی نەرمەوە. ئەوا بەڵێ، شتێكی كەمەندكێشە 
ك���ە چەمكێك ببینی ك���ە من پەرەم پ���ێ داوە، وەك چەمكێكی 
ئەكادیمی كە لە الیەن سەرۆكی چینەوە بەكار هێندرا. هەروەها 
م���ن ئاماژەم بە چەمكگەلی دیكەش ك���رد، بەاڵم زۆر بە هەڵە 
بەكار دەهێندرێن. بە زۆری خەڵكی وا بیر دەكەنەوە كە هێزی 
نەرم هەموو ش���تێك دەگرێتەوە، هێزی س���ەربازی نەبێت. لە 
ڕاستیدا، هێزی نەرم بریتییە لە توانای بەدەست هێنانی ئەوەی 
دەتەوێت لە ڕێی س���ەرنج ڕاكێش���ان و قەناعەت پێ هێنانەوە، 
بە بێ بەكار هێنانی ناچار كردن و بەخش���ین، بەاڵم بە زۆری 
خەڵكی وا بیر دەكەنەوە كە س���زا، س���زای ئابووری، بەشێكن 
ل���ە هێزی نەرم، بەاڵم من بەو ش���ێوەیە پێناس���ەم نەكردووە. 
هەڵب���ەت ئێوە دەزانن كە هەندێ جار دەڵێن باش���ترە ناوت لە 

سەر ڕۆژنامە بێت، ئەگەرچی بە هەڵەش نووسرا بێت. 
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لەبارەی پرس���ی ب���ەكار هێنانی هێزی ن���ەرم و بن الدنەوە. 
هێش���تا ئێمە وەاڵمی پرسیارەكەی ئێوە نازانین. گومانم هەیە 
ل���ەوەی ئەمە س���وودبەخش بێت، بەڵكوو پت���ر زیان بە هێزی 
نەرم���ی ئەمری���كا دەگەیەنێ���ت. بن الدن هەوڵی دا ئەفس���انەی 
نەبەزین بخوڵقێنێت. بیر لە دەستەواژەكەی بكەنەوە كە گوتی 
هەموو كەس حەز بە ئەس���پی بەهێز دەكەن، ئەو هەس���تی وا 
بوو كە ئەمە ئاییندەیەتی. پێم وایە كوشتارەكانی بن الدن ئەم 

ئەفسانەیەی پەك خست.
بەاڵم حاڵی حازر ئەم ئەفس���انەیە دەسەاڵتی خۆی لەدەست 
ب���ە ه���ۆی بەه���اری عەرەب���ەوە. ئێس���تا ه���ەروەك  دەدات، 
هاوش���ێوەكانی ئەلقاعیدە دەڵێ���ن، »هیچ بەدیلێك نییە. بڕواننە 
ئ���ەم حكوومەتە ئۆتۆكراتانەی ناوچەكە. تاك���ە بەدیل بریتییە 
ل���ە ئایدۆلۆژیاكەی ئێمە.« بەڵێ پێم وای���ە مەیدانی تەحریر و 
بەهاری عەرەب ئەوەیان پیش���ان دا، كە بەدیل هەیە. زۆربەی 
ئ���ەو ڕاپرس���یانەی بینومن، پیش���انی دەدەن ك���ە پێش ئەوەی 
بكوژرێت، ئەفس���انەكەی بن الدن لە ئ���اوا بووندا بوو. كەواتە 
من بە ڕاستی باوەڕم وا نییە كە كوشتنی بن الدن بە ڕاستی 
دەبێت���ە ه���ۆی الواز كردن���ی هێزی نەرمی ئەمری���كا. پێم وایە 
ئەگەری ئ���ەوە هەیە بەردەوام ببێتە هۆی الواز كردنی هێزی 

نەرمی بن الدن، هێزی نەرمی دوای مردنی. 
پرس���یاری حەوت���ەم: پرس���یارەكەی م���ن لەب���ارەی ڕۆڵ���ی 
ڕێكخراوگەل���ی نێودەوڵەتییەوەیە، وات���ە ڕێكخراوەكانی نێوان 
دەوڵەتان، باڵو بوونەوەی دەس���ەاڵت، ئای���ا ڕۆڵێكی گەورەتر 
دەبینن لە كارەكتەرانی نێودەوڵەتی؟ یان ڕۆڵێكی كەمتر ببینن، 

ئەویش بە دڵنیاییەوە وەك بەرهەم هاتووی دەوڵەتان؟ 
پرس���یاری هەش���تەم: پرس���یارەكەی م���ن لەب���ارەی ڕۆڵ���ی 
دەوڵەتەوەی���ە. لەبەر ئەوەی ئێوە پێش���نیاری ئەوە دەكەن كە 
ئاس���تەنگەكانی ب���ەردەم واڵت���ە نوێیەكە ئەو كێش���انە نین، كە 
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هەڕەش���ەیەكی بوونایەتی لە دەوڵەتەكە دەكەن، كێش���ەگەلێك 
نین كە بە هۆی بەكار هێنانی هێزی س���ەربازییەوە چارەسەر 
بكرێ���ن، گۆڕانی ژینگە، نەخۆش���ی، قەیرانی ئاب���ووری... هتد. 
بۆچ���ی ئێمە ب���ەردەوام تێڕوانینێك دەگرینە ب���ەر كە دەوڵەت 

پێگەی ناوەندی هەیە لە سیاسەتی جیهاندا؟
پرس���یاری نۆیەم: ئەگەر ئێستا لە میانەی سەردانەكەتدا بۆ 
لەن���دەن داوات لێ بكرێ���ت، ئامۆژگاریی س���ەرۆك وەزیرانی 
بەریتانی���ا بكەیت، ئایا ئامۆژگاری���ی دەكەیت، بۆ ئەوەی وەك 

دەرەنجامی جیهانگیری، یەكێتیی ئەوروپا جێ بهێڵێت؟
و  نێودەوڵەت���ی  ڕێكخراوەیل���ی  لەب���ارەی  ن���ای:  جۆزێ���ف 
دەوڵەتان���ەوە. ئ���ەوا ئەگ���ەر دەس���تەواژەیەك ل���ە پەیڤەكان���ی 
ئەوروپ���ا قەرز بكەی���ن، ئەوا گ���ۆڕاوی جیومەت���ری دەبینین. 
كۆمەڵ���ە ڕێكخراوێكی دیاری كراو نابینین كە بااڵدەس���ت بن 
یان ڕێكخستن بكەن. من زۆر حەز دەكەم بەرەو پێش چوون 
ببین���م ل���ە ب���واری دارایی و كاش���دا. لەم ڕووەوە س���ندووقی 
نێودەوڵەتی���ی دراو هەی���ە. هەروەه���ا گرووپ���ی 7 هەیە وەك 
كۆمیتەیەك���ی ئاراس���تەكەر، ك���ە بەرفراوان كرا ب���ۆ گرووپی 
8، ئێس���تاش بووەت���ە گرووپ���ی 20. ئەمان���ە ڕێكخراوگەلێكن 
ك���ە ئەجێن���دا دیاری دەكەن. لە ڕاس���تیدا خۆی���ان هیچ ناكەن، 
بەاڵم دەتوان���ن چەند كارێك بكەن كە س���ەركردەكان پێكەوە 
ك���ۆ بكەنەوە، یاخود چوارچێوەیەك بۆ گفتوگۆكان دابنێن، كە 
دواتر بیرۆكراسیەتەكان ڕێك بخەن، كە دواتر بۆی هەیە ئەمە 
سەر بكێشێت بۆ دامەزراوەكان )وەك سندووقی نێودەوڵەتیی 
دراو ك���ە توانایەك���ی مەترس���یداری هەیە( بۆ ئ���ەوەی كاری 
توێژین���ەوە و جێبەجێ كردن ب���كات. كەواتە، من باوەڕم وایە 
ئێمە لەگەڵ ئەم ڕێكخراوانەدا، ڕێكخراوی تایبەتمەند بە ژینگە 
دەبینین، كە ڕێكخراوگەلێكی جۆراوجۆرن و ش���ێوەی جیاواز 
و ئەرك���ی جیاوازی���ان هەیە، یەكت���ر تەواو دەك���ەن. لەبارەی 
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پرسی ئەوەی بۆچی ئەو تێڕوانینەمان هەیە كە تێیدا دەوڵەت 
پێگەی ناوەندیی هەیە. ئەوا تا ئێستاش ئێمە دیلی ڕابردووین. 
هێشتا چەندین كەس هەن وا بیر دەكەنەوە كە دەوڵەتان تاكە 
شتێكی بایەخدارن. هەروەها چەندین كەسیش هەن پێیان وایە 
تاك���ە فۆرمی دەس���ەاڵت بریتییە لەو فۆرم���ەی كە )ئەی جەی 
پی تایلۆر( باس���ی دەكات، بەاڵم هەوڵی من لەم نووسینەدا بۆ 
ئەوە نییە بڵێم، وەك هەندێ كەس سەرگەرمانە دەڵێن، ئێمە لە 
ڕۆژگاری دوای دەوڵەتی نەتەوە یان دەوڵەتداین. چونكە ئێمە 
لەو ڕۆژگارەدا نین. ئەوەی من دەمەوێت بیڵێم ئەوەیە شانۆی 
سیاس���ەتی جیهان���ی ئێس���تا قەرەباڵغت���رە بە ه���ۆی هەبوونی 
كارەكتەر و پرسی دیكەوە. ئەمەش وامان لێ دەخوازێت نەڵێین 
دەوڵ���ەت بایەخی نییە، بەڵكوو دەبێت دەوڵەت بخەینە رێڕەوێكی 
فراوانترەوە. لەبارەی ئەوەی ئایا من ئامۆژگاریی بەریتانیا دەكەم 
ب���ۆ ئەوەی یەكێتیی ئەوروپا جێ بهێڵێت. ئەوا من بەم ش���ێوەیە 
بی���ر ناكەمەوە، بەڵك���وو تەواو ب���ە پێچەوانەوە بی���ر دەكەمەوە. 
ب���اوەڕم وایە ل���ە بنەڕەت���دا بەریتانیا دەس���ت ڕۆیش���تووییەكی 
زیاتری بەدەست هێناوە لە سیاسەتی جیهانیدا لە ڕێی بەشداری 
كردنیی���ەوە لە ئەوروپادا. ئەگەر تۆ هەمان باوەڕی منت هەبێت. 
ئ���ەوا م���ن قوربانیی دەس���تی هێزی نەرم���ی بەریتانی���ام. من لە 
)ئۆكسفۆرد ڕۆدێس(دا توێژەر )سكوڵەر( بووم، كەواتە بوومەتە 
)ئەنگلۆفیلیسد: كەسێكی سەرسام بە ئینگلیز( بۆ چەند ساڵێك، 
بەاڵم هێشتا باوەڕم وایە بەریتانیا بەهایەكی زیاتری هەیە لە 
جیهاندا، پتر دەست ڕۆیشتووترە لە جیهاندا، بە هۆی بەشداری 
كردن���ی لە ئەوروپادا. هەروەها وا بیر دەكەمەوە ئەوروپایەك 
كە بەرەو ئەوە دەڕوات گرنگییەكی بنەڕەتی بەدەست بهێنێت، 
وەك شەریكێك لە مامەڵە كردن لەگەڵ زۆرێك لەم ئاستەنگە 
س���ەروو نەتەوەییان���ەی ڕووبەڕووی���ان بووینەت���ەوە، ئەگەر 
بەریتانی���ا لە خۆ بگرێت، لە پێگەیەكی باش���تردا دەبێت. لەبەر 
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ئەوە ئامۆژگاریی من ئەوە نییە جێی بهێڵێت. 
سێر جێرمی گرینس���تۆك: دەتوانم تۆزێك زیاتر پێداگیریت 
لە س���ەر بك���ەم لەب���ارەی پرس���یاری دووەم���ەوە دەربارەی 
ناوەندایەتی���ی دەوڵ���ەت؟ كاتێ���ك خەڵكانێك���ی زانیاریی زیاتر 
بەدەس���ت دەهێنن و دەس���ەاڵتی تاكە كەسی زیاتریان دەبێت، 
ئایا خودی سروش���تی سیاس���ەت ئەوە نیی���ە بگۆڕێت؟ ڕەنگە 
ئەمە پرسێك بێت پتر پەیوەست بێت بە نەوەكانەوە، زیاتر لە 
هەر شتێكی دیكە، سیاس���ەتمەدارانی نەریتی متمانە لەدەست 
دەدەن، بە تایبەت لە الیەن چینی گەنجانەوە. كاتێكیش ئاڵۆزیی 
ش���تان بە س���ەریاندا زاڵ دەبێت، ئەوا ڕێزگرتن لە حكوومەت 
بەرەو پووكانەوە دەچێت. ئایا پێویس���ت ن���اكات، لە ئاییندەی 
دەس���ەاڵتدا، باس ل���ە پەیوەندیی جی���اوازی حكوومەتەكان بە 

گەالنی خۆیانەوە بكەیت؟ 
جۆزێف نای: بەڵێ زۆر پێویستە. من هاوڕام لەگەڵ ئەوەدا. 
لە ڕاس���تیدا لە كتێبێكی دیكەدا كە من جارێكیان نووسیمەوە، 
ناونیشانەكە بریتی بوو لە بۆچی خەڵكی متمانە بە حكوومەت 
ناك���ەن؟ »why people dont trust government«. پێ���م وای���ە 
ل���ەم ڕۆژگاری زانیاریی���ەدا، ئ���ەوەی بەدی دەكرێ���ت ئەوەیە، 
كە ش���ێوازی هیراركیەتی ملكەچ���ی و ڕێزگرتن بە ڕادەیەكی 
مەزن بەهایان لەدەست داوە، بەو پێیە دەبێت وەك سەركردە 
ش���ێوازی جیاواز بگریتە بەر كاتێ���ك ڕوو دەكەیتە خەڵك. لە 
ڕۆژگاری پیشەس���ازیدا، س���ەركردەكان وەك پاش���ای چیاكە 
ب���وون، فەرمانەكانیان دادەبەزاند ب���ۆ ئەوانەی لە خواریانەوە 
ب���وون. لە س���ەردەمی زانیاری���دا، س���ەركردەكان زیاتر وەك 
ئ���ەوە وان، ك���ە ل���ە چەقی بازنەیەك���دا بن، كە دەبێ���ت ئەوانی 
دیك���ە بە الی خۆتدا ڕابكێش���یت. ئەمە گرنگی���ی هێزی نەرمە 
و حیكایەتیش پتەوتر دەكات. ئەو س���ەركردەیەی بە ڕاس���تی 
لێهاتووە، بریتییە لەو سەركردەیەی، پیاو بێت یان ئافرەت، كە 
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دەتوانێت پەرە بە حیكایەتێك بدات لەبارەی دیموكراس���ییەوە 
كە خەڵكی بە الی خۆیدا ڕابكێشێت. ئاشكرایە ئەم ڕاكێشانەش 
لە پێناوی دەنگدایە، بەاڵم بە هەمان ش���ێوە لە پێناو بەدەست 
هێنان���ی پشتیوانیش���ە، ب���ەاڵم دەبێت حیكایەتێ���ك بێت لە یەك 
كات���دا گوێگ���ری دەرەكی، یاخود چەن���د گوێگرێكی جیاواز بە 

الی خۆیدا ڕابكێشێت. ئەوەش كارێكی دژوارە. 
ج���ۆرج دەبلیوو بوش، حیكایەتێكی زۆر س���ەرنج ڕاكێش���ی 
هەب���وو ب���ە الی زۆرێك ل���ە ئەمریكییەكانەوە، ئ���ەو ناوی لێنا 
» ئەجێن���دای ئ���ازادی«، ب���ەاڵم ل���ە جیهان���ی دەرەوەدا زۆر 
ك���ەس بە حیكایەتێكی دووڕووییانەی���ان دادەنا. لەبەر ئەوەی 
لەگ���ەڵ كردەوەكانیدا یەكی نەدەگرتەوە. پێ���م وایە ئۆباما، بە 
حیكایەتەكەی، كارێكی باشتری كردووە، لە ئاشت كردنەوەی 
گوێگری ناوخۆ و دەرەكیش، بەاڵم ئەمە كارێكی ئاسان نییە، 
لەبەر ئەوەی هەر س���ەركردەیەك ل���ەم ڕۆژگاری زانیارییەدا 
كە قس���ە دەكات، دەبێت درك بەوە بكات تەنیا گوێگرێك یان 
دووان، یاخ���ود كەناڵێك یان دوو كەناڵ لە ئارادا نین. ئێس���تا 
ل���ە حاڵەتی هەبوون���ی »blogosphere«داین، كە زۆر جار ئەم 
دەستەواژەیە لە الیەن زۆر لە میدیاكانەوە لە بری ئینتەرنێت 
ب���ەكار دێ���ت، ك���ە چەندین گوێگ���ر و ڕاڤ���ەكار و كەناڵ لەخۆ 

دەگرێت. كەواتە ئەمە زۆر دژوارترە. 
پرسیاری دەیەم: من دەمەوێت بپرسم كاتێك ئێوە لە ساڵی 
1990دا پێناس���ەی هێزی نەرمتان كرد، كە دواتر لە بەرانبەر 
چەمكی ئێوەدا بۆ هێزی نەرم، هێزی زبر پێناس���ە كرا. دواتر 
)سۆزان نۆسێڵ( لە ساڵی 2004دا پێناسەی هێزی زیرەكی كرد. 
ئای���ا باوەڕت وا نییە ئەمە بۆ جیهانێكی دابەش بوو كرا بێت؟ 
ئێستا ئێوە گوتتان كە ئێمە لە سەردەمی شۆڕشی زانیاریداین 
ل���ە جیهانێكی جی���اوازدا. هەروەها ئێوە گوتت���ان جیهانگیریی 
ئاب���ووری بۆی هەیە س���وود بەخش بێت ب���ۆ هەموومان. ئایا 
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پێت وا نییە جیهانگیریی یاس���اییانەی نێودەوڵەتی و جێبەجێ 
كردنی هەمان ستاندارد بە سەر تێكڕای دەوڵەتاندا، بە هەمان 

شێوە سوود بەخش دەبێت بۆ هەموومان؟
پرس���یاری یازدەم: بە الی منەوە باش���تر ب���وو كاردانەوەی 
حكوومەت���ی بەریتانیا بەرانب���ەر بەهاری عەرەب پێدانی چەك 
بوای���ە. دەمەوێ���ت بپرس���م، ئای���ا ل���ە تێڕوانینی ئێ���وەدا، هیچ 
ئاییندەی���ەك هەیە بۆ هێ���زی زبری بەریتانیا؟ ئایا بەرەو ئەوە 
دەچی���ن بتوانی���ن دەس���تبەرداری كاردانەوەی ڕاس���تەوخۆی 
هێ���زی زب���ر بین لە ئاس���ت ناكۆكیی جیهانی���دا؟ ئێمە هێزێكی 
نەرمی زۆر بەهێزمان هەیە، ئێمە هەمیشە هەمان بووە، بەاڵم 
پێ دەچێت لێرەدا س���ەخت بێت كە زاڵ بین بەسەر حیكایەتی 

هێزی زبردا. 
پرسیاری دوازدەم: لەبارەی پرسی ناوەندایەتیی دەوڵەتەوە. 
وتارێك���ی كۆتای���ی هەفت���ە هەیە ل���ە الیەن )جیلی���ان تێت(�ەوە 
ل���ە فاینانش���اڵ تایمز، كە جێی بای���ەخ پێدانە )ب���ەاڵم خۆی لە 
ڕووی پەروەردەی ئەكادیمییەوە ئەنترۆپۆلۆژیستە( لەبارەی 
بنیاتنان���ی نەت���ەوەوە ل���ەو واڵتانەی ی���ان هەرێمانەی چەمكی 
نەتەوەی���ان نیی���ە. ئ���ەوەش دژیەكییەكی ڕاس���تەقینە بوو، كە 
خاوەن���ی پەیوەندیی خێزانین، خاوەن���ی پەیوەندیی هەرێمین، 
خاوەن���ی پەیوەندیی ئایینین، بەاڵم خاوەنی چەمكی نەتەوەیی 
نین. ئەمەش تەنیا 150 س���اڵ پێش ئێس���تا لە ئیتالیا ڕووی دا. 
كەواتە ئایا بنیاتنانی نەتەوە بە ڕاستی چەمكێكی بەرتەسكترە، 

كە دەبێت پێداچوونەوەی بۆ بكرێت؟ 
جۆزێف نای: لەبارەی پرس���یاری یەكەم���ەوە لە پەیوەند بە 
یاس���ای نێودەوڵەتییەوە. ئێمە هەندێ یاس���ای نێودەوڵەتیمان 
هەی���ە لە بەڵێننام���ەی نەتەوە یەكگرتووەكاندا. ش���تێكی جوان 
دەبێت ئەگەر وێنای جیهانێك بكەین تێیدا بە یەكسانی بەسەر 
تێكڕای دەوڵەتاندا جێبەجێ بكرێت. من پێش���بینیی ئەوە ناكەم 
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بەم زووانە ئەمە ڕوو بدات. ڕاڤە و جیاوازیگەلێكی زۆر هەیە 
لە یاس���ای نێودەوڵەتیدا، كە وایان كرد چەمكێكی س���نووردار 
بێت، ئەگەرچی چەمكێكی جوانیش���ە. من نامەوێت نكووڵی لە 
گرنگی���ی یاس���ای نێودەوڵەت���ی بكەم، بەڵكوو تەنها مەبەس���تم 
ئەوەی���ە گریمان���ەی ئەوە بك���ەم كە ئەگ���ەر بەرپرس���یارێتیی 
پاراس���تن لە ئەس���تۆ بگریت. ئ���ەوا كۆمەڵەی گش���تیی نەتەوە 
یەكگرت���ووەكان بە كۆی دەنگ ئەمەی لە س���اڵی2005دا گرتە 
ئەس���تۆ، بەاڵم چەندی���ن تاوان ل���ە دوای 2005 و پێش 2011 
ڕووی���ان داوە. تەنیا كاتێك وا دەرك���ەوت كە بەنغازی دەبێتە 
س���ربرینیچایەكی دیكە، ئایا یاسایەك لە ئەنجومەنی ئاسایش 
دەرنەچوو بۆ پاراس���تنی هاوواڵتیانی بەنغازی؟ س���ەرنج بدە 
ل���ەو دەوڵەتان���ەی دەنگیان نەدا، ڕووس���یا، چی���ن، بەرازیل و 
تەنان���ەت ئەڵمانیا. كەواتە، هەروەك دەزانن، ڕێیەكی درێژمان 
لە پێش���ە. هەموو ئ���ەم دەوڵەتانەی بە ڕێكك���ەوت دەنگیان بۆ 
بەرپرس���یارێتیی پاراس���تن دا لە س���اڵی 2005دا، بەاڵم كاتێك 
مەس���ەلەكە هاتە س���ەر جێبەجێ كردن���ی، دەنگیان پ���ێ نەدا. 
كەوات���ە پێم وایە ئێمە ت���ەواو دوورین لە بینینی ئەو جیهانەی 
ك���ە تۆ دەڵێی���ت خوازیارین بیبینین. لە پەیوەند بە پرس���یاری 
بەریتانی���ا و هێ���زی نەرم���ەوە. ئەوا بە ڕاس���تی ب���اوەڕم وایە 
بەریتانیا توانای هێزی نەرم و هێزی زبریشی هەیە. مەبەستم 
ئەوەی���ە بەریتانیا هێزێكی نەرمی زۆری هەیە، هەمیش���ە ئەم 
هێ���زەی هەبووە لە ڕێ���ی زانكۆكانی، لە ڕێی )بی بی س���ی(... 
هتد. ئەوانەش س���ەرمایەی مەزنن، ب���ەاڵم من پێم خۆش نییە 
بەریتانیا هێزی زبری خۆی لە دەست بدات. پێم وایە یەكێك لە 
مەس���ەلە سەرنج ڕاكێشەكانی بەریتانیا ئەوەیە كە دەوڵەتێكی 
ئەوروپییە و دەتوانێت هەردوو دەسەاڵتەكەی هەبێت. بە الی 
منیشەوە ئەوە هێزی زیرەكە. لە ڕاستیدا من ئەو چەمكە بەكار 
دەهێنم كە )س���وزان نۆس���ێل( بەكاری هێنا، هێزی زیرەك، لە 
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كتێبێكدا، یان وتارێكی سەربەخۆ، یان بە جیا. من لە كتێبەكەی 
2004مدا چەمكەكەم بەكار هێنا بۆ دڵنیا بوون لەوەی خەڵكی 
وا بیر ناكەنەوە كە هێزی نەرم بەس بێت، بەڵكوو بە ڕاس���تی 
پێویستت بە هەردووكیانە، تێكەڵ كردنیان بریتییە لەوەی من 

پێی دەڵێم هێزی زیرەك. 
لەبارەی پرس���یاری نەتەوەوە. ئەوا ئەمە خاڵێكی زۆر باشە. 
چەند دەوڵەتێكی نەتەوەیی كەم هەن لە جیهاندا. ئەگەر مەبەستت 
لە یەكە سیاسییەكان بێت، ئەوا دەتوانین بەوە گوزارشتی لێ 
بكەین كە هەستێكی چڕ هەیە لە سۆزی ئیتنی یان زمانەوانی 
لەگەڵ شێوەی سنوورە سیاسییەكاندا، زۆر لە واڵتانی جیهان 
دەوڵەتی نەتەوەیی نین بە مانای كالس���یكییەكەی. دواتر دێینە 
س���ەر ئەوەی پرس���ی بنیاتنان���ی نەتەوە چییە؟ ش���تێك كە بە 
الی من���ەوە ڕوون بێت ئەوەیە، بنیاتنانی نەتەوە لە دەرەوەڕا 
ناكرێ���ت. پێویس���تە بە تێپ���ەڕ بوونی كات خەڵ���ك پێكەوە كار 
بكەن و بە س���ەر جیاوازییەكانیاندا زاڵ بن، بەاڵم س���ەپاندنی 
بنیاتنان���ی نەتەوە لە دەرەوەڕا، بە تایبەتی لە الیەن ڕۆژاواوە، 
كارێك���ی بێ هوودەیە. كەواتە پێ���م وایە ئەو خاڵە بنەڕەتییەی 
باس���ت ك���رد، كە لە وتارەك���ەی )جیلیان تێ���ت(دا ئاماژەی پێ 

كراوە، ڕاست و دروستە. 



ان
تن

نیا
بو

ی 
زر

ه

296



ات
ەك

ێ د
ت پ

ەس
ە د

ۆو
وخ

 نا
لە

ی 
ەك

ەر
ی د

ەت
اس

سی

297

سیاسەتی دەرەكی 
لە ناوخۆوە دەست پێ دەكات

ڕیچارد هاس
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پەنەڵێك لەس���ەر كتیب���ی )foreign policy begins at home(ی 298
)ریچارد هاس( كە ئیس���تا س���ەرۆكی ئام���ۆژگای ئەنجومەنی 
پەیوەندییەكان���ی دەرەوەی���ە. ئ���ەم كتێب���ە ل���ە مانگی نیس���اندا 
دەرچووە، یەكێكە لەو كتێبانەی رەوتی سیاس���ەتی دەرەوەی 
ئەمری���كا لە جیهاندا دی���اری دەكات. لەبەر ئەوەی هاس خۆی 
س���ەرۆكی س���تافی پالندان���ان بووە ل���ە ئیدارەی ب���وش، بۆیە 
س���ەرۆكی ئیس���تای ئەمریكاش بایەخ بەم كتێب���ە دەدات. ئێمە 
بە پێویستمان زانی ئەم پەنەڵە بكەین بە كوردی و خوێنەران 
ل���ە زاری )ریچارد هاس(����ەوە بیخوێننەوە. ئ���ەم كتێبە چەند 
گرنگ���ە، لەمەش زیاتر ئەم پەنەڵە كۆمەڵێك پرس���یاری گرنگ 
ل���ە دەرەوەی ئ���ەو كتێب���ەدا دەورووژێنێت و ریچ���ارد هاس 
وەاڵمی���ان دەداتەوە. ئەمەش مان���ای ئەوەیە ئەگەر ئەم پەنەڵە 
ل���ە خوێندن���ەوەی كتێبەكە گرنگت���ر نەبێت، ئ���ەوا الیەنی كەم 

ناوەرۆكی كتێبەكە بە خوێنەران ئاشنا دەكات.
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299 پیت���ەر ڕۆبەرتس���ۆن: ئێ���وارە ب���اش بەڕێ���زان، سوپاس���ی 
هەمووت���ان دەكەم كە ئەم ش���ەوە لێرە ئام���ادە بوون، لە بری 
ئەنجومەن���ی كاروب���اری جیهانی���ی كالیفۆرنی���ای باش���وور و 
ئەنجومەنی پەیوەندیی دەرەكی، پێمان خۆش���ە بەخێرهاتنتان 
بكەین بۆ پرۆگرامەكەمان، لەبارەی دوووبارە جەخت كردنەوە 
لە سەر سیاسەتی دەرەوە لە بەرەی ناوخۆدا، ئێمە خۆشحاڵ 
و ش���ەرەفمەندین كە ئەم شەوە )د. ڕیچارد هاس(مان لەگەڵە 
كە سەرۆكی ئەنجومەنی پەیوەندیی درەكییە، من ناوم )پیتەر 
ڕۆبەرتس���ۆن(�ە، س���ەرۆكی ب���ۆردی ئەنجومەن���ی كاروباری 
جیهانی���ی كالیفۆرنیای باش���وورم. ئەم���ەش بەختەوەرییەكی 
تایبەت���ە بۆ من، چونكە ئەوەندە خۆش���بەخت بووم كە هەندێ 
كار لەگەڵ د. ڕیچارد هاس���دا بكەم. پێش ئەوەی دەس���ت پێ 
بكەم با ساتێك تەرخان بكەین بۆ سوپاس كردنی ئەندامەكان، 
بۆ پش���تیوانی كردنی���ان لە ئەنجومەنی كاروب���اری جیهانی و 
پێش���وازی ك���ردن لە ه���ەر ئەندامێك���ی ن���وێ. ئەندامەكانمان 



ان
تن

نیا
بو

ی 
زر

ه

300

بناغەی ئەو كارە دەستەبەر دەكەن كە ئێمە دەیكەین، ئێمەش 
ناتوانین وەك پێویست سوپاسیان بكەین بۆ ئەو وەبەرهێنانە 
بەردەوامەی���ان لە ئەنجومەنی كاروباری جیهانیدا. ئەگەر ئێوە 
میوانن، ئەوا ئومێد دەكەین لە داهاتوودا ببنە ئەندام، بۆ ئەوەی 
س���وود لەم دەرفەت���ە تایبەتانە وەربگ���رن، وەك بەرنامەكەی 
ئەندامان���ی  بەخێرهاتن���ی  دەمانەوێ���ت  هەروەه���ا  ئەمش���ەو، 
ئەنجومەن���ی پەیوەندیی دەرەكی بكەی���ن، هەروەها میوانانمان 
لە ئەنس���تتیوتی ناشناڵ دیموكراتی. ئەم بەرنامەیەی ئەمشەو 
ب���ۆ ڕادی���ۆ و تەلەفزی���ۆن تۆمار ك���راوە، لەگ���ەڵ ئەندازیاری 
دەن���گ بەڕێ���ز دەیڤید ئۆگیلڤی���د، هەروەها ئەندازی���اری ڤیدیۆ 
بەڕێز نێرڤ مەكەس���باك. دەمەوێت س���ەرۆكی دانیشتنەكەی 
ئەمش���ەوتان پێ بناسێنم، مایكڵ نۆت، پرۆفسیۆری سیاسەتی 
گش���تی لە كالیفۆرنیا لە بێركلی، ئ���ەو هەگبەیەكی هەمەڕەنگی 
هەی���ە ل���ە بواری ئەكادیمیا و حكووم���ەت و كەرتی تایبەتدا و 
پسپۆڕە لە سیاسەتی ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریكا، كاروباری 

نێودەوڵەتی و زانست و تەكنەلۆجیادا. 
مای���كڵ ن���ۆت: لە ب���ری ئەنجومەن���ی كاروب���اری جیهانی و 
ن���ۆت،  ئەنجومەن���ی پەیوەندییەكان���ی دەرەوە، م���ن، مای���كڵ 
س���ەرۆكایەتیی دانیش���تنی ئەمش���ەو دەك���ەم، ئێس���تاش جێی 
خۆش���حاڵیمە كە میوانە تایبەتەكەتان پێ بناس���ێنم، د. ڕیچارد 
ه���اس، كە س���ەرۆكی ئەنجومەن���ی پەیوەندی���ی دەرەوەیە، لە 
تەمموزی س���اڵی 2003وە ئەم پۆس���تەی بە دەس���تەوەیە. لە 
كانوونی دووەمی س���اڵی 2001�ەوە تاكوو حوزەیرانی 2003 
د. ڕیچارد بەڕێوەبەری پالندانانی سیاس���ی بوو لە وەزارەتی 
دەرەوە و ڕاوێ���ژكاری س���ەرەكیی وەزی���ری دەرەوە، كۆڵ���ن 
پ���اوەڵ ب���وو. د. ڕیچارد ئەزموونێكی چڕت���ری لە حكوومەتدا 
هەی���ە، كاتێك ڕاوێژكاری بااڵ بوو ب���ۆ كاروباری ڕۆژهەاڵتی 
نزیكی باشووری ئاس���یا، كە لە ستافی ئەنجومەنی ئاسایشی 
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نەتەوەیی���دا، پێش���تریش ل���ە وەزارەت���ی دەرەوە و بەرگری���دا 
خزمەت���ی ك���ردوووە، پێ���ش ئەوەش ل���ە ئەنجومەن���ی پیراندا 
»legislative aid« )ئەو كەس���ەی هاوكاریی یاس���اداڕێژەران 
دەكات و توێژینەوە دەكات و پرۆژەی یاس���ا ئامادە دەكات و 
پڕس و ڕا و ڕاسپاردەیان بۆ بەرز دەكاتەوە( بووە. بەڕێزان 
لێ���رەدا باس���ی ڕێكخس���تنەوەی ماڵی ئەمری���كا دەكەین، تكایە 
لەگ���ەڵ من���دا بەخێرهاتن���ی د. ڕیچارد هاس بك���ەن و چێژ لە 

