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پێػەکیی ٔەرگێڕ
 .١صیًٕکراضییەتی پیرۆز:
ئبقبری قٕصضییەت ٔ ثەپیرۆزکرصٌ ْەيیػە یەک ئبقابرە «پیارۆز» ٔ «يإقەصەش» تەَیاب ثە
صیٕی «رەْبگەری» ٔ «زیضەڕۆیی»صا صەغکێتۀە ٔ تەَیب صۆگًب ٔ ثیاری َبئابزاص ثەرْەو صەْێُا
ئۀەی نە صَٔیبی يٕقەصەضضا َبیەتە صی ٔ قەص َبث چبٔەڕێی ثکەیٍ ثیر ٔ ئەَضێػاەی ئابزاصِْ .ەر
غااتێک کە ثًاابَۀپ پیاارۆزی ثکەیااٍ ٔ ٔەک کەياابڵێکی تۀأی نەقەڵەو ثااضەیٍ يرۆ ێااک ثێاا
ثیاارۆیەک ثێا یاابٌ ْەر صیاابرصەیەکی صەضااتکرصی ياارۆڤ ثە تەَیااب یەک اابصەصا صەپەڕێااتۀە کە
ْەيبٌ بصەی رەْبگەری ٔ يٕتڵەقییەتە .يٕقەصەش صەقبٔصەق ْبٔٔاتابی کەيابد صێاتۀە ثێگٕيابٌ
ْاایش غااتێکی زەيیُاای ٔ يرۆییًاابٌ َیاایە تۀأ ٔ ث ا کەيٕکاإرتی ثێ ا ْەر ثااۆیە يٕتاإرثەکرصَی
قٕصضییەت نە صیبرصەیەکی زەيیُی ٔ يرۆ کارص يبَابی ئۀەی ئۀ صیابرصەیە ثە کۆَکرێا ