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لە قۆناغی گەشەی مرۆیی و تێپەڕین لە سەدەی نۆزدەهەمدا، زۆرێک لە بیرمەندانی ئەوروپا 
و ئەمریکا هەوڵیاندا ئەو گۆڕانکارییە چاوەڕواننەکراوانەی لە: ژمارەی دانیشتتتن،از، زان تتت ،  
پەروەردە، ئاب،وری، بازرگانی لۆکاڵی و گڵۆباڵی، ستتتتت،پا، شتتتتتار، نک،ومەتەکاز ها  ب،ونە 

ستتتتە بکەزو هەوڵداز بۆ شتتتتیکردنەوە و پێناستتتتەکردنی ئەو دیاردانە ب،ونە هۆی  ئارەوە، پێنا
ستتەرهەڵدانی زان تتنە کۆمەییەتی و مرۆییەکاز، زان تتنی ستتیاستتی و ئاب،وریو لە راستتنیدا 
هاتنە ئاراوەی ئەم زان تتتتنانە پەی،ەندیی بەو گۆڕانکارییانەوە هەب،و کە لە نی انی رۆژاوادا 

ێنانی تەلەڕ،ندا روویاز دا، مرۆڤ دەی،ی ت  راەەی بکا  لەنێ،از شتۆڕشتی ڕەڕەن تی و داه
 .و شی بکاتەوە

لەنێ،از پێشتتوەوانی زان تتنە کۆمەییەتییەکاز هیس کەستتێک هێندەی دو تۆکبێر ستتەبارە  بە 
تایبەتمەندییەکانی ستەدەی نۆزدەیەم ق تەی نەکردووەو ئەوەی نێی ستەرنەیشتە دو تۆکبێر 

  ڕاڵچی تۆکبێر  ستتەدەی بی تتنەم ئامادە کردووەو  زۆر بابە  و لێکۆڵینەوەشتتی ستتەبارە  بە
  مەینەتییەکتانی  و  ئتازار “نتات،ان : دەڵێت  خۆی  وەکو  ب،و  ئتاگتادار بەبتاشتتتتتتتی  زۆر بەیم  نەب،و 
 ”.ببین  داهات،و  دەت،ان  بەیم ببین ، دیکە ئەوی

کاتێک تۆکبێر لەستتتەر داهات،وی ئەمریکا و ئەوروپا دەن،وستتتێ  درک بەوە دەکەین کە ئەو 
ێتک بتال لە نی تاز دەکتا  کن،مت  وەک پێشتتتتتتتبینییەکتانی ئەوەو ستتتتتتتەرەڕای ئەوەی  بە نۆر

تیۆرییەکانی زۆر لەمەوبەر ن،وستی،ە، بەیم ستی تنەمی تیۆرییەکەی رەها و کراوەیەو یەکێک  
لە ناستترواترین پێشتتبینیشتتی، کە زۆر نار دووبارە دەکرێنەوە ئەمەیە: “دوو نەتەوەی مەزز  

ەکی نیتاوازیتاز هەب،وە، بەیم لە داهتات،ودا وەک یەکیتاز ل  هەب،وز لە نی تانتدا کە رابردووی
 لە  دیکەیتتاز  ئەوی  و   هەیە  ئتتازادیی  یەکێکیتتاز  …دێتت و ئەوانیر روول و ئەمریکییەکتتانن

 دەردەکەوێ  وا  بەیم  نیاوازە  دەستنپێکەکەیاز  ئەوەی  ستەرەڕایو کۆیالیەتیدایە  هەل،مەرنی
وەی ستتتەردەمێک نی،ەی نی از بەرنە ئە  بۆ  دەکا   کێشتتتیاز یەکدا  بەالی  ستتتیمب،لی  هێزێکی
 ”.دەس 
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لەموۆدا، تۆکبێر بیرمەندێکی ناستتتتراوە لە بیرکردنەوەی لێکۆڵینەوە لە پێک اتەی کۆمەییەتی 
و ستتیاستتی و کۆمەڵەە دیم،کراتە هەن،وکەییەکازو دوای تێپەڕینی ستتەدوپەنەا ستتا  بەستتەر  

کراستتی لە ئەمریکا ، هێشتتنا  باڵوب،ونەوەی کنێبە بەناوبانەەکەی تۆکبێر بەناونیشتتانی “دیم، 
بە یەکێتک لە کنێبە گرنەە کالستتتتتتتیکییەکتاز دادەنرێت  دەربتارەی ئەمریکتا و تەنتانە  هەم،و  

 .کۆمەڵەە دیم،کراسییەکانیر

وای لە تۆکبێر کرد بە ق،وڵی بیر  ١٨٣٠لە دوای شتتۆڕشتتی ڕەڕەن تتییەوە، شتتۆڕشتتی ستتاڵی  
 .سنە دەبێ : ئەمریکا و ڕەڕەن ا لەوە بکاتەوە کە پرۆسەی دیم،کراسی لە دوو ویتدا بەرنە

بتتاکەراوەنتتدی پێکتتداداز و م مالنێی درێیمەودای چینی ئەری تتتتتتتنۆکرا  لە بەرانبەر چینی  
مامناوەند یاخ،د ئەو کەستتانەی بەشتتێکن لە دەستتەیتی ستتیاستتی، بە مەبەستتنی ستتەرک،  و 
ە  ستوینەوەی ئازادی لە ماوەی چەندین ستەدەدا ستی تنەمی بیرکردنەوەی تۆکبێ ی بە خۆیەو 

نم،ونەی   وەک  ئەمریکتتتا  لە  تێوامتتتاز  رێەەی  لە  دا  هەوڵی  تۆکبێتتتر  کردب،وو  ستتتتتتتەرقتتتا  
کۆمەڵەەیەکی دیم،کراستتتتتی دووبارە ستتتتتەبارە  بەو دۆخانەی کە لە ئاراداز بیر بکاتەوە و 
لەم نێ،ەندەدا ستتتتەبارە  بە چارەن،وستتتتی ئەوروپا بن،وستتتتێ و هەر بۆیە لەژێر کاریەەریی 

ب،وو لە دیدگای تۆکبێ ەوە  ١٨٣٠وداوەکانی شتۆڕشتی ستاڵی  ستەردانییەکەی بۆ ئەمریکا و رو 
کێشتتتەی ستتتەرەکی لە ڕەڕەن تتتا و ئەمریکا م مالنێی ئایینی نییە بەڵک،و ڕەڕەن تتتا و ئەمریکا  
گەیشتتتتتتتن،وز بە قۆنتاغێتک کە کتاتی ئەوە هتات،وە چتارەن،ول و کێشتتتتتتتەکتانی کۆمەڵەە و 

ەر ئەوە دەکردووە کە ک،لن،وری ویتەکەیاز چارەستتتتتتەر بکەزو بۆیە تۆکبێر نەخنی لەستتتتتت
دەب  ئەوروپییەکاز و ڕەڕەن تتتتییەکاز تێبەەز کە چی تر ناکرێ  نکۆڵی لە دیم،کراستتتتییە   

 .بکرێ 

بە بووای تۆکبێر یەکێک لە چەمکە خراپەکاز لە چ،ارچێ،ەی ئەزم،ونی ستیاستیی ئەوروپادا 
مەڵەتای  چەمکی دەوڵەتەو لە دیتدگتای تۆکبێ ەوە چەمتک و بیرکردنەوەی دەوڵە  بە کەڵکی کۆ 

دیم،کراستیی مۆدێرز نایە  و ناکۆکە لەگەڵیداو بۆیە تۆکبێر بەرگریی لە دروشتمێک دەکا :  
“لەپێنتاو نی انێکی ن،،، پێ،ی تتتتتتتنیماز بە زان تتتتتتتنی ستتتتتتتیاستتتتتتتیی ن،، هەیەو  تۆکبێر ئەم  

 :بۆچ،ونەی لە کۆننێک نی دوو پرسیاردا دەهێنێنە ئاراوە

 اتە؟لەبەرچی ئەمریکا کۆمەڵەەیەکی لیبراڵدیم،کر -١

www.azadbun.com


 www.azadbun.com    بەرهەمی ماڵپەڕی ڕێکخراوی ئازادبوون بۆ تواناسازی و تاکگەرایی

 

لەبەرچی ڕەڕەن تتا لە پێک ێنانی ستتی تتنەمێکی ستتیاستتیی لیبراڵدا لەناو پرۆستتەی گەشتەی   -٢
 دیم،کراسیدا هێندە بێن،انایە؟

کەواتە ختتاڵی دەستتتتتتتنپێکی تۆکبێتتر، وەک چۆز لە تەواوی کتتار و ن،وستتتتتتتینەکتتانی رەنەی  
تۆکبێر داوەتەوە، برینییە لە پرستتتتتی دیم،کراستتتتتی و کۆمەڵەەی دیم،کراتیو دەت،انین بڵێین 

ئەو ڕێب،ارەیە کە بە دوای خەزێنەیەکدا دەگەڕێ  و ئەو خەزێنەیەش برینییە لە دیم،کراسی،  
گەڕانەکانی ئەو هەوڵێکە بۆ تێەەیشتنن لە چیەتیی دیم،کراستی و تێەەیشتنن لەوەی ئەو لە   
ستتی تتنەمێک بنرستتێ  و هی،ای بە کام ستتی تتنەم هەبێ و تۆکبێر دیم،کراستتیی ئەمریکا بە 