قسەكانی وەربگرن. 
د. ڕیچارد هاس: س���وپاس پیتەر، سوپاس مایكڵ و سوپاس 
ب���ۆ هەموو ئەوانەی ئەمش���ەو هاتوون، جێی خۆش���حاڵییە كە 
خەڵكێك���ی زۆر دەبین���م بای���ەخ ب���ە كاروب���اری نێودەوڵەت���ی، 
هەروەه���ا كاروب���اری ناوخۆی���ی دەدەن، ك���ە هەردووكی���ان 
ئاسایش���ی نەتەوەیی پێك دەهێنن. من باس���ی واشنتن دەكەم، 
بەاڵم ب���ە پێچەوان���ەی واش���نتنەوە )ڕەنگە مەبەس���تی جۆرج 
واش���نتن بێ���ت(، نابم���ە سەركێش���ێكی س���ەربازی و چاالكیی 
شۆڕش���گێڕانە بك���ەم. م���ن ب���ە دوای ژیانێكی مەزن���ەوە نیم، 
بەڵك���ووو دەمەوێ���ت بە خێرایی ئ���ەوەی دەمەوێ���ت بیكەم و 
دواتر ڕەنگە لە قاڵبی پرس���یار و وەاڵمدا، درێژە بە گفتوگۆكە 
بدەی���ن. م���ن لە مایكڵەوە دەس���ت پ���ێ دەك���ەم و چاوەڕوانی 
پرس���یاری قورس دەك���ەم، كەواتە دێمە الی ت���ۆ. ئەوەی من 
دەمەوێ���ت ئەوەیە چەند خولەكێ���ك تەرخان بكەین بۆ ئەوەی 
چوارچێوەی���ەك ب���ۆ گفتوگۆكەم���ان دابنێین. م���ن چاوەڕوانی 
ئ���ەوەم دەك���رد ئەمش���ەو لێ���رە بم، ب���ەاڵم ئەوەی پێش���بینیم 
نەدەك���رد، ئ���ەوە بوو قس���ە لەب���ارەی ئ���ەم بابەت���ەوە بكەم، 
پێش���بینیم نەدەك���رد هەرگی���ز كتێبێ���ك بنووس���م ب���ە ن���اوی 
دەكات«  پ���ێ  دەس���ت  ناوخ���ۆوە  ل���ە  دەرەوە  »سیاس���ەتی 
)foreign poliCy begins at home(. لەب���ەر ئەوە پێم وایە 
ئەم بابەتە ئەوە دەهێنێت چەند خولەكێكی بۆ تەرخان بكەین، 
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ئەوی���ش بۆ ئەوەی ئەوە ڕوون بكەمەوە چۆن گەیش���تمە ئەم 
خاڵ���ە، ن���ەك لەبەر ئ���ەوەی كارەكەی من زۆر جێ���ی بایەخە. 
بەڵك���وو تەنیا لەبەر ئەوەی پێم وایە ش���تێك لەبارەی ئەوەوە 
دەڵێت كە واڵتەكەی ئێمە لە كوێدایە. لە ڕاس���تیدا دوو ش���ت، 
هۆكار، وایان ك���رد ئەم كارە بكرێت، یەكەمیان ئەزموونی دە 
بۆ پازدە س���اڵی ڕابردوو، لە سەروو هەمووشیانەوە، شەڕی 
عێ���راق و ئەفغانس���تان ب���وو، لە كتێبێكی پێش���وودا، من وەك 
ش���ەڕی ئیختیاری )war of choice( وەسفم كردوون. سەرەتا 
ب���ا ئەوە بڵێم م���ن گومانم هەبوو لەبارەی ش���ەڕی عێراقەوە، 
هەروەها ئەفغانستانیش���ەوە، ئەویش لە سەرەتای شەڕەكەدا 
ن���ا، بەڵكوو دوای ئەوەی بێ ئەندازە خواس���تمان زیادی كرد 
لە هەردووو حاڵەتەكەدا. ئەمریكا لە بنەڕەتدا هەوڵی دووبارە 
دروس���ت كردن���ەوەی كۆمەڵگەكان���ی دیك���ەی دا، م���ن ب���ەو 
دەرەنجامە گەیش���تم كە ل���ە هەردوو حاڵەتەك���ەدا، ئەگەرچی 
چەن���د ب���ەرەو پێ���ش چوونێكیش���مان بەدەس���ت هێن���ا و ئەو 
دەرەنجامان���ەش، چەند دەرەنجامی خوازراو بوون، ئەوا زۆر 
بە س���ادەگۆیی دەیڵێم كە شایستەی ئەو هەموو وەبەرهێنانە 
نەبوون، ك���ە ئێمە لە پێناویاندا كردمان. وەبەرهێنانی ئەمریكا 
لە ڕووی ئابووری و س���ەربازی و دیپلۆماسییەوە، یاخود لە 
ڕووی مرۆیی���ەوە، لەم دوو واڵتەدا، ئ���ەوەی نیگەرانم دەكات 
ئەوەیە تێڕوانینی من لەبارەی ئەم دوو ناكۆكییەوە، هەروەها 
ئەوەی پێش���تر لە ڤێتنام ڕووی دا، ئەوەیە كە ئەو دەرسانەی 
من فێریان بووم، زۆر بەرباڵو نین، خەڵكێكی زۆر هاوبەشیم 
ناك���ەن تێی���دا، چونك���ە كاتێك م���ن دیڤچوون ب���ۆ هەندێ لەو 
مش���تومڕانە دەكەم كە لە ئ���ارادان لەبارەی ئەوەی پێی دەڵێن 
بەهاری عەرەب، بە تایبەتی س���ووریا، دووبارە گەیشتمە ئەو 
دەرەنجام���ەی ئێمە ناژییران���ە، كورتبینانە، هەوڵی ئەنجامدانی 
چەن���د ش���تێك دەدەین و من ترس���م هەبوو ل���ەوەی دووبارە 
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گرن���گ  زۆر  دەرس���ێكی  ئێم���ەش  و  بدەین���ەوە  ئەنجامی���ان 
فێربووین، كە زۆر جار واقیعە لۆكاڵەكان سەركەوتوو دەبن، 
ئەو چەمكە گشتیانەی لە ناو ژینگەی سیاسی و كۆمەاڵیەتیی 
)واش���نتن دی س���ی(دا ب���اش دەردەك���ەون، زۆر زەحمەت���ە 
بیانكەیتە واقیع لەو بەش���ەی دیك���ەی جیهاندا. لە هەمان كاتدا 
و سەرەڕای ئەو نیگەرانیانەی من هەمە لەبارەی ئەوەی ئێمە 
بە چ ئاراستەیەكدا دەڕۆین لە پەیوەند بە سیاسەتی دەرەوەی 
ئەمری���كاوە و چ���ی دەكەین و چۆن دەیكەین؟ ئ���ەوا نیگەرانم 
لەب���ارەی بارودۆخەكە ل���ە ناوخۆدا. ئەمەش ن���ەك هەر تەنیا 
بەدواداچ���وون بۆ ئەو كارانە دەگرێتەوە كە ئەنجاممان داون، 
بەڵك���وو ل���ەوەش گرنگت���ر ئەو كاران���ەش لەخ���ۆ دەگرێت كە 
ئەنجامم���ان ن���ەداون، چۆن بە ڕاس���تی كێرڤ���ی قەرزەكانمان 
چارەسەر نەكرد و كێشەی كورت هێنان، كە كورت هێنانێكی 
گ���ەورە بوو، چارەس���ەر نەكرد؟ تاكوو ب���ەم دواییە گەورەتر 
بوو، هەروەها چۆن ئێمە دۆخی ژێرخانمان چارەسەر نەكرد، 
دۆخی قوتابخانەكان؟ چۆن گەش���ەی ئابووریی ئێمە نزیكەی 
نی���وە بوو ل���ە دوای جەنگی جیهانیی دووەم���ەوە؟ كاتێك من 
ئ���ەو  گەیش���تمە  دەك���ەم،  ڕۆژان���ە  سیاس���ەتی  چاودێری���ی 
دەرەنجام���ەی ك���ە دەكرێ���ت نزیك���ەی هەم���وو ئەو كێش���انە 
چارەس���ەر بكرێن، تەنیا ئەگەر، ئەم���ەش ئەگەرێكی گەورەیە، 
كە سیاس���ەتی ئێمە ڕێگای دروس���تی خۆی بگرتایەتە بەر  بۆ 
ئ���ەوەی ببوایەت���ە بناغەی���ەك ب���ۆ ئەنجامدان���ی كاری دیكە لە 
داهاتوودا. سیاس���ەتی ئێمەش، ئەنجامدان���ی ئەم كارەی ڕەت 
ك���ردەوە، هەروەه���ا نیگەرانی هەیە لەبارەی ئ���ەوەی ئێمە لە 
دەرەوە دەیكەی���ن و ل���ە بنەڕەت���دا ئ���ەوەی ئێمە ل���ە ناوخۆدا 
دەیكەی���ن، یاخ���ود ئەگ���ەر ب���ە ش���ێوەیەكی ڕاش���كاوانەتر و 
ڕاس���تەوخۆتر بیڵێین: لەسەر ئاس���تی دەرەكی ئەدای ئێمە لە 
دەرەوەی توانای خۆمان و لە س���ەر ئاس���تی ناوخۆش ئەدای 
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ئێمە لە ئاس���ت ئەو توانایەدا نییە، كە هەمانە، ئەمەش وای لێ 
كردم ئەم كتێبە بنووس���م، كە زیاتر و زیاتر نیگەران دەبووم 
و نیگ���ەران بوونم لەبارەی ئەوەی ئەم واڵتە لە كوێدایە، لە چ 
پێگەیەكدای���ە؟ ئەمەش لەبەر ئەوە نییە كە من داكش���ان ببینم، 
ی���ان من ڕەش���بین بم، بەڵك���وو ئەگەر بە س���ادەگۆیی بدوێم، 
لەب���ەر ئەوەیە م���ن ڕاس���تگۆم لەب���ارەی بارودۆخەكە و ئەو 
ئاس���تەنگانەی ڕووب���ەڕووی بووینەیت���ەوە، دەزان���م ئێم���ە لە 
كۆتایی���دا دەتوانی���ن مامەڵە لەگ���ەڵ ئەم ئاس���تەنگانەدا بكەین، 
بەاڵم ئەمە شتێكی حەتمی و شتێكی ئۆتۆماتیكی نییە، بەڵكوو 
دەبێت بگۆڕدرێن، كاتێك ویس���تم ئەمە بكەم، ویس���تم كتێبێك 
بنووس���م لەبارەی ئەوە دەبێت چۆن ئەمریكا بگۆڕدرێت، چی 
بكات لەس���ەر ئاس���تی دەرەوە و لەسەر ئاستی ناوخۆش چی 
ب���كات؟ ئەوی���ش بۆ ئەوەی بتوانێت س���ەدەی بیس���ت و یەك 
دابڕێژێت���ەوە، ب���ەو ش���ێوەیەی ك���ە م���ن پێ���م وای���ە دەكرێت 
پێویس���تە  ش���ێوەیەی  ب���ەو  ڕاس���تیدا  ل���ە  و  دابڕێژرێت���ەوە 
دابڕێژرێت���ەوە. ئەوی���ش ئەگەر بمانەوێت پڕ بە مانای وش���ە، 
گەش���ە ك���ردن، گەش���ە بكەین لە ناوخ���ۆدا، لە ن���او واڵتدا. لە 
ڕاس���تیدا ئێمە ل���ە جیهانێكی بێ ئەندازە ئاڵ���ۆزدا دەژین. ئەمە 
جیهانێك���ە زۆر ئاڵۆزت���رە لەو جیهانەی زۆرێ���ك لە ئێمە تێیدا 
گ���ەورە بووین، ئەویش ب���ە لەبەر چاو گرتنی باڵو بوونەوەی 
هێ���ز و ئەو ڕاس���تییەی، ك���ە چی دی ئێمە ل���ە جیهانێكی یەك 
ئاراستەی تاك جەمسەردا ناژین، بەڵكوو لە جیهانێكدا دەژین 
ك���ە هەموو تاكە كەس و گرووپ و واڵتان تێكڕای جۆرەكانی 
هێزیان لەبەر دەس���تە. ئەگەر ل���ە ناوخۆش بڕوانین، ئەوا ئەو 
ئاڵۆزیی���ەی لە كۆمەڵگ���ەی ئێمە دەگوزەرێت ل���ە هەر كاتێكی 
دیك���ە مەزنترە، ئەو ژینگەیەی سیاس���ەتی تێ���دا دادەڕێژرێت 
زۆر ئاڵۆزترە لە هەر كاتێكی پێشووتر. پێشتر من باوەڕم وا 
بوو خەڵكی پێویس���تیان بە نەخشەڕێ هەیە، لەبارەی ئەوەی 
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چ���ۆن بڕی���ار بدەی���ت و چ���ی بكەیت و چ���ی نەكەی���ت؟ واتە 
پێش���ینەكانت هەڵبژێری���ت، ئێم���ە ناتوانی���ن هەموو ش���تێك لە 
هەم���وو ش���وێنێك لە هەموو كاتێك���دا بكەین، بەڵك���وو دەبێت 
هەندێ میكانی���زم و هەندێ بناغەمان هەبێت بۆ هەڵبژاردن و 
سەپش���كی، چونك���ە ئەگ���ەر تەنی���ا كاردانەوەم���ان هەبێ���ت لە 
بەرانب���ەر ئەوەی بەرەو ڕوومان دێت، ئەوا لە پێگەیەكی زۆر 
خراپ���دا دەبین، توانایەك���ی كەممان دەبێت، لەب���ەر ئەوەی بە 
ڕەوتێك���ی تون���د و خێرا زۆر ش���ت بەرەو ڕووم���ان دێت. لە 
بنەڕەت���دا بیركردنەوەی من لەبارەی ئەوەی دەتوانین بیكەین، 
ئ���ەوە ب���وو ك���ە دەتوانی���ن ج���ۆرە پالنێك���ی س���تراتیژی یان 
چوارچێوەی���ەك بۆ ئەمریكا دابڕێژین. من بۆ ماوەیەكی دوور 
و درێژ و زۆر بە س���ەختی بیرم لەوە كردەوە، گەیش���تمە ئەم 
هێنان���ەوە:  بەدەس���ت  گەڕاندن���ەوە،  بیرۆك���ەی  بیرۆكەی���ە، 
)restoration(، گەڕاندن���ەوەی بناغەكان���ی هێ���زی ئەمری���كا لە 
ناوخ���ۆدا، هەروەها پێویس���تمان بە گەڕاندن���ەوەی هەندێ لە 
هاوس���ەنگییەكانی دیكەش هەیە، هاوسەنگیی نێوان سیاسەتی 
دەرەوە و سیاس���ەتی ناوخۆ، لە نێو سیاس���ەتی دەرەوەشدا، 
هەندێ هاوسەنگیی دیكەش هەن، كە ئێمە دەتوانین سەرنجی 
زیاتری���ان لەبارەوە بدەین. كاتێك بیر لەم پرس���ە دەكەیتەوە، 
ل���ە ڕاس���تیدا كاتێك من ب���ەردەوام دەبم ل���ە بیركردنەوە لێی، 
ئ���ەوا دەبێت وەك لقێكی جیا بووەوە لە ئاسایش���ی نەتەوەیی 
بیر لە سیاس���ەتی دەرەوە بكرێتەوە، چونكە ئەم دووانە یەك 
ش���ت نی���ن، ئاسایش���ی نەتەوەیی پش���ت ب���ە چەن���د توخمێك 
دەبەس���تێت، ل���ە نێویان���دا هێ���زی ئاب���ووری و یەگكرتووی���ی 
كۆمەڵگەكەم���ان، چونك���ە ئەگەر ئابوورییەكەم���ان بەهێز بوو، 
ئەگ���ەر كۆمەڵگ���ەكان یەكگرت���وو بوو، ئ���ەوا توان���ای مامەڵە 
كردنمان لەگەڵ زۆر لەو پرس���انەدا دەبێت، كە ئەگەری ئەوە 
هەی���ە لە دەرەوە ڕوو ب���دەن، بە پێچەوانەوە ئەگەر ئابووریی 
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ئێم���ە بەهێز نەب���وو، ئەگەر كۆمەڵگەی ئێم���ە پێكەوە نەبوون، 
ئ���ەوا دووچاری دژوارییەكی بێ ئەن���دازە دەبینەوە لە مامەڵە 
كردن لەگەڵ جیهاندا، ئەگەر نەشتوانین مامەڵە لەگەڵ جیهاندا 
بكەی���ن، ئ���ەوا ڕووبەڕووی ئەو ڕاس���تییە دەبین���ەوە، كە هەر 
ش���تێك ل���ە دەرەوە ڕوو ب���دات، ئ���ەوا هەر لە ش���وێنی خۆیدا 
نامێنێت���ەوە، جیه���ان )الس ڤیگاس( نییە، ئەو ش���تە خراپانەی، 
ی���ان ئەو ڕووداوان���ەی لە دەرەوەی س���نووری ئەمریكا ڕوو 
دەدەن، ڕێ���گای خۆی���ان دەدۆزن���ەوە ب���ۆ ئەوەی س���نووری 
ئێم���ەش بب���ڕن، بێن���ە ن���او واڵتەكەمان���ەوە. ئێم���ە ناتوانی���ن 
واڵتەكەم���ان بكەی���ن بە قەاڵی���ەك و ئێمەش ببینە پاس���ەوانی 
دەروازەك���ەی. ل���ە س���ەدەی بیس���ت و یەك���دا س���نوورەكان 
بەربەس���ت نی���ن، كەواتە لە كۆتاییدا سیاس���ەتی دەرەكی، بەو 
ئەندازەی���ە دەرەك���ی نیی���ە، ك���ە دێتە بەرچ���او، بەڵك���وو زۆر 
پەیوەس���تە ب���ەوەی لێ���رە و ل���ە ناوخ���ۆدا ڕوو دەدات، بەاڵم 
دووب���ارەی دەكەم���ەوە ئ���ەوەی لێ���رەدا و لە ناوخ���ۆدا ڕوو 
دەدات، زۆر كاریگەریی هەیە لە س���ەر توانای ئێمە لە رووی 
كار كردن���ەوە و س���ەركردایەتی ئێم���ە ل���ە دەرەوە. هەروەك 
ئام���اژەم پێ كرد لە س���ایەی بیرۆكەی بەدەس���ت هێنانەوەدا، 
ه���ەوڵ دەدەم هاوس���ەنگییەك بگەڕێنم���ەوە ب���ۆ سیاس���ەتی 
دەرەوە و لە بنەڕەتدا من داوا دەكەم دەبێت ئەمریكا دەس���ت 
هەڵگرێ���ت لەوەی خۆی بە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���تی گەورەوە 
پابەن���د ب���كات. ئەگەر پازدە س���اڵ پێش ئێس���تا ئێم���ە پێكەوە 
بووینایە، لێرەشدا كۆ ببووینایەتەوە، كەسێكیش هەڵبستایە و 
قس���ەی بكردایە و ڕایبگەیاندایە كە پێویستە ئەمریكا لە دوای 
كۆتای���ی هاتن���ی جەنگ���ی س���اردەوە، چ���ی دی ڕووبەڕووی 
هێزێك���ی گەورەی ڕكابەر نابێتەوە، زۆربەی س���ەرچاوەكانی 
ل���ە بواری ئاسایش���ی نەتەوەیی���دا بخاتە گەڕ و ه���ەوڵ بدات 
دووب���ارە ئەفغانس���تان و عێ���راق دروس���ت بكات���ەوە، ئ���ەوا 
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پرس���یارمان دەك���رد ك���ە بۆچ���ی ئێم���ە ئ���ەو قس���ەكەرەمان 
بانگهێش���ت كردووە؟ بۆچی ناچارین گوێی لێ بگرین؟ چونكە 
ئەم���ە وەك كارێك���ی س���تراتیژی دەرناكەوێ���ت، ب���ەاڵم ئێم���ە 
دەق���اودەق ئ���ەم كارەم���ان ك���رد. ئ���ەوەی من ه���ەوڵ دەدەم 
لەبارەی���ەوە بدوێ���م ل���ە پەیوەن���د ب���ە دووب���ارە هاوس���ەنگی 
ڕاگرتن���ەوە، ئ���ەوە نییە ك���ە ئێمە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت جێ 
بهێڵی���ن و پش���تی ت���ێ بكەی���ن، بەڵك���وو وا لێ���ی بڕوانی���ن كە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەشێكە لە جیهان، نەك تاكە بەشەكەی 
جیه���ان بێت، كە ئەمریكا تێوەی گالبێ���ت. ئێمە لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستدا بەرژەوەندیمان هەیە، بەاڵم گرنگە چەند شتێكمان 
بێت���ەوە بی���ر، یەكەمی���ان ئەوەی���ە هێزێك���ی م���ەزن نیی���ە ل���ە 
ڕۆژهەاڵت���ی ناوەڕاس���تدا. دووەمی���ان ئەوەی���ە ڕاس���تە ئێم���ە 
بەرژەوەندیم���ان هەیە تێی���دا، بەاڵم توانای ئێم���ە بۆ كاریگەر 
بوون لە س���ەر ئەو بەرژەوەندیانە س���نووردارە. زۆرێك لەو 
ش���تانەی ئێمە نیگەرانیی بووین لەبارەیان���ەوە لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس���تدا، ب���ە تایبەت���ی ڕەوت���ی ئ���ەو كۆمەڵگەیان���ە، ئ���ەو 
ڕاس���تییەی فێری بووین، ئەوەیە كاتێ���ك ئێمە دووو ملیۆن و 
نی���و ئەمریكیم���ان نارد. ئەم���ەش ئەگەر هەموو ئەو كەس���انە 
بژمێری���ن كە ئێمە ناردمان بۆ عێراق و ئەفغانس���تان، تەنانەت 
دووای ئ���ەوەی ئێمە دوو ملیۆن و نی���و ئەمریكاییمان بۆ ئەو 
دوو واڵت���ە و ب���ۆ ماوەی زیاتر لە دە س���اڵ ڕەوانە كرد، ئەوا 
هێش���تا نەمانتوانیوە ئەم بەشەی جیهانە لەسەر ئەو وێنەیەی 

كە هەمان بوو دروست بكەینەوە. 
ئەمەش ش���تێكمان فێر دەكات لەبارەی سنوورداریی دەست 
ڕۆش���تووییمانەوە. م���ن داوای ئ���ەوە ناك���ەم ئ���ەم ناوچەی���ە 
فەرامۆش بكرێت، لەبەر ئەوەی هێشتا ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
گرنگ���ە و ڕوون���ە ك���ە پەیوەندی���ی گرنگ���ی ب���ە ئیس���رائیلەوە 
هەی���ە، وزەش گرنگ���ە و نیگەرانییەكانی پەیوەس���ت بە چەكی 
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ئەت���ۆم و تیرۆریزم���ەوە گرنگ���ن، كەواتە ئێم���ە بەرژەوەندیی 
ڕاستەقینەمان هەیە، بەاڵم دەبێت ئێمە دوو شتمان لەبیر بێت، 
دەبێت تێوەگالنی ئێمە تا ئەو سنوورە بڕوات كە پێمان وا بێت 
دەتوانین دەس���تكەوت بەدەست بهێنین. شتێكی بێمانایە كە تۆ 
ه���ەر كاری زیات���ر بكەیت ب���ە بێ ئەوەی دەس���تكەوتی زیاتر 
بەدەس���ت بهێنێت. دووەمیان دەبێت هەنگاوێك بگەڕێینەوە بۆ 
دواوە، ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست تەنیا پارچەی شەترەنجەكە نییە، 
بەڵكوو تەنیا چوارگۆش���ەیەكە لەسەر ئەو پارچە شەترەنجە. 
كەوات���ە دەبێ���ت بیر بكەین���ەوە، نەك تەنیا لەب���ارەی تێچووی 
ڕاس���تەوخۆوە، بەڵك���وو تێچووی ناڕاستەوخۆش���ەوە، كاتێك 
كاری زیات���ر لەوێ���دا دەكەین، ئایا دەتوانی���ن چ كارێكی زیاتر 
بكەی���ن لە بەش���ەكانی دیكەی جیهاندا؟ یان لێ���رە لە ناوخۆدا، 
كەواتە من مش���تومڕ لەبارەی ئەوە دەك���ەم تا ڕادەیەكی كەم 
خواس���تەكانمان، تێوەگالنمان، لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا كەم 
بكەین���ەوە. لە هەمان كات���دا خواس���تەكانمان، تێوەگالنمان، لە 
ئاسیادا زیاتر بكەین. هۆكاری هەڵبژاردنی ئاسیاش بۆ بوونی 
زەریای هێمن دەگەڕێتەوە، كە ئەمە ئەو بەشەی جیهانە هێزە 
مەزن���ەكان بە ش���ێوەیەكی ڕوو لە زی���اد كارلێك لەگەڵ یەكدا 

دەكەن. 
ئێم���ە دوای س���ی س���اڵ لە بااڵدەس���ت بوونی، ل���ە بنەڕەتدا 
بااڵدەس���ت بوونی ئابووری، لەم ناوچەیەدا، كە گەش���ە كردن 
تێیدا بێ ئەندازە گەورە بوو، ئەوا دەبینین مێژوو لە ئاس���یادا 
دەس���ت پ���ێ دەكات، ناس���یۆنالیزم، ملمالنێی هێ���زی مەزن و 
بەریەك كەوتن و پەیوەندیی نێوان هێزەیلی س���ەرەكی، وەك 
چی���ن و ژاپ���ۆن و كەن���داوی كۆریای داب���ەش و واقیعی باڵو 
بوونەوەی چەكی ناووكی.. هتد، بەدی دەكەین. بە پێچەوانەی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە، لە ئاسیادا دوو شت هەن، یەكەمیان 
ئەوەیە لە ڕاستیدا ئێمە هێزی سەرەكیمان هەیە لەم ڕۆژگارەدا، 
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دووەمیان ئەوەیە، كە من مشتومڕی ئەوە دەكەم، ئەمریكا لە 
پێگەیەكدا نییە، ئەویش بە ڕەچاو كردنی ئامرازەكانی هێز، وەك 
هێزی دەریایی، هێزی ئاسمانی، هێزی ئابووری و دیپلۆماسی 
بۆ ئەوەی كاریگەریی هەبێت بە س���ەر پەرەس���ەندنەكانی ئەو 
ناوچەی���ەوە. كەواتە لە ڕاس���تیدا لە ئاس���یادا، توانا، ئەگەرێكی 
زیاتر هەیە بۆ ئەوەی ئەمریكا سیاسەتی دەرەكیی خۆی تێدا 
جێبەج���ێ بكات، ك���ە دەتوانین بەرژەوەندییە ڕاس���تەقینەكانی 
خۆمانی تێدا بپارێزین. هەروەها دەبێت كاری زیاتر لە س���ەر 
ئەو ناوچەیەش بكەین كە لە ئەمریكای باكوورەوە نزیكە، ئەمە 
بەش���ێكی جیهانە كە 400 ملیۆن كەس���ی تێدا دەژی. ئەمریكا 
و كەنەدا و مەكس���یك، كە لە ڕووی وزەوە پێویس���تی خۆیان 
دابین دەكەن، لە ڕاستیدا توانای ئەوەمان هەیە ببینە داینەمۆی 
گەش���ە كردنی ئابووریی جیهان. پێم وایە دەبێت داهێنەرانەتر 
بی���ر بكەینەوە لەبارەی ن���ەوەی داهاتووی ڕێككەوتنی نافتاوە 
)ڕێككەوتن���ی بازرگانیی ئازادی واڵتان���ی ئەمریكای باكوور(، 
بی���ر لە ئاوێتە بوونێكی زیاتر ل���ە باكووری ئەمریكا بكەینەوە 
و بی���ر ل���ەوە بكەینەوە ن���ەك تەنی���ا كۆمەڵگەیەك���ی گەورەتر 
دروس���ت بكەین لە ڕووی وزەوە، بەڵكوو لە ڕووی ئابووری 
و بوارەكان���ی دیك���ەی ژیانیش���ەوە. كەواتە ئەمە هاوس���ەنگی 

ڕاگرتنەوەیە لە چوارچێوەی سیاسەتی دەرەكیدا.
دووەمی���ان ڕاگرتنەوەی هاوس���ەنگییە لە نێوان سیاس���ەتی 
دەرەك���ی و ئەوەی لێرە لە ناوخ���ۆدا ڕوو دەدات. ئەوەی من 
لەب���ارەی ناوخ���ۆوە دەمەوێت بیڵێم، ك���ە دەتوانم بە وردتر و 
دوور و درێژت���ر لەبارەی���ەوە بدوێم، پەیوەندی���ی بە بنیاتنان 
و گەڕاندنەوەی بناغەی گەش���ەی ئابووریی ئەمریكاوە هەیە، 
ئێمە ئێستا گەشە دەكەین و لە ماوەی پێنج ساڵی ڕابردووش 

ئێمە نزیكەی نیوەی بەرهەمی جیهانمان، بەرهەم هێناوە.
 لە دوای دووەمین جیهانە جەنگەوە و لە زۆربەی ڕۆژگاری 
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دوای ئ���ەو جەنگ���ەدا، ئەمریكا بە ڕێژەی 3.3 و 3.4 گەش���ەی 
دەكرد. ئێس���تا ڕێژەی گەش���ە كردنی ئێمە پتر نزیكە لە سەدا 
)2(����ە. لەگەڵ هەموو ئ���ەو دەرەنجامانەی لێ���ی دەكەوێتەوە، 
ئێم���ە ناتوانین ئەو وزەیە بەرهەم بهێنین، كە پێویس���تمانە بۆ 
ئەوەی وەك س���ەركردە و پێشەنگی جیهان كار بكەین، ئەگەر 
فری���ا نەكەوین و پەرە بە خۆمان نەدەین، بەاڵم ئێمە ناتوانین 
گۆچانێكی س���یحری ڕاوەش���ێنین، بەڵك���وو دەبێت كاری دیكە 

بكەین.
كاتێك من باسی ئەوە دەكەم كە پێویستمان بە وەبەرهێنانە 
لە سەرمایەدا، هەندێ سەرمایەی فیزیكی، مەبەستم ژێرخانە، 
وەك نەبوون���ی ئاس���نەڕێی خێ���را، نەبوون���ی فڕۆكەخان���ەی 
مۆدێ���رن. حاڵی حازر ئەمریكا لە ڕووی كواڵیتیی ژێرخانەوە، 
ل���ە ڕیزبەندی 25 ی���ان 30یەمینە لە جیهاندا. ئەمەش بە مانای 
ئ���ەوە دێت ئێمە كەمت���ر توانای ملمالنێمان هەی���ە بە بەراورد 
بەو توانایەی پێش���تر هەم���ان بوو، هەروەها ب���ە مانای ئەوە 
دێت ئێمە كات و داهاتێكی زۆر بە فیڕۆ دەدەین، چونكە ئێمە 
كۆمەڵگەیەكن نەرمییەكی كەمترمان هەیە لەوەی كە پێویستە. 
هەروەها وەك ئەوەی پێویس���تە پەرە بە س���ەرمایەی مرۆیی 
نادەین، خەڵكانێكی زۆر لە جیهاندا لە س���ەرەدا دەوەس���تن بۆ 
ئ���ەوەی بچ���ن بۆ س���تانفۆرد، هارڤارد، پرس���نتۆن، ئەگەر من 
كەس���ێكی گەنج ببینم، كوڕ بێت یان كچ، لە جیهاندا دەیەوێت 
بچێ���ت بۆ قوتابخانەیەكی گش���تی لە نیۆیۆرك یان )واش���نتن 
دی س���ی(، بەڵێ ئ���ەوە ئەزموونێكی پەروەردەیی هاوبەش���ە، 
ك���ە زۆربەی گەنجانی ئێمە پێی���دا تێپەڕیون. ئێمە وەبەرهێنان 
ل���ە داهاتووی خۆماندا ناكەین، من ئومێد دەكەم چاكس���ازیی 
پەیوەس���ت بە یاسای كۆچبەران تێپەڕێت، كە بوار بەوە بدات 
خەڵكێكی زیاتری خاوەن بەهرە و پەروەردە بێنە ئەم واڵتەوە 
و تێیدا نیش���تەجێ بن. ئەمە بووژاندنەوەیەكی تا دوایین ڕادە 
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گرنگ دەبێ���ت. ئەگەر دوایین ژم���ارەی كۆمپانیای دەوڵەمەند 
بخوێنیت���ەوە، كە ژمارەی���ان 500 كۆمپانیای دەوڵەمەندە، ئەوا 
جێ���ی بایەخ���ە كە چەندی���ن كۆمپانیا س���ەركەوتوو بوون لەم 
واڵتەدا، كە دەكرێت هۆكارەكەی بۆ كۆچبەران بگەڕێندرێنەوە. 

ئەمە پاڵنەرێكی بەهێزی گەشەی ئابووریی ئەمریكایە. 
كەواتە پرس���یارەكە ئەوەی���ە، ئێمە لەوێدا چ���ی دەكەین؟ لە 
بنەڕەت���دا من باس لەوە دەكەم ئێم���ە لەبارەی وەبەرهێنان لە 
ژێرخان���ی مرۆیی و فیزیكیدا چی دەكەی���ن و چی ناكەین؟ لە 
سەرمایەی مرۆیی و فیزیكیدا، ئەوەی ئێمە دەیكەین و ئەوەی 
نایكەین لەبارەی ئاس���تەنگی دوورمەودای پەیوەست بە مافی 
بەهرەمەن���د ب���وون لەو س���وودانەی ب���ە گوێ���رەی بەرنامەی 
حكووم���ەت دەس���تەبەر دەكرێ���ن. ئەم���ەش كاریگەری���ی زۆر 
گ���ەورەی دەبێت لە س���ەر ئاییندەی ئێمە. ئ���ەوەی من دەیڵێم 
ئەوەیە، لە ڕاس���تیدا ئێمە پێویستمان بەوەیە ئەم كارە بكەین، 
دەبێت ئەو كارە بە ڕاست و دروستی بكەین و توانای ئەوەمان 
هەبێت. هەروەها ئێمە دەرفەتیشمان لە پێشە، مەبەستم ئەوەیە، 
كە ئەمە بە ڕاس���تی دەرفەتێكی دەگمەنە ل���ە مێژووی ئێمەدا. 
25 ساڵە ئەمریكا بەیانیان لە خەو هەڵدەستێت و ڕووبەڕووی 
هێزێكی مەزنی ڕكابەر نابێتەوە. زۆربەی مێژووی چەند سەد 
س���اڵی كەم���ی ڕابردوو، ل���ە ڕۆژگاری هاوچەرخ���ی مێژووی 
نێودەوڵەتیی���ەوە، ت���ۆ بڵێ لە س���ەدەی حەڤدەم���ەوە، زۆربەی 
ئ���ەم مێژووە، بریتی ب���ووە لەوەی هێزێكی م���ەزن یان زیاتر 
كاریگەریی���ان هەب���ووە. كاتێكی���ش بی���ر لە س���ەدەی بیس���ت 
دەكەیت���ەوە، ئەوا دوو جیهانە جەنگی تێدایە، هەروەها جەنگی 
س���اردیش هەیە. حاڵی حازر، یاخود س���اڵی ت���ازە یادەوەریی 
بیس���ت و پێنج س���اڵەی كۆتایی هاتنی شەڕی ساردە. واتە لە 
2014/9/11دا، كە ئەمریكا رووبەڕووی هێزێكی مەزنی ڕكابەر 
نەبووەتەوە، ئەمەش كات و بوارێكی زۆرمان پێ دەبەخشێت 
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بۆ ئەوەی جەخت بكەینە سەر ناوخۆ. ئەمە بە مانای فەرامۆش 
كردن���ی جیهان نییە، ئەمە گۆش���ەگیری و دابڕان نییە، بەڵكوو 
ئەمە دووبارە ڕاگرتنەوەی هاوس���ەنگییە، واتە دەبێت س���وود 
ل���ەم دەرفەتە وەربگرین و توانای خۆمان بنیات بنێینەوە. بەو 
شێوەیە دەتوانین سەرهەڵدانی هێزێكی مەزن سارد بكەینەوە، 
ك���ە بیەوێ���ت بەرۆكمان بگرێت. ئەگەر سەریش���ی هەڵدا، ئەوا 
دەتوانین خۆمانی لەگەڵدا بگونجێنین، بەاڵم دەبێت رێوش���وێن 
و دیس���پلینمان هەبێت بۆ ئەوەی س���نوورێك بۆ ئەوە دابنێین 
كە لە دەرەوە دەیكەین، یاخود دوووبارە ئاراستەی بكەینەوە، 

ئەو كارەش بكەین كە پێویستە لە ناوخۆدا بیكەین.
م���ن نازان���م ئێمە چی دەكەین؟ دوایی���ن كاری من ئەوە بوو 
س���ەرۆكی پالن دانانی سیاس���ی بووم، كاری من پالن دانانی 
سیاس���ی بوو، نەك پێش���بینیی سیاسی. پێش���بینیی من باشتر 
نییە لە پێش���بینی كردنی هەر كەس���ێك لە ئێ���وە. هەندێ جار 
كە چاودێریی سیاس���ەتی خۆمان دەكەم، وش���ەیەكم بۆ دێت 
و وەس���فی دەك���ەم. چەرچڵ ئەو وتە ب���ە ناوبانگەی هەیە كە 
كاتێك پرس���یاری لێ ك���را لەبارەی ئەمری���كاوە، ئایا دەكرێت 
پشت بە ئەمریكا ببەسترێت بۆ بەجێ گەیاندنی كارێكی ڕاست 
و دروس���ت؟ وەاڵمەكە ئ���ەوە بوو بەڵێ، ب���ەاڵم دوای ئەوەی 
هەموو شتێكی دیكە دەكەن، ئنجا كارە ڕاستەكە دەكەن. ئێمە 
هێش���تا لە قۆناغی ئەوەداین كە هەموو ش���تێكی دیكە بكەین. 
نازان���م ئێمە چەن���د دوورین؟ ئومێدی م���ن ئەوەیە ئەم دۆخە 
ڕاس���ت بكەین���ەوە، هۆكارەك���ەش ئەوەی���ە بەرژەوەندییەكان، 
مەترس���ییەكان زۆر گەورەن. با بەم ش���ێوەیە گوزارشتی لێ 
بكەی���ن، بەدیلی جیهانێك بە پێش���ەنگی ئەمریكا، ئەوە نییە كە 
چین پێش���ەنگ بێت ی���ان لە الی���ەن ژاپۆنەوە س���ەركردایەتی 
بكرێت، یان ئەوروپاوە، یان بە سەركردایەتیی هیندستان یان 
بەرازیل یاخود هەر كەس���ێكی )واڵتێكی( دیكە. ئەو واڵتانە بە 
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هیچ ش���ێوەیەك توانا و مەیل و نەریتی سەركردایەتی كردنی 
جیهانی���ان نییە، بەڵكوو لە بنەڕەت���دا ئەمریكا خاوەنی ئەم كار 
و نەریتەیە. ئەمە خۆهەڵكێش���ان نیی���ە، ئەمە تێكەڵ كردن نییە 
لەگەڵ ڕەفتاری تاكالیەنیدا. من پێشنیاری ئەوە ناكەم ئێمە بە 
تەنیا ئەم كارە بكەین، چونكە چەمكی سەركردایەتی خۆبەخۆ 
هەبوونی ش���وێنكەوتووان لەخۆ دەگرێت. ئەو ئاس���تەنگانەی 
ك���ە ل���ە ئاراش���دان، دەبێ���ت ب���ە ش���ێوەیەكی دەس���تەجەمعی 
رووبەڕوویان ببینەوە. ئێمە ناتوانین بە تەنیا خۆمان ئەم كارە 
بكەین، ئەگەر ئێمە ئەم بارە ڕاس���ت نەكەینەوە، ئەوا بەدیلەكە 
ئەوەیە، كەس���ێكی دیكە نایەت و لە بری ئێمە ئەم كارە بكات، 
بەڵكوو دەبێتە جیهانێك، خەس���ڵەتەكانی ئەوە دەبن پەش���ێوی 
بە سەریدا باڵ بكێشێت، ئەویش بە هۆی بێ سەروبەرەییەوە، 
بە هۆی توند و تیژی و ناكۆكییەوە. دەبێتە جیهانێك كارلێكی 
ئاب���ووری تێی���دا زەحمەتتر دەبێ���ت، دەبێت���ە جیهانێكی كەمتر 

سەالمەت و كەمتر كراوە و كەمتر گەشە كردوو. 
دووب���ارەی دەكەمەوە، ئەگەر ئەم���ە ڕوو بدات، ئەوا لەوێدا 
نامێنێت���ەوە، بەڵك���وو ب���ەرەو ڕووم���ان دێت، ئ���ەوەی بەدیی 
دەكەی���ن ئەوەیە، كە كواڵیتیی ژیان لە ئەمریكادا بە ڕادەیەكی 
گ���ەورە دادەبەزێت. كەواتە لە دەرەنجامدا دەگەینە ش���وێنێك 
تێیدا، دەس���ت نیش���انی ئەوە بكەین ه���ۆكاری ناوخۆیی هەیە، 
كەواتە دەبێت هاوكار بین لە داڕشتن و سەركردایەتی كردنی 
جیهاندا، بەاڵم بۆ ئەوەی لە پێگەیەكدا بین جیهان دابڕێژینەوە 
و س���ەركردایەتیی جیهانیش بكەی���ن، دەبێت نێو ماڵی خۆمان 

ڕێك بخەینەوە.
كەواتە دووبارەی دەكەمەوە، یەكێك لە ڕێگاكانی بیركردنەوە 
لە بارەی ئاسایشی نەتەوەییەوە، كە زیاتر و زیاتر وەك دوو 
ڕووی یەك دراو لێكی بدەینەوە، یەكێكیان بریتییە لە سیاسەتی 
ناوخۆیی، الیەنەكەی دیكەش���ی بریتییە لە سیاسەتی دەرەكی. 
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ل���ە بنەڕەتدا من هەوڵی ئەوە دەدەم، ئەوە پیش���نیار بكەم، كە 
دەبێ���ت هەردوو الیەنەك���ە لەبەر چاو بگری���ن. ئێمە دەرفەتی 
كردنی ئەم كارەمان لە پێشە، لە ڕاستیشدا پێویستە ئەم كارە 
بكەین. من ئەم مش���تومڕە دەخەمە ڕوو، ئومێدی ڕاستەقینەی 
منی���ش ئەوەیە، باش���ترین س���وود ل���ەم دەرفەت���ە وەربگرین. 
لەبەر ئەوەی ئەگەر زۆر ڕاش���كاو بین، ئەوا بەدیلەكە بە هیچ 
ش���ێوەیەك س���ەرنج ڕاكێش نییە. كەواتە ئەمە بابەتەكەیە. من 
پەرۆش���م بۆ بیستنی پرس���یارەكانتان لەبارەی ئەو پرسانەی 
وەاڵمم هەیە بۆیان، كە پەیوەس���ت بن بەو مەس���ەالنەی ئێوە 
هاوڕانی���ن لەگەڵیان���دا. ئەگەر پرس���ێك ی���ان دوو پرس هەبن، 
ك���ە ئێوە هاوڕان لەگەڵیدا، ئ���ەوا مەیهێڵنەوە و بیدركێنن، زۆر 

سوپاس بەڕێزان. 
مایكڵ نۆت: زۆر سوپاس ڕیچارد بۆ ئەو وتانەی سەرەتا كە 
بابەتگەلێكی زۆرت خس���تە روو. ئێمە پرسیاری زۆر باشمان 
هەیە، لێگەڕێن با لەوە دەس���ت پێ بكەین، كە ئەگەر س���ەرۆك 
ئۆباما لێرە بووایە و گوێی لێ بگرتیتایە، ئەوا ڕەنگە ش���تێكی 

لەم شێوەیەی بگوتایە: 
ئایا مەبەستت چییە لە كەم كردنەوەی بایەخدانی ئەمریكا بە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست؟ من زۆر تۆمەتبار كرام لە پەیوەند بە 
پرسی هێزی هاوبەشی عێراق و ئەفغانستان و ئۆپەراسیۆنەكەی 
لیبی���ا، كە لە الیەن ناتۆ و نەتەوە یەكگرتوەكانەوە مۆڵەتی پێ 
درا. من بەرهەڵستیم كرد لە تێوەگالن لە سووریادا، سەرەڕای 
ئ���ەوەی حكوومەتی س���ووریا هێڵی س���ووری پەیوەس���ت بە 
چەكی كیمیایی پێش���ێل كرد. من گوش���ارێكی زۆرم نەكرد بۆ 
دەس���ت تێوەردان لە بەهاری عەرەب و گفتوگۆی ئیسرائیل و 
فەلەس���تین، یان تێوەگالن لە ش���ەڕی ناوخۆیی میسر. هێشتا 
پابەند بوونێكی بەهێزم بۆ گەاڵڵە نەبووە لەبارەی ئەوەی چی 
دەكەی���ن لەبارەی ئێرانەوە؟ منی���ش بایەخم كەم كردووەتەوە 
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و لە ڕاس���تیدا تۆمەتبار كراوم بەوەی بایەخی زیاترم نەداوە 
و كەس���ێك نەبووم لەگەڵ دەست تێوەردانی زیاتردا بووبێتم 
بۆ ئەوەی هێزی ئەمریكا بە شێوەیەكی سەركەوتووانە بەكار 

بهێندرێت. چۆن وەاڵمی ئەمە دەدەیتەوە؟ 
ریچ���ارد هاس: بە دوو ش���ێوە، یەكەمی���ان زۆرێك لەوانەی 
تۆ باس���ت كردن ڕاس���تن، ئەمریكا بایەخی كەم كردووەتەوە 
بە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���تی گەورە، من پێشوازی لەمە دەكەم. 
یەكێك ل���ەو بوارانەی كە هاوڕا نەبووم لەگەڵ س���ەرۆكدا، لە 
خول���ی یەكەمی���دا، ئەوە بوو ك���ە ئەو بایەخ���ی زیاتری پێ دا، 
ژمارەی س���ەربازانی لە ئەفغانستاندا سێ ئەوەندە زیاد كرد، 
ئامانجەكانی ش���ەڕی ئەفغانستانیشی بەرفراوانتر كرد. منیش 
لەگەڵ ئەوەدا هاوڕا نیم، بەاڵم پێشوازی لەو ڕاستییەش دەكەم 
كە بایەخی كەم كردووەتەوە. لە ڕاس���تیدا لێك چوونێكی زۆر 
هەی���ە لەبارەی ئ���ەوەی من لەم كتێبەدا مش���تومڕی لەبارەوە 
دەكەم، لە پەیوەند بە سیاسەتی دەرەكییەوە، ئەوەی ئیدارەی 
ئۆبام���ا دەی���كات، منیش یەكێك���م لەو كەس���انەی، كە دەكرێت 
ئ���ەم بابەتە قس���ەی زیاتری لەبارەوە بكرێ���ت، پێم وایە كە لە 
بەشێكی زۆری، سیاس���ەتەكانیدا، ڕاستە لەوەدا بەرهەڵستیی 
تێوەگالنی ڕاس���تەوخۆ دەكات لە ش���وێنێكی وەك س���ووریا، 
من پش���تیوانی لەو پرس���ە دەكەم، كە پێی دەڵێن ڕاگرتنەوەی 
هاوس���ەنگی لە ئاست س���ووریادا. دووبارەی دەكەمەوە ئەمە 
هەموار كردنێكی س���تراتیژییە، كە شایس���تەی پێش���وازی لێ 
كردن���ە. جیاوازی���ی گ���ەورەی من لەگ���ەڵ ئی���دارەی ئۆبامادا 
كەمت���ر لەبارەی سیاس���ەتی دەرەوەیە، بەڵكوو پەیوەس���تە بە 
ڕووەك���ەی دیكەی دراوی ئاسایش���ی نەتەوەییەوەیە، كە پێی 
دەڵێین سیاس���ەتی ناوخۆیی. بۆ نموونە، سەرۆك تاكالیەنانە 
) كۆمس���یونی نەتەوەیی پەیوەست بە بەرپرسیارێتیی دارایی 
 »Commission of simpson boWels« و چاكس���ازی(ی
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هێنای���ە ئ���اراوە. ئەویش بۆ مامەڵ���ە كردن لەگەڵ ئاس���تەنگی 
پەیوەس���ت ب���ە بودجەوە، ب���ەاڵم دواتر ئیدارەكە دەس���تی لێ 
هەڵگ���رت. ئیدارەكەی لە یەكەم خولی���دا گرنگییەكی زۆری بە 
سیاس���ەتی بازرگانیی جیهانی نەدا، بەاڵم ئێس���تا سیاسەتێكی 
پەیوەس���ت ب���ەو ب���وارەی خس���تووەتە ڕوو. ئیدارەك���ە چەند 
ش���تێكی دیاری كراوی كرد، ئومێدەكە ئەوەیە چاكسازییەكی 
گش���تگیرتر لە پرس���ی كۆچبەراندا بكات، بەاڵم نیگەرانیی من 
لەبارەی ئەوەوەیە كە لە ناوخۆدا نەمان كردووە، نەك ئەوەی 

لە ڕاستیدا لە سەر ئاستی دەرەكیدا كردوومانە. 
مایكڵ نۆت: زۆر سوپاس، من لە نێوان سیاسەتی ناوخۆ و 
پرس���ەیلی نێودەوڵەتیدا دێم و دەچم، بۆ ئەوەی بەدواداچوون 
بۆ پرسی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بكەین، ئەوا چەند پرسیارێك 
هەیە لەبارەی س���ووریاوە، ئایا دەبێت سیاس���ەتی ئەمریكا لە 
ئاس���ت س���ووریادا چ بێت؟ ئەگەر ئەم ڕێگاچارەیەی تۆ پیادە 
ك���را، پێش���بینیی تۆ بۆ كاردانەوەی ئیس���رائیل چ���ۆن دەبێت؟ 
ئایا ئێم���ە خزمەت بە بەرژەوەندیی خۆم���ان و بەرژەوەندیی 
ئیس���رائیل دەكەی���ن ئەگەر ڕێگاچارەك���ەی )هاس(مان پەیڕەو 