ڵە  و تتایبەتمەنتدی دەبینێت  کە تەواو لە ئەوروپتا نیتاوازە، ئەمریکییەکتاز  کۆمەڵێتک خەستتتتتتت
شتتتتۆڕشتتتتی دیم،کراستتتتییاز تێپەڕاند و لەو چارەن،وستتتتەی ڕەڕەن تتتتا کە لەژێر دەستتتتەیتی  
زۆرداردایە دوور کەوت،ونەتەوەو تۆکبێر دەزانێ  ئەمریکا هەرگیز خاوەنی ستتتتتی تتتتتنەمێکی  

و ویتەدا رووی نەداوە، ئەمریکتا دەوڵەتێکی کۆز نەب،وە و چینی متامنتاوەنتد لە مێیووی ئە
بیرۆکراتیی ستتتەننراڵە و دوورە لە مینرۆپۆ  و ستتتەننەرە گەورەکانی پیشتتتەستتتازی، بۆیە لە 
ئەمریکتا لەبری دەوڵەتێکی ستتتتتتتیتاستتتتتتتی، دەوڵەتێکی کۆمەییەتی دروستتتتتتت  دەبێت و تۆکبێتر 

کنر ناکەز، بەیم  دەن،وستێ  کە خەڵکی ئەمریکا لە بنەڕەتەوە هەست  بە نایەک تانی لەگە  یە
لە ڕەڕەن تتتتتتتا چینە نیتاوازەکتاز درێیە بە نیتاوازیی پێەەی خۆیتاز دەدەزو بە واتتایەکی تر 

  دەزانێ ،  دیم،کراستی  بنەماکانی  تۆکبێر کۆمەڵەەی ئەمریکی بە ستەرهەڵدانی گەشتەستەندنی
ە ل  تاکەکاز و  بارودۆخەکاندا  هەم،و   لە  یەک تتانی پێک ێنانی  لە  برینییە  ئەو  بۆ   دیم،کراستتیر

رووی کۆمەییەتییەوە یەک تتتتتتتتاز بن لەگە  یەکنرو بەیم نتابێت  ئەوەمتاز لەبیر بچێت  ئەو 
یەک تتتانییەی تۆکبێر باستتتی دەکا  مەبەستتتنی لە یەک تتتانیی بیرکردنەوە یاخ،د یەک تتتانیی 

 .ئاب،وری نییە

بە بۆچ،ونی تۆکبێر یەک تانیی کۆمەییەتی بەو نۆرەیە کە میراتی پێەە کاریەەری نەبێ  و 
پیشتەکاز بۆ هەم،و تاکەکانی کۆمەڵەا بەردەست  بێ  و هیس نیاوازییەک لە مەرنی  هەم،و  

ئەندامب،وز لە پێک اتەی کۆمەییەتی لەئارادا نەبێ  و دەبێ  ڕەرمانوەواییر لەژێر دەستتتتنی 
خەڵکدا بێ و بە بووای تۆکبێر ئەوەی ئەمریکا لە ئەوروپا نیا دەکاتەوە ئەوەیە کە بنەماکانی  

نوەوایی خەڵک بنەمایەکی شتتتتتتاراوە نییە، ئەم بنەمایە هەم،واز قب،ڵیاز دەستتتتتتەی  و ڕەرما
کردووە و لە رێەەی یتاستتتتتتتاوە پتاڵپشتتتتتتتنی دەکرێت و بە واتتایەکی تر تۆکبێتر بووای وایە کە 
بنەماکانی دەستەیتی خەڵک لە یاستاکاندا دادەڕێیرێ  و لە کاروباری ژیانی رۆژانەدا پەیوەو 
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ن تتتتیپی یەک تتتتانی لە هەم،و هەل،مەرنێک و دەستتتتەیتی  دەکرێ و بۆیە تۆکبێر لە دوای پرە
خەڵک، پرەن تتیو و بنەمای ستتێیەم دەهێنێنە ئاراوە کە ئەویر پرەن تتیپی رای گشتتنییەو رای 
گشتتتتنی لە ئەمریکادا پرەن تتتتیپێکە بۆ نێبەنێکردنی دیم،کراستتتتی تا ئەوەی رای گشتتتتنی لە 

ێک دەبێ  وەک تاکەکانی کۆمەڵەەی ئەمریکیدا کاریەەریی هەبێ  و هەم،و تاکێک وەک ئەرک
تر ئتاگتاداری ئەرکەکتانی خۆی بێت  و وەک هەم،و هتاویتییەکتانی دیکە، تتاک دەبێت  ختاوەنی 
دەسەی  بێ و بەم نۆرە تاک پەیوەوی لە دەوڵەتی کۆمەییەتی دەکا  چ،نکە ئاوێزانب،ونی 