كرد؟
ریچارد هاس: بە ڕاستی سووریا كێشەیەكی سەختە، لەبەر 
ئەوەی دەبێت لە دوو هەڵسەنگاندنی ڕاستگۆیانەوە دەست پێ 
بكەیت، ئەمریكا بەرژەوەندیی هەیە لە سووریادا، بە لەبەر چاو 
گرتنی پرس���ەكانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت ئێمە بەرژەوەندی 
س���تراتیژیمان هەی���ە و بە ڕەچاو كردن���ی تێوەگالنی ئێران و 
ئەوانی دێكە لەوێدا، ئەوا س���ووریا بووەتە گۆڕەپای ش���ەڕی 
ب���ە وەكالەت، هەروەها بۆی هەی���ە باڵو ببێتەوە و ببێتە هۆی 
ناسەقامگیر كردنی ئەو بەشەی جیهان، كە پێویستی بەوە نییە 
پتر ناس���ەقامگیر بێت. كەواتە بەرژەوەندیی ستراتیژی لەوێدا 
هەی���ە، هەروەه���ا ئەمری���كا بەرژەوەندیی مرۆی���ی هەیە، هەر 
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كاتێ���ك 80،000 یان 90،000 كەس بمرن، ئەوا ئەوەی بووەتە 
هۆی ئەوەی ئەمریكا، ئەمریكا بێت. ئەوەیە ئەم كارانە دەكات، 
كەوات���ە من ناڵێ���م بەرژەوەندیمان نییە. لە الیەكی دیكەوەو لە 
پەیوەند بەوەی پێش���تر ئام���اژەم پێ كرد، من دەگەڕێمەوە بۆ 
دوو خ���اڵ، تەنانەت ئەگەر ئەمری���كا كاری زیاتری بكردایە لە 
سووریا، ئەوا ڕوون نییە بە الی منەوە، كە ئێمە دەستكەوتی 
باشترمان بەدەست بهێنایە، بیهێننە بەر چاوی خۆتان، كە تۆ بە 
قورسی تووشی تێوەگالنێكی سەربازی ببیت بۆ لەناو بردنی 
ڕژێمەك���ەی ئەس���ەد، ئومێد دەكەم كەس پێ���ی وا نەبێت ئەوە 
كۆتایی كێشەكەیە، ئەمە تەنیا كۆتایی هاتنی قۆناغێكی كێشەكە 
دەبێ���ت، بەاڵم هەموو ئ���ەو خەڵكانەی لێ���رە و لەوێ چەكیان 
هەی���ە، هیچ ڕێككەوتنێكی���ان نییە لەبارەی ئەوەی ئاراس���تەی 
ئاییندەی سووریا چۆن دەبێت. ئەو كاتە رووبەڕووی شەڕێكی 
ناوخۆی���ی درێژخایەن دەبینەوە، لەبەر ئەوە نابێت دووچاری 
وەهمێك بین لەبارەی سەختی و دژواریی ئەم كارەوە. ئێمە لە 
لووتكەی هەبوونی سەربازیدا سەد و چل هەزار سەربازمان 
لە عێراقدا هەبوو، لەگەڵ س���ەد هەزار س���ەربازی ئەمریكا، لە 
لووتكەی هەبوونی هێزی س���ەربازی لە ئەفغانستاندا، كەواتە 
ئێمە دەزانین ئەمە چەند س���ەختە، ئەگەرچی ئێمە س���وپایەكی 
داگیركاری تەواومان هەبێت بۆ ئەوەی ئاراس���تەی فیزیكی و 
سیاس���یی واڵتان دابڕێژین. كەوات���ە نابێت وەهمێكمان هەبێت 
لەب���ارەی ئەوەی گۆڕینی س���ووریا چەند قورس دەبێت. ئەمە 
واڵتی زۆرینە و كەمینەیە، كە كەمینە بۆ ڕۆژگارێكی دوور و 
درێژ حوكمڕانیی زۆرینەی كردووە. كێشەی بێ شومار هەن 
كە خەڵك���ی ئامادەن یەكالییان بكەنەوە )مەبەس���تم لە تۆڵە و 
تۆڵە سەندنەوەیە(. دووەمیان ئەوەیە سووریا تاكە خەمی ئێمە 
نیی���ە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت و تاكە خەمی ئێمەش نییە لە 
جیهاندا. ئەوەی دەبێت بیكەین ئەوەیە، هەنگاوێك بگەڕێینەوە 
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دواوە و بڵێین: ئەگەر ئێمە لە سووریادا تێوەبگلێین، پرسیارەكە 
ئەوە نییە چی بەدەس���ت دەهێنین؟ بەڵك���وو ئەوەیە ئایا باجی 
ڕاستەوخۆی ئەو كارە چییە؟ هەروەها ئاكامە ناڕاستەوخۆكانی 
چی���ن؟ ئایا دەتوانین چی بكەین و ئێم���ە دەتوانین چی بكەین 
ئەگ���ەر بە چڕی تێوەگالین؟ ئای���ا ئەمە چ كاریگەرییەكی هەیە 
لە س���ەر توانای ئێمە ب���ۆ وەخۆوە گرتن���ی بارودۆخی ئێران 
ل���ە پەیوەن���د بە چەكی ناووكییەوە؟ ئای���ا چ مانایەكی هەیە بۆ 
خواس���تی ئێمە بۆ س���ەقامگیر كردنی بارودۆخەكە لە زەریای 
هێم���ن لە ئاس���یادا؟ چ مانایەك���ی هەیە بۆ ناوخۆ ل���ە پەیوەند 
بە بنیاتنان���ەوەی بناغەكانی كۆمەڵگەكەمان؟ كەواتە من دەڵێم 
دەبێت رچەیەك هەبێت لەب���ارەی ئەوەی ئێمە ئامادەكاریمان 
چیی���ە بۆ ئەوەی لە س���ووریادا بیكەین؟ ك���ە بگونجێت لەگەڵ 
ئەوەی ئێمە پێش���بینیی دەكەین بەدەس���تی بهێنین. لەگەڵ ئەو 
واقیعەی دەبێت ئێمە لە دەرەوە خۆمانی پێوە سەرقاڵ بكەین، 
دەبێ���ت هەوڵی ئەوە بدەین پەلكێش���ان و پەڕینەوەی دۆخەكە 
لە سووریاوە بۆ بەشەكانی دیكەی ناوچەكە ڕابگرین. بەرەی 
ئ���وردن تۆكم���ە بكەین و توركی���ا بپارێزی���ن، هەوڵیش بدەین 
دۆخەك���ە نەپەڕێت���ەوە بۆ واڵتانی وەك لوبن���ان و عێراق. من 
بوومایە پش���تیوانیی زیاترم لە ئۆپۆزس���یۆن دەكرد و ئامادە 
دەب���ووم بۆ هەڵێنان���ی هەنگاوێك كە هێش���تا ئیدارەكە ئامادە 
نەب���ووە هەڵینێت، ك���ە پێدانی چەكی كوش���ندەیە، ئەویش بەو 
الیەنانەی ئۆپۆزسیۆن كە باوەڕمان وایە ئامانجەكانیان لەگەڵ 
ئامانجەكان���ی ئێم���ەدا دەگونجێن، بەاڵم من س���نووردارییەك 
دادەنێ���م لەبارەی ئەوەی ئێمە دەیكەین، بە تایبەتی لە پەیوەند 
بە دەست تێوەردانی ڕاستەوخۆی سەربازی، بەاڵم بە زۆری 

من دژی ئەوە دەوەستمەوە.
مایكڵ نۆت: هەندێ كەس، نەك هەموو كەس، بانگەشەی ئەوە 
دەكەن كە وەبەرهێنانی ئەمریكا لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا بۆ 
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دەیان س���اڵ بریتی بووە لە پش���ت بەستن بە نەوت، هەروەها 
ئەگ���ەر گۆڕانی بنەڕەتی لەبارەی غازی سروش���تی، هەروەها 
نەوتەوە ڕوو بدات، بە چەشنێك ئەمریكا زووتر نەك درەنگتر 
لە ڕووی وزەوە، بۆ یەكەمین جار سەربەخۆ بێت، ئەوا چۆن 
ئ���ەم دۆخە، هاوكاریم���ان دەكات لە جێبەج���ێ كردنی هەندێ 
ل���ە بیرۆكەكانی ت���ۆ دەربارەی ئەوەی كەمت���ر لە ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاستدا تێوەبگلێین؟
ریچارد هاس: بەو ش���ێوەیەی من سەیری دەكەم ئەوەیە لە 
بنەڕەتدا ناوەڕۆكی پرسیارەكە پەیوەستە بەوەی ئەمریكا نزیك 
بووەت���ەوە لەوەی پێی دەڵێن »خۆبژێویی وزە« لە ئەمریكای 
باكوور. ئەگەر ئەوروپا و كەنەدا و مەكسیك و ئەمریكا لەبەر 
چ���او بگرین، ئەوا بەرهەم هێنانێك���ی زۆر لە ئارادایە، ئەویش 
بە هۆی پێش���كەوتنی گەورەی تەكنەلۆژیایەوە لەبارەی غازی 
سروشتی و نەوتەوە. ئێستا ئەمریكا لە بواری بەرهەم هێنانی 
نەوتدا ڕیزبەندی 25�ەمینی گرتووە، دوای 25 ساڵ لە هەناردە 
كردنی نەوت بە پێی زۆربەی خەماڵندنەكان، ئێمە گەورەترین 
یەدەگی غازی سروشتمان هەیە، ئەمە ئەوەمان بیر دەخاتەوە 
كە تازەگەری و تەكنەلۆژیای ئەمریكا دەتوانێت چ دەستكەوێت 
بەدەس���ت بهێنێت. ئەمە بەرنامەیەكی حكوومی نەبوو، بەڵكوو 
بەرنامەیەكی نهێنی بوو، ئەمەش تەواو بێ وێنە و ئاش���كرایە، 
كە ئاكامی ڕوونی س���تراتیژیی لێ دەكەوێتەوە، بەاڵم ئێمە لە 
ڕووی وزەوە ناتوانین س���ەربەخۆیی بەدەست بهێنین، چونكە 
س���ەربەخۆ بوون بیرۆكەیەكی یارمەتیدەر نییە لەم ڕووەوە، 
لەبەر ئەوەی زۆربەی بەشەكانی دیكەی جیهان بە شێوەیەك 
لە شێوەكان پشت بە وزەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەبەستن، 
ك���ە ئەگەر لە كار كەوتنێكی گ���ەورە لە بەرهەم هێنانی وزەی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت ی���ان گواس���تنەوەیدا ڕوو بدات، ئەوا 
هاوبەش���انی ئابووریمان زیان دەك���ەن، ئەگەر ئەوانیش زیان 
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بك���ەن ئ���ەوا ئێمەش زی���ان دەكەین، چونكە ئەگ���ەر ئابووریی 
ئەوان بپووكێتەوە ئەوا چۆن هەناردەیان بۆ بكەین؟ وەاڵمەكە 
ئەوەیە ناتوانین ئەمە بكەین، لەبەر ئەوە س���ەربەخۆ بوون لە 
ڕووی وزەوە چەمكێكی زۆر سوودبەخش نییە. بە لەبەر چاو 
گرتن���ی ئەوەی گوترا، ئ���ەوا گومانێكی بچ���ووك هەیە كە من 
لەگەڵ���ی ڕاهاتووم. بە دڵنیاییەوە ئەمری���كا لە مەودای كورتدا 
كەمتر پش���ت بە هەڵبەز و دابەزی نەوت دەبەس���تێت. ئەمەش 
وامان لێ ناكات پرسیار لەبارەی دووركەوتنەوە لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس���ت بكەی���ن، بەڵك���وو تەنی���ا ب���ۆ ئەوەی���ە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس���ت لە پێگەیەكی تا ڕادەی���ەك جیاواز دابنێین، جیاواز 

لەوەی لە دەیان ساڵی پێشوودا كردوومانە. 
مایكڵ نۆت: چەند پرسیارێك لەبارەی ئاراستەی دیموگرافی 
لە ئەمریكادا هەیە، كە دانیش���تووانی ئەمریكا پتر كەس���انی بە 
س���اڵداچوون، كەمتر خەڵك���ی قەوقازیان تێدای���ە، ژمارەیەكی 
زیات���ری ئیس���پانی و ژمارەیەكی زیاتری ئەمریكیی ئاس���یایی 
تێدایە، ئایا ئەمەش كارئاس���انیی ك���ردووە بۆ ئەوەی ئەمریكا 

كەمتر بایەخ بە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بدات؟
ریچارد هاس: ئەمە پرسیارێكی سەرنج ڕاكێشە، من وا بیر 
ناكەم���ەوە، زۆربەی خەڵكی ئەمریكا ڕیش���ەیەكی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس���تیان نیی���ە، ئەمری���كا دوو هۆكاری هەی���ە بۆ ئەوەی 
ل���ە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���تدا تێوەبگلێ���ت، هەندێكیان هۆكاری 
س���تراتیژی و هەندێكیان ئابووری و هەندێكیان سیاس���ین. بە 
شێوەیەكی گشتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست شوێنێكی تایبەتە، بە 
لەبەر چاو گرتنی شوێنە پیرۆزەكان و تەل ئەبیب لە ئیسرائیل. 
پێ���م وای���ە زۆرێك ل���ە ئەمریكییەكان ب���ەردەوام دەبن لەوەی 
پابەند بوونێكی تایبەتیان هەبێت بە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە، 
ب���ە ئیس���رائیلەوە. كەواتە پێ���م وایە ئەمریكا ل���ە زۆر ڕووەوە 
بەرژەوەندیی جێگیری دەبێت لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، هێشتا 
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نیگەران���ی لەبارەی باڵو بوون���ەوەی چەكی ناووكییەوە هەیە، 
هێشتا نیگەرانی لەبارەی تیرۆرەوە هەیە، هەروەها وزەشەوە، 
كە ئێس���تا قس���ەمان لەبارەوە ك���رد، بەوەی دەبێ���ت ڕایەڵ و 
پەیوەندیمان لەگەڵ ئیسرائیلدا هەر بمێنێت. كەواتە هیچ یەكێك 
لەوانە لە ئاس���ۆدا بزر نابن. پرس���ی دیموگرافی مەسەلەیەكی 
دیكە دەورووژێنێت، ڕاس���تە خەڵكی ئەمریكا بەساڵدا دەچن و 
خەڵك���ی تەمەنێكی درێژتریان هەیە، بەاڵم بە بەراورد بە زۆر 
لە واڵتان، ئێمە دیموگرافیایەكی هاوسەنگترمان هەیە، ئەویش 
بە هۆی كۆچبەرانەوە. لە زۆر لە واڵتاندا لە بنەڕەتدا بیرۆكەی 
سێگۆشە یان هەرەم هەیە، كە خەڵكێكی زۆری بەسااڵچوویان 
هەیە. ئەگەر لە ئەوروپا یان ژاپۆن بڕوانیت، كە بەسااڵچووان 
ڕێژەیەك���ی زۆر پێ���ك دەهێنن، بەاڵم ل���ە زۆر لە واڵتانی تازە 
گەش���ەكردوودا پێچەوانەی ئەمە هەیە، كە گەنجان ڕێژەیەكی 
زۆری دانیش���تووان پێك دەهێنن، كە تەمەنیان لە خوار بیست 
بۆ بیس���ت و پێنج س���اڵەوەیە، بەاڵم ئەمە بارگرانیش دروست 
دەكات، لەب���ەر ئ���ەوەی زۆر ل���ە كۆمەڵگاكان پش���ت بە كار و 
بەرهەم���ی ئەو خەڵكانە دەبەس���تن كە تەمەنی���ان نزیكە لە 16 
بۆ 18 س���اڵ ل���ە الیەك، ئینجا ئەوانەی ل���ە تەمەنی 60 بۆ 65 
س���اڵین لە الیەكی دیكەوە. لەبەر ئەوە و لە ڕاس���تیدا، ئەمریكا 
لە دۆخێكی باش���تردایە بە بەراورد ب���ە زۆر لە واڵتانی دیكە. 
 structural( بە الی منەوە ئەمە الیەنێك���ی ئەرێنیی بونیادانەیە
positive(، كە ئەم واڵتە هەیەتی، هەروەها مشتومڕێكی دیكەش 

هەیە لەبارەی كرانەوە لە ئاس���ت كۆچبەراندا، ڕەنگە زۆرانێك 
لە ئێمە باوەڕی وا بێت چاكسازی لە بواری كۆچبەراندا ڕەنگە 

یەكێك بێت لە باشترینیان. 
مایكڵ نۆت: با پرسیارەكان بگوازینەوە بۆ سیاسەتی ناوخۆ، 
كە پرس���یار لەب���ارەی تێچ���ووی چاودێریی تەندروس���تییەوە 
هەی���ە، پرۆگرامەكان���ی دیك���ەی مافەیل���ی دەس���تەبەر كراو لە 
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الیەن حكوومەتەوە، بە ڕەچاو كردنی بەو بنبەس���ت گەیشتنە 
سیاسییەی لە واشنتن هەیە، چۆن كەسێك دەتوانێت ئومێدی 
بەوە هەبێت كە ئێمە چەند بەرەو پێش چوونێكمان بەدەس���ت 
هێن���اوە بەرەو ئ���ەو بەهێز كردنە ئابوورییەی بانگەش���ەی بۆ 

دەكەین؟ 
ریچارد هاس: ئەمە پرس���یارێكی س���ەرنج ڕاكێش���ە، دەبێت 
دوو ش���ت بڵێم بۆ ئەوەی وەاڵمێكی ڕاس���تەوخۆت بدەمەوە، 
یەكەمی���ان ئەوەی���ە ئێم���ە نزیك���ەی ل���ە س���ەدا 18ی، نزیكەی 
یەك لە س���ەر پێنجی س���امانی خۆمان، لە ب���واری چاودێریی 
تەندروستیدا خەرج دەكەین. ئەمە بە ڕادەیەكی زۆر ڕێژەیەكی 
ب���ەرزە و نزیكەی دوو هێن���دەی ئەو ڕێژەیە پێك دەهێنێت كە 
واڵتان���ی دیكەی دەوڵەمەند دەیكەن، ئەگەر ئێمە دوو ئەوەندە 
بژی���ن، یاخ���ود دوو ئەوەندەش تەندروس���ت بین، ئ���ەوا ئەوە 
دەهێنێت ئەم كارە بكەین، بەاڵم ئەمە حاڵەتەكە نییە، ئەنجامی 
چاودێریی تەندروس���تیی ئێمە باشتر نییە. ئەمەش ڕاستییەكی 
زۆر گرنگم���ان بیر دەخاتەوە، ئەویش ئەوەیە كە چەند خەرج 
دەكەی���ن هێندەی ئ���ەوەش گرنگە كە چ���ۆن خەرجی دەكەین. 
ب���ۆ نموونە ئێمە پارەیەكی زۆر ل���ە قوتابیاندا خەرج دەكەین، 
بە بەراورد بە ش���وێنانی دیك���ە، بەاڵم دەرەنجامەكە لە ڕووی 
پەروەردەیی���ەوە ئەوەندە گ���ەورە نییە. كەوات���ە ئەمە بیرمان 
دەخاتەوە كە كاتێك كەس���ێك بیری لەوە كردەوە چەند خەرج 
دەكەین، لە بواری بەرگری یان تەندروستی یان هەر بوارێكی 
دیك���ە، زۆر بە خێرایی بیر لەمە بكەرەوە و باس���ی ئەوە بكە، 
چ���ۆن خەرج دەكرێ���ت؟ چونكە ك���ەم ت���ا زۆر دەرەنجامێكت 
دەبێ���ت ئەگەر بڕیاری ڕاس���ت بدەیت، كەوات���ە خەرج كردنی 
زیات���ر ب���ە زەروورەت نابێتە هۆی ئ���ەوەی ئەنجامی زیاترت 
دەس���ت بكەوێ���ت. ئەمە لە ب���واری تەندروس���تی و بوارەكانی 
دیكەش���دا ڕاستە. هەروەها دەبێت بیر لەوەش بكەینەوە، نەك 
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تەنیا ئەو بارگرانییەی لە س���ەر ئابووری یان توانای ملمالنێی 
ئێمە دروستی دەكات، بەڵكوو ڕوونە لەسەر ئەو ئیلتیزامانەی 
ئێمە بنیاتی دەنێین لە بواری چاودێریی تەندروستی بەردەوام 
نابن. كێشەكە لە ساڵی داهاتوو یان سێ ساڵی داهاتوودا یان 
پێنج س���اڵی داهاتوودا نییە، بەڵكوو لە نزیكەی هەش���ت بۆ دە 
س���اڵدا دەس���ت پێ دەكات، كە ئێمە كێرڤێك���ی نابەردەواممان 
هەی���ە. ل���ە بنەڕەتدا ئێمە ئابوورییەكی كەمم���ان هەیە، جگە لە 
توانای ئێمە بۆ دابین كردنی دارایی بۆ ئەو مافانەی پەیوەستن 
ب���ە بەهرەمەن���د بوون لە چەند س���وودێك، دەس���كەوتێك، كە 
ب���ە گوێ���رەی بەرنامەیەك���ی حكوومەت دەس���تەبەر دەكرێت، 
ب���ە تایبەتی كاتێك ڕێ���ژەی قازانج بەرز ببێت���ەوە، ئەو كاتەی 
ئێمە قەرزەكە دەدەینەوە و ئیلتیزامی پەیوەس���ت بە مافانەوە 
جێبەج���ێ دەكەی���ن، كە پەیوەس���تن ب���ە بەهرەمەن���د بوون لە 
چەند س���وودێك، دەس���كەوتێك، كە بە گوێرەی بەرنامەیەكی 
حكوومەت دەس���تەبەر دەكرێت، وەك ئاسایش���ی كۆمەاڵیەتی 
و چاودێریی تەندروس���تی، ئەوا بەش���ێكی كەم دەمێنێتەوە بۆ 
ئ���ەوەی لە بواری وەبەرهێناندا و بۆ پەرەپێدانی س���ەرمایەی 
فیزیكی و س���ەرمایەی مرۆیی بەكاری���ان بهێنین. كەواتە ئێمە 
كێرڤێك���ی ناژییرانەم���ان هەیە لەم ڕووەوە. ئەوەی پێویس���تە 
بیكەین لە پەیوەند بەو مافانەی پەیوەستن بە بەهرەمەند بوون 
لە چەند سوودێك، دەسكەوتێك، كە بە گوێرەی بەرنامەیەكی 
حكووم���ەت دەس���تەبەر دەكرێ���ت،.. ئ���ەوا دەبێ���ت مامەڵ���ەی 
یاساییمان بگۆڕین لەبارەی چەند شتێكی دیاری كراوەوە، كە 
پەیوەستن بە چاودێریی تەندروستییەوە.. واتە دەكرێت بڕێكی 
زۆر عەقاڵنیەت بخەینە بواری چاودێریی تەندروستییەوە. ئێمە 
دەتوانین بە وردی و دوور و درێژی باسی ئەمە بكەین، بەاڵم 
هەندێ ش���ت هەن دەكرێت ئەنجام بدرێن، بۆ كەم كردنەوەی 
ئ���ەو بڕەی دەدرێت ب���ە تاقی كردنەوە و ڕێوش���وێنان، زیاتر 
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جەخت بكەینە سەر ئەنجامەكە. جیاوازییەكە ئەوەیە، ئەگەر لە 
نەخۆش���خانەیەكەوە بۆ نەخۆشخانەیەكی دیكە بڕۆیت، ئەگەر 
لە ناوچەیەكەوە بۆ ناوچەیەكی دیكە بڕۆیت و بەراوردی ئەو 
كارە بكەیت كە دەیكەین و ئەو ئەنجامەی بەدەستی دەهێنین، 
ئەوە دەبینی كە شتێكی زۆر هەڵە لە ئارادایە. ئەمەش قورسە، 
لەب���ەر ئ���ەوەی ڕێژەیەكی ب���ەرزی قازان���ج هەیە. ب���ا دوایین 
خاڵی سیاس���ی باس بكەم، زۆر لەو ش���وێنانەی من باس���یان 
دەكەم، كاتێك باس���ی سیاس���ەتی ناوخۆیی دەكەم، ئەوا زۆر 
ل���ەو كارانەی ئێم���ە دەیانكەین، لەبەر ئەوە نییە كە پێویس���تە 
بیانكەی���ن، بەڵكوو لەبەر ئەوەیە بەرژەوەندیی بەهێز و گەورە 
هەن، كە دەیانەوێت دۆخەكە بەو ش���ێوەیە بەردەوام بێت. بۆ 
نموون���ە، ئەگەر تۆ ه���اوڕا نیت لەگەڵ سیس���تەمی چاودێریی 
تەندروس���تیدا، ئەوا دەبێت بیر لەوە بكەیتەوە بۆچی وایە؟ بە 
دڵنیایی���ەوە یەكێك لە هۆكارەكان ئەوەیە لۆبیی بەهێز هەیە و 
بەرژەوەندیی تایبەت هەیە بۆ ئەوەی بەم ش���ێوەیە درێژە بە 
دۆخەك���ە بدەن، بە تایبەتی گرووپ���ی وەك AARP )كۆمەڵەی 
خانەنشینانی ئەمریكا(، دواتر دەبێت بیر لە چۆنیەتی دروست 
كردنی هێزی پارس���ەنگ بكەیتەوە لە سیاسەتی ئەمریكادا، كە 
ئەجێندای ملمالنێ بخاتە ڕوو، سیاسەتی ئەمریكا بازاڕێكە بۆ 
ملمالنێ، حاڵی حازر چەند بەرژەوەندییەكی تایبەت بااڵدەستن، 
پرس���یارەكە ئەوەیە چۆن ڕێگە نەدەیت بەرژەوەندیی تایبەت 
زاڵ بێت بە سەر بەرژەوەندیی نەتەوەیی یان دەستەجەمعیدا؟ 
چاودێریی تەندروسیتش یەكێكە لە بوارە سەرەكییەكان، كە بە 

باوەڕی من ئەوە دەهێنێت ئەو پرسیارەی لەبارەوە بكەیت.
مای���كڵ ن���ۆت: ئای���ا ب���اوەڕت وای���ە ئ���ەو دوور كەوتن���ەوە، 
گۆش���ەگیرییەی ئێستا، كە كەس پێش���بینیی نەدەكرد جێبەجێ 
بكرێ���ت، ه���اوكارە ب���ۆ سیاس���ەتی دەرەوە و پێگ���ەی ئێمە لە 
جیهاندا یان زیان بەخش���ە، یان پەیوەندییەكی ڕاس���تەوخۆی 
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نییە بەم ئاڵوگۆڕە گەورەیەوە؟
ه���اس: ك���ەم كردنەوەی خەرجی یەك ش���تی ب���اش دەكات، 
ئەوی���ش ئەوەیە كە قەرز بۆ ڕێژەی جی پی دی )G P D( كەم 
دەكات���ەوە. ئەگەر لە هەفت���ەی ڕابردوودا وتارەكانتان لە وۆڵ 
ستریت جۆرناڵ و نیویۆرك تایمز و ئەوانی دیكەدا بینی بێت، 
ب���اس لەوە دەكەن ئۆفیس���ی بودجە ل���ە كۆنگرێس ڕاپۆرتێكی 
نوێی دەركردووە. ئ���ەوەی لە بنەڕەتدا ئەم ڕاپۆرتەی دەیڵێت 
ئەوەیە، كێشەی كورت هێنان كەمترە لەوەی ئێمە پێشبینیمان 
دەكرد، چەند هۆكارێك هەیە بۆ ئەمە، یەكێكیان ئەوەیە هەندێ 
ب���اج زیاتر ك���ران، بەاڵم هۆكارێكی دیك���ەش بریتییە لە دوور 
كەوتنەوە، كە كەم كردنەوەی خەرجیی حكوومەت هۆكارێكی 
یارمەتی���دەر بوو، ئەمە تاكە ش���تێك بوو ك���ە كەم كردنەوەی 
خەرجی كردی. كەم كردنەوەی خەرجی بە ڕاستی سیاسەتێكی 
گش���تیی گێالنەیە، نزمترین ئاس���تی هاوبەشی بواری گشتییە، 
لەب���ەر ئ���ەوەی هەموو خەرجیی���ەكان بە یەكس���انی دادەنێت، 
ب���ەاڵم هەم���وو خەرجییەكان یەكس���ان نین. هەن���دێ خەرجی 
وەبەرهێنانن، هەندێكیان ناچن���ە چوارچێوەی وەبەرهێنانەوە، 
هەبوون���ی بودج���ە ئەوەیە تۆ بای���ەخ بە وەبەرهێن���ان بدەیت، 
ب���ەاڵم ك���ەم كردن���ەوەی خەرجی ئ���ەو كارە ن���اكات، بەڵكوو 
ئەوەی دەیكات بریتییە لە سس���ت كردن���ی چاالكیی ئابووری 
لە مەودای كورتدا، كەواتە كەم كردنەوەی خەرجی دەقاودەق 
هەڵەی���ە، ئەوەی دەبێت بكرێت زی���اد كردنی پاڵنەری چاالكیی 
ئابوورییە، بۆ ئەوەی ش���تەكان ببەیتە ئاستێكی بەرزتر، بەاڵم 
لە هەمان كاتدا دەبێت مامەڵە لەگەڵ ئاس���تەنگی دوورمەودای 
ئەو مافانەش بكەیت، كە پەیوەس���تن ب���ە بەهرەمەند بوون لە 
چەند س���وودێك، دەس���كەوتێك، كە بە گوێرەی بەرنامەیەكی 
حكوومەت دەس���تەبەر دەكرێن. كەواتە لە بری بیركردنەوە لە 
سنووردار كردنی خەرجیی كورت مەودا، دەبێت خەرجییەكی 
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زیاتر هەبێت لە ئاست كورت مەودادا، بەاڵم لە بواری ڕاست 
و دروس���تدا، ب���ۆ نموونە وەبەرهێنان لە س���ەرمایەی فیزیكی 
و س���ەرمایەی مرۆیی���دا... كەواتە ئێمە دەق���اودەق هەڵەین لە 
كردن���ی ئەمەدا. با ش���تێكی دیكە لەبارەی ئ���ەم مافانەوە بڵێم، 
زیاد بوونی ڕاس���تەقینە نزیكەی 2020 یان لە نێوانی 2020 و 
2025دا دەبێت، بەاڵم شتێك كە دەیزانین ئەوەیە، تۆ لە ساڵی 
2022دا ناتوانیت سیاس���ەتی پەیوەس���ت ب���ەم مافانە بگۆڕیت 
بۆ ئەو كەس���انەی لەو كاتەدا خانەنش���ین دەب���ن، تاكە ڕێیەك 
بۆ كۆ كردنەوەی پش���تیوانیی سیاسی لەم واڵتەدا بۆ گۆڕێنی 
ئ���ەم مافانە، بریتییە لە پێدانی قۆناغێكی پێنج بۆ پازدە س���اڵی 
ب���ۆ ئەوەی خەڵك���ی بتوانن ب���ە گوێرەی ئ���ەوە ژیانی خۆیان 
بگۆڕن. ئەگەر كەسێك 45 ساڵ بێت، پێی ڕابگەیەنیت تەمەنی 
خانەنشینی لە بری 65 بۆ 66 ساڵ دەبێتە 69 ساڵ و پێی بڵێیت 
ئەم س���وودە ئابووریانە تۆزێك درەنگتر بەدەس���ت دەهێنیت، 
ئەوا ئەو كەس���ە وەك شتێكی ڕاس���تەوخۆ چاوەڕوێی ناكات، 
بەاڵم ئەگەر تەمەنت 64 یان 66 ساڵ بێت، ئەوا ڕاستەوخۆتر 
ئەنجامەكە بەدەس���ت دەهێندرێت. ئەمە بە الی منەوە ڕاس���ت 
و ڕەوا نیی���ە، ئەگ���ەر ئێمە دەمانەوێت ل���ە ماوەی دە بۆ پازدە 
س���اڵی دیك���ە كێرڤی ئەم مافان���ە بگۆڕێن، ئەوا دەبێت ئێس���تا 
ئ���ەو كارە بكەین، كێش���ەكە ئەوەیە ك���ەم كردنەوەی خەرجی 
هەندێ لە گوشارەكە كەم دەكاتەوە، لەبەر ئەوە ئێمە دۆخێكی 
باشترمان هەیە، وەك لەوەی بیرمان لێ دەكردەوە لە پەیوەند 
بە ئامانجەكانی بودجەوە، بەاڵم ئەگەر ئێس���تا گوشارەكە كەم 
بكات���ەوە، ئ���ەوا لەو س���ەرەوە زی���ادی دەكات، كەواتە ئێمە تا 

ڕادەیەك دەرفەتمان هەیە كە دەبێت بەكاری بهێنین. 
مایكڵ نۆت: ئایا پێویستە بودجەی سەربازی لەوە زیاتریش 
ك���ەم بكرێت���ەوە كە پالنی ب���ۆ داندراوە، ئایا ئەگ���ەر بودجەی 

بەرگری كەم بكرێتەوە لە چ بوارێكدا بێت باشە؟
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ڕیچارد هاس: نەك زیاتر لەوەی ئێستا هەیە، كەم كردنەوەكە 
نزیك���ەی ل���ە س���ەدا 8 ب���وو پێش ك���ەم كردن���ەوەی خەرجی، 
ئێس���تاش لە س���ەدا هەش���تی دیكە دەبڕن، كە ئێس���تا لە خوار 
500 ملی���ار دۆالرەوەیە بۆ خەرجیی بواری بەرگری. ئەمە وا 
دەردەكەوێت ڕێژەیەكی زۆر بەرز بێت، بەاڵم بە بەراورد بەو 
ڕێژانەی ئەمریكا لە مێژوودا تەرخانی كردووە، ئەوا كەمترە، 
ئێمە لە ڕۆژگارە جیاوازەكاندا، لە ڕۆژگاری ش���ەڕی سارددا 
ڕێژەیەكی زیاترمان تەرخان كرد، سەرەڕای ئەوەش چی دی 
ئێم���ە داهاتێكی زۆر لە عێراق���دا خەرج ناكەین، بەم زووانەش 
داهاتێكی زۆر بۆ ئەفغانستان خەرج ناكەین، كەواتە دەركەوت 
كە خەرجیی بواری بەرگری هۆكاری هەندێ كێش���ەی دارایی 
بوو، بەاڵم پش���كی ش���ێری بەرناكەوێت، تەنیا لە سەدا 10 بۆ 
15 هۆكارەكەی بۆ شەڕی عێراق و ئەفغانستان دەگەڕێتەوە. 
كەواتە ك���ەم كردن���ەوەی خەرجیی بواری بەرگری كێش���ەی 
دروس���ت نەك���رد، ئەگەرچی تێیدا بەش���دار ب���وو. كەواتە كەم 
كردن���ەوەی خەرجیی بەرگ���ری یارمەتیدەرە، بەاڵم كێش���ەكە 
چارەسەر ناكات. ئێمە ڕاهات بووین لە سەر ئەوەی بانكەكان 
ب���ەكار بهێنی���ن، لەبەر ئ���ەوەی پ���ارەی ئێمە لەوێدای���ە، بەاڵم 
ئەگ���ەر دەتەوێت رووبەڕووی كێش���ە ڕاس���تەقینەكە ببیتەوە، 
ئ���ەوا دەبێت مامەڵە لەگەڵ ئەم مافانەدا بكەیت، ئیلتیزامی ئێمە 
لێرەدایە. بە ڕەچاو كردنی ئەوەی گوترا، هەروەك پێشتریش 
ئام���اژەم پ���ێ كرد، خەرجی���ی زیاتر ل���ە ب���واری بەرگریدا بە 
مانای ئەوە نایەت كە ئاسایش���ی زیاتر دابین دەكەیت، بەڵكوو 
دەبێت ژییرانە ئ���ەو كارە بكەیت. ئەگەر بوارێكیش هەبێت كە 
خەرجیی زیاتر بكرێت لە بواری بەرگریدا، ئەوا من دەمەوێت 
بڵێ���م دەبێت هەندێ هێزی دەریایی بێت لە ئاس���یا، كە دەبێت 
كاری زیاتریان تێدا بكەین. ئێمە هێزی مارینز و سوپایەكمان 
بۆ شەڕی عێراق و ئەفغانستان دروست كرد، كە من پێم وایە 
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دەتوانین بگەڕێینەوە بۆ دۆخی پێش عێراق و ئەفغانس���تان لە 
ڕووی مارینز و سوپاوە. دەبێ بیر لە پرۆژەی دیكە بكەینەوە 
ك���ە تێچووی���ان زیات���رە.. دەكرێت بی���ر لە قەب���ارە و ژمارەی 
پرۆژەگەل���ی ناووك���ی بكەینەوە. كەواتە من س���ەرگەرمییەكی 
كەمت���رم هەیە بۆ قەب���ارەی خەرجی، ئیتر 510 ملیار بێت یان 
480 ملیار، چونكە وردەكاری���ی خەرجییەكان گرنگترە، بەاڵم 
پاس���اوێكی بەهێز هەیە كە ئێمە هێزێك���ی بەرگریی بەهێزمان 
هەبێ���ت، ئەمریكا رووبەڕووی هەندێ ئاس���تەنگی ڕاس���تەقینە 
بووەت���ەوە، ئێمە نامەوێت ئاس���تەنگ قوت بورووژێنین، بەاڵم 
بەرگ���ری جۆرێك���ە لە ئارامی و لە دڵنیای���ی، چونكە ئەگەر تۆ 
خەرجیت لە بواری بەرگریدا بۆ ئەوە بێت كە هەندێ ئاستەنگ 
دڵس���ارد بكەیتەوە، ئەوا تۆ وەبەرهێنانێكی باشت نەكردووە، 
لەبەر ئەوە نابێت وەك چارەس���ەر.. س���ەیری بەرگری بكەین، 
ئێمە پێویس���تمان بە بەرگرییەكی بەهێزە، بەاڵم هەندێ ش���ت 
ه���ەن دەتوانی���ت و دەبێت بیكەی���ن بۆ ئ���ەوەی گۆڕانكاری لە 

وردەكاریدا بكەین.
مایكڵ نۆت: چەند پرس���یارێك لەبارەی كاردانەوەی واڵتانی 
دیك���ە لەبارەی سیاس���ەتی كەم كردنەوە، ل���ە نێویاندا واڵتانی 
هاوپەیمان هەیە، كاتێك لە دوای شەڕی ڤێتنامەوە تا ڕادەیەك 
كەمم���ان كردووەوە، ئەمە نیگەرانییەكی زۆری لە ڕۆژهەاڵتی 
ئاس���یا و ئەوروپادا نایەوە، لە دوایین كێش���ە لەگەڵ كۆریای 
باكووردا، بۆ یەكەم جار لە مێژوودا ئەندام پەرلەمانی ژاپۆن 
و كۆریای باش���وور باس���یان لەوە كرد، پێویستیان بە چەكی 
ناووكیی���ە، لەب���ەر ئ���ەوە باوەڕیان ب���ە راس���تگۆیی زەمانەتی 
ئەمنیی ئەمریكا نەبوو، لەوەی بیانپارێزێت. ئایا كاریگەرییەكە 
چییە، تەنانەت ئەگەر بەرەو ئاسیاش بجووڵێین، بەرەو ژاپۆن 
و كۆری���ای باش���وور، یاخ���ود ئەوروپ���ا، لەم پرۆس���ەی كەم 

كردنەوەیەدا؟
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ڕیچارد ه���اس: یەكێك لە هۆكارەكانی ئ���ەوەی داوای ئەوە 
دەك���ەم خەرجیی زیاتر لە ڕۆژهەاڵتی ئاس���یا بكرێت، ئەوەیە 
كە ئێوە ئاماژەتان پێ كرد، دەیان س���اڵە ئاسیا زۆر بە باشی 
كارەكانی بەڕێوە دەبات، ش���تێكی زۆر سەرنج ڕاكێشە كە تۆ 
ئ���ەم میكانیزمە ئابوورییەت هەیە، كە س���ەری نەكێش���اوە بۆ 
ناكۆكی یان بەریەك كەوتنێكی گەورەی سەربازی، بەاڵم بۆی 
هەیە ڕوو بدات. ئێمە دروست بوونی ناسیۆنالیزم دەبینین، ئەو 
ناكۆكییە چارەس���ە نەكراوانە دەبینیت، لەباری خاوەندارێتیی 
خاكەوە، بەاڵم شتێكی هاوشێوەی ئەو ئاشتەواییەی لە نێوان 
فەرەنس���ا و ئەڵمانی���ادا هەبوو، لە نێوان ژاپ���ۆن و چیندا نییە، 
ش���تێك نییە لە ش���ێوەی بوونی دیپلۆماس���ی و س���ەربازی و 
دام���ەزراوەكان، بە چەش���نی ئەوەی لە ئەوروپ���ادا هەیە. هەر 
ئەمەش هۆكاری ئەوەیە هێشتا ئەمریكا ڕۆڵێكی یەكالییكەرەوە 
دەبینێت، لەبەر ئەوە نابێت ئاسیا بۆ ئاسیاییان جێ بهێڵدرێت. 
ئەم���ە كەم كردن���ەوە نییە لە بەهای ئەوان، بەڵكوو مەبەس���تم 
ئەوەیە ئێمە بەرژەوەندیی زۆرمان لەوێدا هەیە، ئەگەر ئەمریكا 
ل���ە هەمو ڕوویەك���ەوە چاالك نەبێت، لە ڕووی س���ەربازی و 
دیپلۆماس���ی و سەربازییەوە، ئەوا بە شێوەیەكی ڕوو لە زیاد 
ئەو بەش���ەی جیه���ان دەچێتە نێو ش���ەمەندەفەری مێژووەوە. 
مەبەس���تم ئەوەی���ە هەندێ ل���ە واڵتان چەكی زیاتر بەدەس���ت 
دەهێن���ن، هەندێكیان بیر ل���ە پێگەی ناووكی خۆیان دەكەنەوە، 
ناس���یۆنالیزم پتر زەق دەبێتەوە. ئەو كات���ە ئەگەری دووبارە 
بوونەوەی سیناریۆی مێژوو دێتە ئاراوە، كە سەدەی بیست و 
یەكی ئاسیا هاوشێوەی سەرەتای سەدەی بیستی ئەوروپای 
ل���ێ دێت. ئێم���ە ئەم فیلمەم���ان بینیوە و نامانەوێ���ت دووبارە 
بێتەوە. كەواتە هۆكارێكی بەهێز هەیە بۆ ئەوەی لەوێدا زیاتر 
تێوەبگلێن، بەاڵم كەم كردنەوە لە ئاست ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا 
جێی خۆشحاڵیی هەندێ لە دۆست و هاوپەیمانانمان نییە، بۆ 



ان
تن

نیا
بو

ی 
زر

ه

330

نمونە، حاڵی حازر تووڕەییەكی زۆر هەیە لە جیهانی عەرەبدا 
لەب���ارەی ئەوەی ئەمری���كا نایكات. كەواتە ب���ا وا بێت، دەبێت 
ئام���ادە بی���ن ئەمە قبووڵ بكەین، لەبەر ئەو هۆكارەی پێش���تر 
گوزارش���تم لێ كرد. من دەمەوێت پتر كار لە سەر ئەمریكای 
باش���ووریش بكرێت. پێ���م وایە دەتوانین ل���ە ئەوروپادا كاری 
كەمتر بكەین، لەبەر ئەوەی ئەوروپا هەمان ئەو ڕۆڵە نابینێت 
لە س���ەدەی بیس���ت و یەكدا كە لە سەدەی بیستدا بینیی. ئەمە 
هەواڵێكی خۆش���ە، ئەوروپا لە سەدەی بیستدا زۆر بااڵدەست 
ب���وو، دوایین ج���ار كە پێداچوون���ەوەم ك���رد، گۆڕەپانی دوو 
جیهانە جەنگ و ش���ەڕی س���اردیش هەر ئەوێ بوو. ئێستاش 
ئەوروپا لە ئاشتەواییەكی بەرفراواندایە، ئاوێتە بوونێكی زۆر 
هەیە، ئابووری بووەتە ئاستەنگی سەرەكی بۆی، تا ڕادەیەكی 
دیاری كراو دەتوانین هاوكارییان بكەین، من بیرۆكەی ناوچەی 
ئازادی بازرگانیی ئەمریكا و ئەوروپام بە الوە باشە. ئاستەنگی 
ڕاستەقینەی بەردەم ئەوروپایی ئەوەیە كە ئەوروپایی خۆیان 
دەیكەن. هەواڵە خۆشەكەش ئەوەیە، ئەوروپا وەك گۆڕەپانی 
ش���ەڕ دەرناكەوێ���ت و ل���ە ڕاس���تیدا، حاڵی ح���ازر ئەمریكا لە 
ئەوروپ���ادا خەرجیی ك���ەم كردووەتەوە، چونك���ە حاڵی حازر 
ی���ەك لە س���ەر چواری ئەو ئام���ادە بوونە س���ەربازییەمان لە 
ئەوروپادا هەیە، كە لە لووتكەی ش���ەڕی سارددا هەمان بوو.. 
لە ڕاس���تیدا ئەو هێزانەش بۆ ئەوەن، كە لەگەڵ ناتۆدا بتوانن 
لە دەرەوەدا ئۆپەراس���یۆن بكەن، كەواتە دەبێت س���تراتیژەكە 
خۆی بگونجێنێت، كارێكی پڕ لە هەڵەشەیی دەبێت ئەگەر ئێمە 
خۆمان نەگونجێنین، ئەویش كاتێك بەرژەوەندی دەگۆڕێت و 
مەترس���ی دەگۆڕێت و تەكنەلۆژیا دەگۆڕێت، ئیتر بۆچی ئەمە 
لە هەندێ ناوچە كەم نەكەینەوە و لە هەندێ ناوچەش زیادی 