 .لەگە  یەکپارچەیی و هاویتییەکانی دیکەدا بە س،ودی ئەو کۆتایی دێ 

وڵەتی دیم،کراستتی وەک چۆز یەک تتانیی دۆخەکاز دەستتنەبەر دەکا ، رێەریشتتە  کەواتە دە
لەوەی کۆمەڵەە بکەوێنە ژێر رکێفی تاک یاز گرووپە ستتتتتتیاستتتتتتییەکانەوەو بە بووای تۆکبێر 
دەوڵەتی دیم،کراستتتتتتیی تەواو، ئەو ویتەیە کە هیس کاریەەری و شتتتتتت،ێنپێی تاکەکاز بەدی 

استتتتتی، هاوتایە لەگە  یەک تتتتتانیی هەل،مەرنەکاز،  ناکرێ و ئەو پێی وایە کۆمەڵەەی دیم،کر
ئەمەش دەبێنە هۆی نیتتاوازیی ئەم کۆمەڵەتتا دیم،کراستتتتتتتییە لە کۆی کۆمەڵەتتاکتتانی تری 

 .مێیووی ئەوروپا

پێر ستتتتتتتەرهەڵتتتدانی ستتتتتتتەردەمی   مێیووی هەم،و کۆمەڵەتتتا ئەوروپییەکتتتاز  تۆکبێتتتر،  بۆ 
تاکەکاز رووبەڕووی شتتارەکانی یۆناز و رۆمی دێرین، هەم،و  -دیم،کراستتی، وەک دەوڵە 

و  دەستتتتتتتەی   خێزانەکتتتاز  لە  هەنتتتدێتتتک  و  کەمینەیەک  کە  دەب،ونەوە  نتتتادادپەروەرییەک 
ڕەرمانوەواییاز گر  ب،وە دەست ، بۆیە تۆکبێر بووای وا ب،و لە دوای شتۆڕشتی ڕەڕەن تییە  

  دەوڵەتەکتاز پێ،ی تتتتتتتنە و   نتاکتا   کتار  تر  چی  ئەو هەل،مەرنەی پێشتتتتتتت،وتر پەیوەوی دەکرا
یەک تتتانی و دیم،کراستتتی بن و باشتتتنرین نم،ونەش ئەمریکایەو لە راستتتنیدا   بنەمای  لەستتتەر

ستەرەڕای ئەو ستنایشتە زۆرەی تۆکبێر لەهەمبەر دیم،کراستی هەیەتی، بەیم هاوکا  پێشتی 
وایە ئەم رێەایە بەردەوام رووبەڕووی مەترستتتتتی دەبێنەوە، هەر بۆیە ئەو دوو مەترستتتتتیی  

 :کراسیسەرەکی بال دەکا  کە دێنە سەر رێەەی دیم، 

هەم،و ستتتتتتتی تتتتتتتنەم و دەوڵەتە دیم،کراستتتتتتتییەکتتاز ئەگەری ب،وز بە دیکنتتاتۆری و  -١ 
 .سنەمکارییاز هەیە

 .دیم،کراسییەکاز نەزیاز لە پووپاگەندە و ڕرت،ڕێڵە، واتا خەڵک لە خشنەبردز -٢

*                                                     *                                                  * 
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 :بە ک،رتی دەت،انین لە کنێبەکەی تۆکبێ ەوە چ،ار خاڵی سەرەکی هەڵ ەنەێنین

 .ئەندێشەی دیم،کراسی -١

 .ئەندێشەی شۆڕش -٢

 .ئەندێشەی تایبەتمەندی و خەسڵەتی کۆمەییەتی -٣

 .ئەندێشەی ئایینی -٤

ەستەر بنەمای یاستا  مەبەستنی تۆکبێر لە دیم،کراستی هەب،ونی نک،ومەتێکی دیم،کراستییە ل
و داکۆکیکردز لە رۆڵی داهێنەرانەی خەڵکو ئەم ئایدیایەش دەگا  بە ئەندێشتتتتەی شتتتتۆڕشو  
تۆکبێر لەو باوەڕەدایە کە ئەمریکییەکاز ستت،ود لە ستتی تتنەمە ستتیاستتییەکەیاز وەردەگرز و 
بە هۆی شتتۆڕشتتەوە گەیشتتن،وز بە دیم،کراستتی و کۆمەڵەەیەکی دیم،کراستتییاز بەدەستت   

ە لەبری ئەوەی ئەمریکییەکاز لە رەوتی ژیاندا هەو  بدەز بە یەک تتتانی بەەز، هێناوەو کەوات
هەر لە لەدایکب،ونەوە یەک تانن و لە واقیییشتدا هەر بە یەک تانی لەدایک ب،ونەو تۆکبێر پێی 
وایە کارەکنەر و خەستتتتتڵەتی ئەمریکییەکاز پەی،ەستتتتت  بە پەی،ەندیی خەڵک و نک،ومەتەوە  
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