نەكەین؟ 
مای���كڵ نۆت: ئای���ا ڕێگاچارەیەكی لەم ش���ێوەیە نابێتە هۆی 
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ئ���ەوەی لە بەرانبەردا كرملین یان س���ەركردایەتیی ئەلقاعیدە، 
یان چینی بە ش���ێوەیەك كار بكەن لە بەرژەوەندیی ئەمریكادا 
نەبێت، ئەگەر بزانن بوونی سەربازیی ئێمە كەم بووەتەوە؟ 

ڕیچارد هاس: سەرەتا با لەوەوە دەست پێ بكەین كە ئەلقاعیدە 
تەپڵی شەڕی لێ داوە، ئەوان كاردانەوەیان نییە، ئەوەی ئەوان 
دەیكەن كارە نەك كاردانەوە، كە بە ش���ێوەیەك لە ش���ێوەكان 
جی���اوازە لەو دوو واڵتەی دیك���ە. خاڵی دووەمیان ئەوەیە من 
ئەمشەو بۆ ئەوە دانەنیشتووم پاساو بۆ گۆشەگیریی ئەمریكا 
بهێنمەوە، من كتێبێكم نەنووسیوە لەبارەی گۆشەگیر بوونەوە، 
بەڵك���وو تەواو بە پێچەوانەوە، كتێبێكە لەبارەی س���تراتیژەوە، 
لەبارەی ئەوەی ئێمە پارێزگاری لە بوون و دەست تێوەردانی 
خۆم���ان بكەین، ب���ەاڵم بە ش���ێوەیەكی ژییران���ە. كەواتە ئێمە 
گۆڕەپانەك���ە ب���ۆ هیچ یەكێك ل���ەو واڵتانە ی���ان هێزێكی دیكە 
چۆڵ ناكەین، ئەگەر س���ەیری چین یان ڕووس���یا بكەیت، ئەوا 
ن���ە ئیرادە و نە توانای س���ەركردایەتی كردنی جیهانیان هەیە. 
لە پەیوەند ب���ە ئەلقاعیدەوە، ئ���ەوان ئەجێندایەكی بنیاتنەریان 
نیی���ە، بەڵك���وو بەرنامەیەك���ی وێرانكاری���ان هەیە، ك���ە دەبێت 
هەرچ���ی لە تواناماندا بێت بیكەین بۆ ئەوەی لە س���ەر زەوی 
بیانس���ڕینەوە. كەواتە دەبێت بە چڕی لە كاروباری جیهانەوە 
تێوەبگلێین. پرس���یارە گەرمەكە لەبارەی چین و ڕووس���یاوە 
ئەوەیە، ئاس���تەنگی پەیوەست بەم دوو واڵتەوە ئەو ئاستەنگە 
نییە، كە ئەوان دروس���تی دەكەن، بەڵكوو ئەو ئاس���تەنگەیە كە 
رووب���ەڕووی دەبن���ەوە. بەڕێز پوتین زۆر باش گوزارش���تی 
ل���ە تووڕەیی ڕووس���یا كرد، رووس���یا بیس���ت و پێنج س���اڵی 
خراپی بەڕێ كرد، لە دوای كۆتایی هاتنی ش���ەڕی ساردەوە، 
پێگەیەكی زۆریان لە س���ەر ش���انۆی جیهان لەدەست دا، جگە 
ل���ە غاز و نەوت، ش���تێكی دیك���ەی وایان نییە ل���ە پەیوەند بە 
ئابوورییەوە، ژمارەی دانیش���تووانیان بۆ نزیكەی سەد و چل 
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و س���ێ ملیۆن كەس كەم بووەتەوە، بەشێكی زۆری یەكێتیی 
سۆڤیەتیان لەدەست دا. بەڕێز پوتین زۆر باش پەنجەی خستە 
س���ەر ئەو تووڕەییەی رووس���یا، كە رووسیا لە زۆر شوێنی 
جیهان���دا ڕۆڵ���ی هێزێكی تووڕەی تێك���دەر دەبینێت. لە هەندێ 
حاڵەت���دا هاوكاریی���ان ك���ردووە، ب���ۆ نموونە لە ئەفغانس���تان، 
بەاڵم لە زۆر ش���وێندا ڕۆڵ���ی تێكدەرانەیان بینیوە. پرس���یارە 
ڕاس���تەقینەكە ئەوەیە، چۆن رووس���یا دەكات���ەوە بە واڵتێكی 
پ���ڕ لە جموج���وڵ و بەرەو پێش���ی دەبات؟ وەاڵم���ی چییە بۆ 
ئەوەی رووس���یا بكاتە ئابوورییەكی مۆدێرنی س���ەركەوتوو، 
كە سیستەمێكی سیاس���ی بگرێتە ئەستۆ، كە لە ناو واڵتەكەدا 
شەرعیەتی هەبێت؟ من زۆر دڵنیا نیم لەوەی ئەوان لە ئاست 
ئ���ەو ئاس���تەنگانەدا ب���ن. زۆر كەس باس���ی هەڕەش���ەی چین 
دەكات، بەاڵم لەو ئاس���تەنگانە بڕوانن كە چین رووبەڕوویان 
بووەت���ەوە. ئێمە پێش���تر باس���ی دیموگرافیامان ك���رد، ئەوان 
ژمارەیەك���ی زیاتری كوڕانی گەنجیان هەی���ە، كە لە ڕەگەزی 
ك���چ زیاترن، ئەویش بە هۆی سیاس���ەتی یەك منداڵییەوە، كە 
ژمارەی باس���ااڵچووان زیاترە لە ژمارەی ئەو كەسانەی كار 
دەكەن. ئەوەش ڕێژەیەكە بە ئاراس���تەیەكی خراپدا دەگۆڕێت، 
زیاتر لە 100.000 خۆپیش���اندانی گەورەی سیاس���ی لە چیندا 
ه���ەن. دۆخی هەوا و ئاو دەبینین كە كارەس���اتێكی ژینگەییە، 
بە س���ەدان كەس لە ناوچەكانی گوندنش���ینی هەژاردا دەژین، 
گەشەی ئابووری لە دوو ژمارەییەوە دابەزی بۆ لە سەدا 6 و 
7، چین رووبەڕووی چەندین ئاستەنگی ناوخۆیی زۆر گەورە 
بووەتەوە. كەواتە لە ئاییندەی بەرچاودا چین بە مامەڵە كردن 
لەگەڵیاندا س���ەرقاڵ دەبێت، مەترس���ییەكە ئەوەیە كە ڕژێمەكە 
تووڕەیی بیگرێت، ڕەنگە ناسیۆنالیزم یەكێك بێت لەو شتانەی 
پەن���ای بۆ ببات. كەواتە دووب���ارەی دەكەمەوە، دەبێت چاالك 
بین و لەوە تێبگەین كە بە گرتنە بەری سیاسەتێكی دەرەكیی 
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سەركێشانە، ڕەزامەندیی خەڵكی چین بەدەست ناهێنن، بەڵكوو 
بە ڕاستی پێویستان بەوەیە ئاستەنگەكان چارەسەر بكەن یان 
مامەڵەیان لەگەڵدا بكەن، كە لە سەر ئاستی ناوخۆ رووبەڕووی 
بوونەت���ەوە، كە ئاس���تەنگی گەورەن. ئەمەش كەمترین ش���تە 
لەبارەیانەوە بیڵێین. زۆر گرنگە كاتێك س���ەیری واڵتانی دیكە 
دەكەی���ن، ب���ە تێڕوانینێكی واقیعیانە لە ئاس���تەنگی بەردەمیان 

بڕوانین، كە پەیوەست بن بە ئاسایشی نەتەوەییەوە. 
مایكڵ نۆت: لە مەودای كورتدا ڕەنگە ش���وێنی ڕاستەقینەی 
تاق���ی كردنەوەی بیرۆكەكانی هاس، ئێران بێت، ئایا دەتوانیت 
بە دیاری كراوتر قس���ە بكەیت لەب���ارەی جیاوازیی تۆ لەگەڵ 

ئیدارەی ئۆباما لە ئاست ئێراندا؟
ڕیچارد هاس: ئەمە پرس���یارێكی قورس���ە، مەبەستم ئەوەیە 
ئەگ���ەر م���ن داوای ئ���ەوە بكەم بوون���ی ئێمە ل���ە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس���تدا كەمتر بێتەوە، ئەوا ئەوەی لە ئێراندا ڕوو دەدات 
دەبێتە ئاس���تەنگ بۆ ئێمە. ئومێدی من ئەوەیە ئەوەی ئێس���تا 
ڕوو دەدات لە كاری دیپلۆماس���ی و س���زاكان و هەڕەش���ەی 
هێزی سەربازی بەس بن، بۆ ئەوەی قەناعەت بە ئێران بهێنن 
بەرنامە ئەتۆمییەكەی س���نووردار بكات، ئەگەر بە شێوەیەكی 
ڕاستەوخۆتر و ڕاشكاوانەتر بدوێم، ئەوا هیوادارم ئەمانە بەس 
بن بۆ ئەوان و زۆر نەبێت بۆ جیهانی دەرەكی. ئەگەر بتوانین 
ئەمە بكەین ئەوا ئەمە بۆ هەموو الیەك باش���ترە، بەاڵم ئەگەر 
ئەوە س���ەركەوتوو نەبوو، ئێرانیش بەردەوام بوو و دەس���تی 
هەڵنەگرت، ئەوا ئەمریكا رووبەڕووی بڕیارێكی چارەنوسساز 
دەبێتەوە لەبارەی ئەوەی هێزی سەربازی بە شێوەیەك بەكار 
بهێنێ���ت، كە بەرەو پێ���ش چوونی بەرنام���ەی ئەتۆمیی ئێران 
ڕابگرێ���ت، ئەگەرنا ئەمریكا لەگەڵ ئەم بەرنامەیەدا هەڵ بكات. 
م���ن پێم وایە ه���ەر یەكێك لەمانە، تێكدان���ی دۆخەكە بە هۆی 
هێزی س���ەربازییەوە، ی���ان قبووڵ كردن���ی ئێرانێكی ئەتۆمی، 
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دەرەنجامی ڕاس���تەقینەی لێ دەكەوێتەوە، دەرەنجامی گەورە 
و س���تراتیژی و ئابووری، من لەگەڵ هیچیاندا نیم. ئەگەرچی 
ڕەنگ���ە لە قۆناغێكدا ناچار بین هەڵبژاردن بكەین لە نێوانیاندا، 
بەاڵم ئەگەر ئێمە ناچار بووین ڕێگاچارەی س���ەربازی بگرینە 
ب���ەر، ئەوا ب���ە الی كەمەوە لە مەودای كورت���دا ناتەبا دێتەوە 
لەگەڵ ئەو تەوژمەی كە هەیە.. ئەمەش هۆكارێكە كە من زۆر 
پەرۆش���ی بەكارهێنانی هێزی سەربازی نیم. لەگەڵ ئەوەشدا 
بە تەواوەتی ل���ە دەرەوەی ئەگەرەكان دامنەناوە، كاتێك ئێمە 
دەگەین���ە ئەو قۆناغە، بەاڵم دەبێت ئەو هەڵس���ەنگاندنە بكەین، 
ب���ەاڵم پێم وایە پاس���اوی بەهێز هەیە بۆ ئ���ەوەی هەرچیمان 
لەدەست بێت بیكەین، وەك سزاكان و وەك دەست پێشخەریی 
دیپلۆماس���ی و هەڕەش���ەی بەكار هێنانی هێزی سەربازی لە 
دژی ئێران، لە هەوڵداندا بۆ ئەوەی ڕازی بێت بە س���نووردار 
كردن���ی بەرنام���ە ئەتۆمییەك���ەی. كەوات���ە ڕەنگ���ە یەكێك لەو 
بواران���ەی من لەگەڵ ئی���دارەدا هاوڕانی���م لەبارەیەوە، بریتییە 
لە بواری دیپلۆماس���ی. شتێكی زۆر لە چەند مانگی داهاتوودا 
ڕوو ن���ادات، وات���ە ئێ���ران جەخ���ت دەكاتە س���ەر سیاس���ەتی 
ناوخ���ۆی و هەڵبژاردنی س���ەرۆكایەتی و س���ەركردایەتییەكی 
ئێرانی���ش هەبێت، كە لە س���ەرووی س���ەكردەی بااڵوە بێت لە 
چەند مانگی داهاتوودا، بەڵكوو دەبێت دەس���ت پێشخەرییەكی 
س���ەخاوەتمەندانە بخەینە ڕوو بۆ ئێران، كە وەاڵمەكەی بەڵێ 
بێت و پێی ڕازی بێت و ئێمەش قبووڵی بكەین، كە ڕادەیەكی 
باش���ی ش���ەفافیەت هەبێ���ت لەو كاران���ەی دەیكەن. ئ���ەو كاتە 
ڕژێمەك���ە دەبێ���ت ئەوە ب���ۆ خەڵكەكەی راڤە ب���كات كە بۆچی 
دەست پێشخەرییەكی ماقووڵ كە سووكایەتی لە خۆ ناگرێت 
ڕەت بكات���ەوە، كە لە س���نووربەندییەكی گ���ەورەی ئابووری 
ڕزگاری دەكات. وات���ە دەبێت بە ش���ێوەیەك ڕژێمەكە بخەینە 

ژێر گوشارەوە كە پێشتر نەمانكردووە.
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مایكڵ نۆت: باس لە بەكار هێنانی فڕۆكەی بێ فڕۆكەوان و 
ئینتەرنێ���ت دەكرێت، بەكار هێنانی ئەمەش وا دەكات، ئەمریكا 
لە س���ەر زەوی���دا بوونێكی گ���ەورە و بەرچاوی س���ەربازیی 
نەبێ���ت، بەاڵم دەرەنجامی ئەمە خ���راپ بوونی پەیوەندییەكان 
بوو لەگەڵ پاكس���تاندا، ئایا ت���ا چ ڕادەیەك ئەم تەكنیكە لەگەڵ 

تێزەكەی ئێوەدا دەگونجێت؟
ڕیچ���ارد ه���اس: با ئام���اژە بە دوو ش���ت بك���ەم، یەكەمیان 
ئەوەیە فڕۆكەی بێ فرۆكەوان ئامرازێكە و ئامرازێكی سوود 
بەخشیش���ە، دەبێت ل���ەو تێبگەین كە یەكێكە ل���ە ئامرازەكانی 
بەردەستمان بۆ رووبەڕوو بوونەووی تیرۆریزم، بەاڵم دەبێت 
وەك ئامرازێكی نائاسایی لێی بڕوانین، نابێت زۆر بە ئاسایی 
بەكاری بهێنین یاخود لە بارودۆخێكدا كە ناچار نەبین بەكاری 
بهێنین، بەڵكوو دەبێت تەنیا ئەو كاتە ئەم فڕۆكەیە بەكار بهێنین 
كە ئامانجێكی زۆر بەهادارمان هەبێت، ئەویش كاتێك ڕێیەكی 
باش���تر نەبێت بۆ گەیش���تن پێ���ی. ئەویش یان لەب���ەر ئەوەی 
حكوومەتەك���ە ئیرادەی ئ���ەوەی نەبێت یان یان توانای ئەوەی 
نەبێ���ت ب���ە دوایاندا بچێت، كاتێ���ك بەكارهێنانی هێزی تایبەت 
س���ەركەوتوو نابێ���ت و كاتێك تەواو دڵنیا بی���ن لەوەی زیانی 
الوەكی���ی لێ ناكەوێتەوە. كاتێك ڕامس���فیڵد وەزیری بەرگری 
ئەم پرس���ەی ورووژاند، ك���ە گوتی ئایا حوكمدان���ی پێوانەیی 
چییە لەس���ەر ئەو ڕەفت���ارەی ئێمە لە ش���ەڕی دژ بە تیرۆردا 
دەیكەی���ن؟ ئایا ئێمە تیرۆریس���تێكی زیات���ر بەرهەم دەهێنین؟ 
یاخ���ود ئایا پتر بەرەو ڕادیكاڵیەتی���ان دەبەین؟ ئەویش كاتێك 
ش���وێن ئەو تیرۆریس���تانە دەكەوین كە هەن؟ ئایا ژمارەیەكی 
زیاتری تیرۆریست بەرهەم ناهێنین لەوەی كە دەیكوژین یان 
دەس���تگیری دەكەین؟ كەواتە دەبێت پێش هەر بەكار هێنانێكی 
فڕۆك���ەی بێ فرۆك���ەوان ئەوە دیاری بكەی���ن، ئایا ئامانجەكە 
ئ���ەوە دەهێنێ���ت ئێمە ئ���ەم ئامرازەی ب���ۆ ب���ەكار بهێنین؟ ئایا 
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بەرەو پێش چوونی زیاتر لە ش���ەڕی دژ بە تیرۆردا بەدەست 
دەهێنین یان پاڵنەری زیاتر و ژمارەیەكی زیاتریان لێ بەرهەم 
دەهێنین؟ كەواتە دەبێت زۆر توند بین لە بەكار هێنانیدا، واتە 
هەندێ جار بەكاری بهێنین، بەاڵم نەك بەو ش���ێوەیەی ئێستا 
كە زۆر بەكار دێت. لە هەندێ حاڵەتی تایبەتدا، كە مەسەلەكە 
پەیوەس���ت بێت ب���ە هاوواڵتیانی ئەمریكاوە، یان بەربەس���تی 
یاس���ایی و سیاس���ی هەبێ���ت ب���ۆ ئ���ەوەی تێی پەڕێنی���ن، لەو 
حاڵەتان���ەدا، لە پەیوەند بەم پرس���یارەوە، ئەوا ئەگەر فڕۆكەی 
ب���ێ فرۆكەوان بەكار بهێنین یان نا، ئەوا كێش���ەیەكی یەكجار 
زۆرم���ان لەگەڵ پاكس���تاندا دەبێت. ئەم���ە واڵتێكە بە دریژایی 
ژیانی پیشەیی من، ئێمە كێشەیەكی زۆرمان لەگەڵیدا هەبووە، 
هەروەه���ا دواتری���ش، پێم وای���ە ئەمە واڵتێك���ە دابەش بوونی 
قووڵ���ی تێدای���ە و نیگەرانم دەكات، كە ژمارەی دانیش���تووانی 
185 ملیۆن كەس���ە. دووەمین گەورەترین واڵتی موسڵمانە لە 
جیهاندا. لە ماوەی شەست ساڵی تەمەنیدا، تەنیا بە ناو خاوەنی 
دیموكراسی بووە، حكوومەتی سەربازیی لەم واڵتەدا هەبووە، 
هەر كاتێك حكوومەتێكی مەدەنیش هەبوو بێت، ئەوا لە الیەن 
س���وپاوە كۆنتڕۆڵ كراوە، واڵتێكە بەهێزترین تیرۆریس���تانی 
تێدایە، كە لە زۆر ش���وێندا لە چەش���نیان نییە. بە پش���تیوانیی 
ئەوەی پێی دەڵێن دەسەاڵت، واڵتێكە خێراترین گەشەی هەیە 
ل���ە پەیوەند ب���ە بەرنامەی ئەتۆمییەوە. ئێم���ە كاتێكی زۆرمان 
لەبارەی ئێرانەوە بە خەرج دا، كە سەرقاڵی پەرەپێدانی چەكی 
ناووكیی���ە، لەبارەی كۆریای باكووریش���ەوە ك���ە نیو دەرزەن 
ل���ەم چەك���ەی هەیە، ئەمە واڵتێكە بە س���ەدان چەكی ناووكیی 
هەیە، لە هەر واڵتێكی دیكە خێراتر گەشەیان پێ دەدات. ئەمە 
دۆخێكی مەترسیدارە لەوێدا. بیر لە ئەزموونی ئوسامە بن الدن 
بكەنەوە، چ شتێك زۆر خراپ بوو لەم ئەزموونەدا؟ ئوسامە لە 
 »West Point« كۆمەڵگەیەكدا دەژیا لە پاكستان كە هاوشێوەی
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بوو، )مەبەس���ت هاوشێوەی ئەكادیمیای س���ەربازیی ئەمریكا 
ب���وو، كە دامەزراوەیەكی فیدراڵی���ی ئەمریكایە، تایبەتمەندە بە 
گوتنەوەی زانستی سەربازی بۆ پیاوان و ئافرەتان(ی ئەمریكا. 
دەسەاڵتی پاكس���تانیش نەیدەزانی لەوێدا دەژی و هیچیشیان 
لەو بارەیەوە نەكرد، بەاڵم هەندێ لە دەس���ەاڵتیش دەیانزانی، 
كەچی هیچیان لەبارەوە نەكرد. كەواتە ژەهرەكەت هەڵبژێرە، 
ه���ەر ڕێگایەكیان هەڵبژێریت مای���ەی دڵنیایی نییە. لەبەر ئەوە 
ئەگەر فڕۆكەی بێ فرۆكەوان بەكار بهێنین یان نا، نابێت گاڵتە 
بە خۆمان بكەین، س���ەردەمانێك هەبووە كە زۆر پش���تیوانیی 
پاكس���تانمان ك���ردووە و هاوكارییەك���ی زۆرم���ان ك���ردووە، 
س���ەردەمانێكیش هەب���ووە یارمەتییەكانمان كش���اندووەتەوە، 
بەاڵم مامەڵەمان بە هەر ش���ێوەیەك بوو بێت، ئێمە كێشەمان 
لەگەڵیدا هەبووە. كاتێك پرس���یار لە وەزیری بەرگری هارۆڵد 
بروان كرا لەبارەی پەیوەندیی ئەمریكا و یەكێتیی سۆڤیەتەوە، 
لە پەیوەند بە پێش���بڕكێی خۆ پڕچەك كردنەوە، گوتی كاتێك 
ئێمە چەك دروست دەكەین، ئەوانیش دروستی دەكەن، بەاڵم 
كاتێ���ك ئێمە دروس���تی ناكەین، ئەوان هەر دروس���تی دەكەن، 
لەگ���ەڵ پاكستانیش���دا دۆخەكە ت���ا ڕادەیەك بەو ش���ێوەیەیە. 
كاتێك ئێمە پشتیوانییان دەكەین، ئەوا ڕەفتارگەلێك دەكەن كە 
بێزارمان دەكەن، كاتێكیش سزایان بە سەردا دەسەپێنین هەر 

ئەو كارە دەكەن.   
مای���كڵ نۆت: با پرس���یار لەبارەی ناوچ���ەی یۆرۆوە بكەین، 
ل���ە پەیوەن���د ب���ە كێش���ەی دارایی و ئ���ەو قەیران���ەی ئەگەری 
س���ەرهەڵدانی لێ دەكرێت، ئەگەر ئەم كێش���ە پەیوەندیدارە بە 
بانكەكان���ەوە كە بەردەوام بەرەو س���پانیا و ئێرلەندا و یۆنان 
دەڕوات، ئ���ەوا ئەوروپای���ی بە ڕاس���تی پێداچوون���ەوە دەكەن 
لەب���ارەی ئەگ���ەری ب���ەردەوام بوون���ی یەكێتی���ی ئەوروپاوە، 
یاخود بە الی كەمەوە لەبارەی دراوی یەكگرتووەوە، ئەمەش 
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پەرەس���ەندنێكی گەورەیە لە جیهاندا، كە لە بلۆكێكی ئابووری 
ڕوو دەدات، ت���ا چ ڕادەی���ەك ئەمە كاریگەریی هەیە لە س���ەر 

ئەوەی ئێمە دەتوانین بیكەین یان پێویستە بیكەین؟
ڕیچ���ارد هاس: با ئەمە دابڕێژم���ەوە، ناوچەی یۆرۆ كە 17 
دەوڵەت لە خۆ دەگرێت، لە س���ەر بناغەیەكی ناس���ەركەوتوو 
داڕێژراوە، ئابووریگەلێكی كۆ كردووەتەوە كە جیاوازیی زۆر 
بەرب���اڵو هەیە ل���ە نێوانیاندا، بۆ نموون���ە ئابووریی ئەڵمانیا و 
ئابووری���ی قوبرس، بۆ نموونە ئەگەر قورس���اییەكەت هەبێت 
س���ەرێكیان كێش���ەكەی 100 پاوەن���د بێ���ت و الیەك���ەی دیكە 
كێش���ەكەی 1 پاوەند بێ���ت، دۆخەكە بەم جۆرەی���ە. هەروەها 
واڵتانێكی���ش ڕێی���ان پێ دراوە ب���ۆ ئەوەی بێنە نێ���و ناوچەی 
ی���ۆرۆوە ك���ە مەرجەكانی���ان ل���ە خۆیان���دا نەهێنا ب���ووە دی. 
هەروەه���ا دوای ئەوەش كە س���ەلمێندرا ناتوان���ن مەرجەكان 
بهێننە دی ڕێیان پێ دراوە لە ناوچەی یۆرۆدا بمێننەوە. واتە 
نەخراونەتە ش���ێوە و قاڵبێكەوە ك���ە میكانیزمێكی بەرفراوانی 
س���ەركەوتووی هەبێت. لەبەر ئەوە ئەم���ە پرۆژەیەكە دابەش 
بوونێكی قووڵی تێدایە لە س���ەر هەموو ئاس���تەكاندا. ئێرلەندا 
جیاوازە، چونكە ئەمە ئاستەنگێكی زۆر جیاوازترە لە واڵتانی 
ئەوروپای باش���وور، ئێرلەندا دۆخی باشە، واڵتانی ئەوروپای 
باشوور كێشەی ڕاستەقینەیان هەیە، من لە یۆنان بووم، كە لە 
س���ەدا 60ی گەنجانی ئەو واڵتە بێكارن. كەواتە لەو دۆخانەدا 
ئەم واڵتانە رووبەڕووی ئاس���تەنگی ڕاستەقینە بوونەتەوە. بە 
ڕەچ���او كردنی ئەوەی گوت���را، ئەوا پێم وای���ە ناوچەی یۆرۆ 
ڕزگاری دەبێت، ئەوەش س���ەرەڕای ئەوەی ئەوروپا دەیكات، 
لەب���ەر ئ���ەوەی پابەن���د بوونێكی گ���ەورەی سیاس���ی هەیە بە 
پاراستنی، لە سەرووی هەمووشیانەوە، پرسیارەكە ئەوە نییە 
ئایا فەرەنس���ا رووبەڕووی قەی���ران دەبێتەوە، بەڵكوو ئەوەیە 
كەی فەڕەنس���ا دووچاری قەیران دەبێتەوە و دەبێتە واڵتێكی 
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قەیران���اوی؟ ئەگ���ەر مامەڵە ك���ردن لەگەڵ یۆنان و س���پانیادا 
شتێك بێت، هەروەها ئیتالیاش. ئەوا بۆ فەڕەنسا مەسەلەیەكی 
دیكەی���ە، چونكە، بۆ ئەو كەس���انەی ئەوەن���دە تەمەنیان هەیە 
بیری���ان بێت، تەواوی چەمكی ئەوروپای مۆدێرن لە س���ااڵنی 
نەوەتەكاندا لە س���ایەی بیرۆكەی ئاش���تەوایی نێوان فرانكۆ و 
ئەڵم���ان لەدای���ك بوو. ئەم���ەش پێكهاتەیەكی س���ەرەتا بوو بۆ 
یەكێتی���ی ئەوروپا و كۆمەڵگەی ئەوروپ���ی و دواتر كۆمەڵەی 
ئەوروپی بۆ خەڵووز و پۆاڵ. ئەمە بووە بناغە، بیرۆكەكە ئەوە 
بوو ئاڵمانیا و فەرەنسا لە تۆڕێكدا زۆر لێك نزیك ببنەوە، كە 
پش���ت بە یەكتر بەس���تنیان زۆر بەهێز بێت بە چەش���نێك ئەو 
جەنگەی بۆ سەدەیەك ئەوروپای وێران كرد، كە بە زۆری بە 
سەركردایەتیی فەرەنسا و ئەڵمانیا بوو، وەك دوو جەمسەری 
دژ ب���ە یەك، وای لێهات بیری ل���ێ نەكرێتەوە. مەزەندەی من 
ئەوەی���ە كاتێك فەرەنس���ا دەبێتە واڵتێك ك���ە ڕۆڵ ببینێت، كە 
ئەمەش ڕوو دەدات، پێم وایە ئەڵمانیا ڕێگا نادات ئەمە شكست 
بهێنێت، چونكە بە شێوەیەك لە شێوەكان هەموو كارێك دەكات 
بۆ ئەوەی ناوچەی ی���ۆرۆ بە زیندوویی بهێڵێتەوە. بۆی هەیە 
بە هەڵەدا چووبێتم، بەاڵم ئەمە مەزەندەی منە. ئەگەر ش���تێك 
بڵێین كە هەس���تێكی باش���مان لەبارەی ئەمری���كاوە پێ بدات، 
ئەوا دەس���ەاڵتەكانی ئەوروپا هێندەی ئەمریكا بوێر و داهێنەر 
نەبوون، لە س���اڵی 2008�ەوە، بە الی منەوە بەراوردكارییەكە 
تەواو پێچەوانەیە، وەك خەڵكانی چەش���نی )هانگ پۆڵسن(مان 
هەبووە) وەزیری گەنجینەی ئەمریكا( و ئێمەش خۆش���بەخت 
بووی���ن كە ئەو كەس���انەمان هەبوون، ك���ە هەندێ هەنگاومان 
هەڵێن���ا. كێش���ەی گ���ەورەی یەكێتی���ی ئەوروپا بریت���ی نییە لە 
ناوچ���ەی یۆرۆ، كێش���ەی گ���ەورەی ئەوروپ���ا بریتییە لەوەی 
گەش���ە ناكات، دەپووكێتەوە، كە یان لە پووكانەوەدایە یان بە 
الڕێ���دا دەڕوات، هۆكارەكەش ئەوەی���ە. كەواتە ئەگەر قەیرانی 



ان
تن

نیا
بو

ی 
زر

ه

340

ی���ۆرۆش نەبووایە ل���ە بارودۆخی ئابووری���ی ئەوروپادا، ئەوا 
هەر ڕووی دەدا، چونكە پێش���مەرج یان چەند پێش���مەرجێكی 
گەش���ەی ئابووری لە ئارادا نی���ن، وەك هێزی كاری گەڕۆك 
ل���ە زۆر ل���ە واڵتان���دا، تۆڕی بیم���ەی كۆمەاڵیەت���ی زۆر گڕان 
ڕادەوەس���تێت، قابیل���ی بەرگ���ە گرتن نییە. واتە ئەو ش���تانەی 
دیكە كە وا دەكەن ئەمریكا س���ەركەوتوو بێت، ئەگەر یاس���ای 
ئیفالس بوونی بانك نەبێت، ئەوا شكس���ت هێنانی ئابووری لە 
ئەوروپا، لە ڕووی ئابوورییەوە دەبێتە ئەزموونێك كە كۆتایی 
بە ژیان بهێنێت. كەواتە ڕێیەكی ڕاست هەیە، لەبەر ئەوە ئەمە 
زۆر جی���اوازە، هەروەه���ا لە ئەوروپا ئاس���تەنگی دیموگرافیی 
زۆر س���ەختیش هەیە، كە ئێمە لێ���رە نیمانە. كەواتە من زیاتر 
لەب���ارەی هەلومەرج���ی ئابووریی ئەوروپ���اوە نیگەرانم، نەك 
لەبارەی ناوچەی یۆرۆ. ئەوروپایی بەشێك لە سامانی جیهانی 
پێ���ك دەهێنن، نزیكەی هەمان ڕێژەی ئێمە دەبێت، لە نێوان لە 
س���ەدا 20 ب���ۆ 25، بەاڵم ئ���ەو ڕێژەیە بەردەوام ب���ەرەو كەم 
بوونەوە دەچێت، ئەمەش بە مانای ئەوە دێت كە ئەوروپا پتر 
بەرتەسك دەبێتەوە. ئەمەش بەو مانایە دێت بۆ ئەمریكا كە بە 
پێچەوانەی دوایین مێژووی ئەوروپاوە، كە ئەوروپا هاوبەشی 
س���ەرەكیی جیوپۆلەتیكی ئێمە ب���وون، پێم وایە ئەو مێژووەی 
ئەوروپ���ا كۆتایی دێت. ڕەنگە جی���ا كردنەوەكە ئەوە بێت، كە 
هەندێك هاوبەش���ایەتی لەگەڵ بەریتانیا یان فەڕەنسا بكرێت، 
بەاڵم بە شێوەیەكی گشتی پەیوەندیی نێودەوڵەتیی ڕۆژگاری 
ئەتالنتیك لە كۆتایی نزیك دەبێتەوە، ئێمەش ئەو هاوبەش���ییە 
بنەگەییەمان نابێت، كە بە چەشنی ڕابردوو هەمان بوو. ئەمە 
بە مانای ئ���ەوە نایەت كە ئەوروپا گرنگ نییە، بەڵكوو گرنگە، 
چونكە هێش���تا یەك لە سەر پێنج یان 18 لە سەدی ئابووریی 
جیه���ان پێك دەهێنێ���ت. ئەگەر ڕێككەوتن���ی بازرگانی بكرێت، 
ئ���ەوا دەبێت���ە نیعەمتێك بۆ ئەوروپا. دوووب���ارەی دەكەمەوە، 
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هەواڵە خۆش���ەكە ئەوەیە ئەوروپا نابێتە گۆڕەپانی ش���ەڕێكی 
جیوپۆلەتیكی���ی گەورە، بە چەش���نی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت، 
كە بەردەوام وەك بەش���ێكی پڕ ل���ە گیروگرفت و تێكدەرانەی 
جیهان دەمێنێتەوە. لە كاتێكدا ئاس���یا پت���ر داینامیكیەتی هەیە، 
ئاستەنگەكە ئەوەیە ئەو داینامیكیەتە بە ئاراستەیەكی ئەرێنیدا 
بڕوات، لە بری ئەوەی پەل بكێشێت و بپەڕێتەوە. لە بنەڕەتدا 
سەدەی بیست ناوەندەكەی ئەوروپا بوو، بەاڵم سەدەی بیست 

و یەك بەم شێوەیە نابێت. 
مایكڵ نۆت: ئەگەرچی ئێوە لەو كەسانەی نین كە باوەڕتان 
وا بێت ئەمریكا لە داكشاندایە و پشتیوانیی ئەوە لێكدانەوەیەش 
ناك���ەن، ك���ە ب���ەرەو داكش���ان دەچێت، ئای���ا بە ڕاس���تی ئێمە 
داكش���انێكی س���ەختی هەنگاو بە هەنگاوی ئەمری���كا دەبینین، 
وەك هێ���زی ژمارە یەكی ئابووری و جیهانی؟ ڕیچارد هاس: 
هێش���تا ئەمری���كا یەكەمی نێو یەكس���انەكانە ل���ە جیهاندا، بەو 
ش���ێوەیەش دەمێنێتەوە، گەش���ەی ئابووریی ئێم���ە بە ڕێژەی 
یەك و نیو بۆ دوو لە سەدە، ڕەنگە بەزرتریش بێتەوە. كەواتە 
ئیمە لە داكش���اندا نین. ئێمە باسی دۆخی وزەمان كرد، هێشتا 
توانایەكی سەرسوڕهێنەر پیشان دەدەین لە بوای تازەگەری و 
داهێنانكاریدا، ئەمەش وامان لێ دەكات پتر توانای ملمالنێمان 
هەبێت. ئەگەر چاكسازیی پەیوەست بە كۆچبەرانەوە تێپەڕێ، 
ئەوا دەسكەوتێكی دووسەرە دەبێت، چونكە 12 ملیۆن ئەمریكی 
ل���ە تاریكیی���ەوە دەردەهێنی���ن و بەش���دارییەكی تەواویان پێ 
دەكەین. شەپۆلی هاتنی خەڵكی بەهرەداریش لە كۆمەڵگەماندا 
زیاد دەكات، كە بڕوانامە و لێهاتوویی پێشكەوتیان هەیە. ئێمە 
وەبەرهێنان لە ژێرخاندا دەكەین، كە داهاتی گش���تیی ناوێت و 
لە ڕێی هاوبەشایەتی لەگەڵ كەرتی تایبەتدا دەكرێت. دووبارە 
دەتوانی���ن توانای خۆمان ل���ەو ڕووەوە پتر بكەین بۆ ملمالنێ 
ك���ردن، هەروەها قوتابخانەكانمان باش���تر دەب���ن. ئەمەش بە 
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مان���ای ئ���ەوە نایەت داراییەك���ی زیاتریان تێدا خ���ەرج بكەین، 
بەڵك���وو بە مانای ئەوە دێت ئاس���تی مامۆس���تاكان بەرزتر و 
باشتر بێت. وەبەرهێنانی زیاتر لە باشەكانیاندا بكەین و خۆمان 
لە خراپەكانیان ڕزگار بكەین. مامەڵە لەگەڵ مافی دەس���تەبەر 
ك���راوی حكوومی���دا بكەین، هەموو ئەم ئاس���تەنگانەش قابیلی 
ئەوەن چارەس���ەر بكرێن. پرس���یارەكە ئەوەیە: ئایا سیاسەتی 
ئێمە لە ئاستی ئەمەدایە؟ ئەمەش هۆكاری ئەوەیە كە من ئەم 
كتێبەم نووسیوە، پێم وایە گەورەترین هەڕەشە لە سەر ئێمە 
لە دەرەوە نییە، رووس���یا نییە، چین نییە، پاكستان و سووریا 
نین، ئەوان ئاستەنگی ئەوتۆن كە دەتواندرێت ئیدارە بكرێن و 
مامەڵەی���ان لەگەڵدا بكرێت، تەنانەت گۆڕانی ژینگەش، كە ئێمە 
قس���ەمان لەبارەوە نەكرد، كە ئاستەنگێكی مەترسیدارە، بەاڵم 
قابیلی ئەوەیە ئیدارە بكرێت. هەموو ئەوانە بە مەرجی ئەوەی 
ئێم���ە ناو ماڵ���ی خۆمان ڕێ���ك بخەینەوە، كەواتە هەڕەش���ەی 
ڕاس���تەقینە و مەترسیی ڕاس���تەقینە خۆمانین. بەاڵم ئایا ئێمە 
ملمالن���ێ لەگ���ەڵ بەرژەوەندیی تایبەتدا بكەین؟ بە چەش���نێك 
بەرژەوەندی���ی نەتەوەیی لە ناو نەچێ���ت؟ ئایا ئێمە ئەو جۆرە 
س���ەركردایەتییەمان هەیە كە پێویستمانە و بتوانێت هاوكاری 
ل���ە ناوخۆدا بهێنێتە ئاراوە؟ من وەاڵمی ئەم پرس���یارە نازانم، 
ئەگ���ەر ڕاش���كاو بم ئەوا هۆكارەكە ئەوەی���ە، كە ئەمە بوارێك 
نیی���ە هەس���ت بە ئاس���وودەیی بكەم ب���ۆ ئ���ەوەی لەبارەیەوە 
بدوێم، چونكە من كەسێكم تایبەتمەندیی من بواری سیاسەتی 
دەرەویە، كە كەسێكی وەك من و مایكڵ بۆ دەیان ساڵ دەچێت 
ئ���ەم بوارەمان داگیر ك���ردووە. من لەو بوارانەدا دەنووس���م 
كە پەیوەس���تن بەوەی چۆن دەبێت چاكس���ازی لە سیاسەتی 
ئەمریكادا بكرێت و چی بكرێت لە بواری پەروەردەیی لۆكاڵدا، 
كە پێم وایە ئەمانە دیاریكەری سەرەكیی ئاسایشی نەتەوەیی 
ئەمریكان. مەس���ەلەكە پەیوەستە بەوەی ئێمە لە ناوخۆدا چی 
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دەكەین و چی ناكەین؟ ئەگەر بە ڕاست و دروستی ئەم كارە 
بكەین، ئەوا پێم وایە سەدەی بیست و یەك دەبێتە سەدەیەكی 
دیكەی ئەمریكا، بەاڵم ئەگەر هەڵە بكەین ئەوا جگە لە خۆمان 

كەسی دیكە نییە گلەیی لێ بكەین.  
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4the group seeks to include relevant topics in each book 
of the series regarding all national politics and govern-
ing policies. The approach implemented in this book, 
in a way, differs from the traditional translations that 
we are familiar with. It also presents a new approach so 
that readers, after reading this book, can make a link-
age between the different topics and find the important 
role that an individual can play in politics.

Finally, we acknowledge that this project does not 
act as an instructor to readers. Yet, readers are intro-
duced to a collection of new thoughts, which ultimate-
ly makes them, as individuals in society, have more 
references and sources in order to be empowered, to 
participate more in politics with more engagement in 
decision-making process, and to argue in the public 
sphere with new thoughts and a language so as to ad-
dress issues and find solutions in a civilized and con-
temporary manner.
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3 mote welfare and health care according to international 
standards. This project attempts to familiarize readers 
with the newest contemporary thoughts vis-à-vis the 
production of power in order to be used in state recon-
struction.

This project includes different works at a time: re-
searches, selection of topics, translating the topics, 
and readings. In other words, the working staff in this 
project are trying their best to make readers be famil-
iar with all power sources needed for nation building 
process, and to make the best of it in our country. The 
staff present to readers all the references, or lectures, 
as they are presented in the first place by researchers 
or lecturers. That is, the project only introduces new 
sources to readers in Kurdish language, and makes 
them be prepared to interact personally with these new 
ideas. The group acts as a mediator to serve and trans-
fer new thoughts to readers, and they do not consider 
themselves as the owner of that knowledge. Moreover, 
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2tries, such as Kurdistan Region, this transformation 
can be considered as a reason to promote and foster 
development and also to change the process into sus-
tainable development. Hence, if we make a compari-
son between countries, The United Kingdom, Japan, 
and South Korea in the era of advanced technology in 
the twentieth century for instance, it is seen that The 
United Kingdom has managed to progress within 150 
years, while Japan within 25 years, and South Korea 
within 11 years. The fact that the evolution of tech-
nology in the twenty-first century is more rapid than 
it was in the twentieth century, needed powers can be 
produced more easily than ever necessary for Nation 
Building Process and State Building to be succeeded 
in shorter periods.

 This book series’ project, The Thought of 
Building, aims to search for power sources that lead to 
eliminate post-war and post-conflict countries’ traces 
and step towards building good governance and pro-
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1 Though the first book in this series The Thought 
of Building consists of eight different topics, 
one of its distinguished topics is under the title 

The Future of Power. However, it is worth mention-
ing that one of Professor Joseph Nye’s books has the 
same title. The Future of Power reintroduces the future 
of power in the world and refers to the transition of 
power source from state characters to non-state char-
acters. It also redefines Power as a source of science 
and knowledge in the twenty-first century, not as large 
armies and Intercontinental Ballistic Missile, such as 
the Cruise Rockets.

If there is a possibility to construe this transformation 
in Power meaning as an imbalance of power at the glo-
bal level, it can also be construed as the transformation 
in power source for science and knowledge, whereby 
countries can boost good governance and end poverty 
at the global level. In regard to the developing coun-
tries, particularly the post-war and post-conflict coun-

Preface
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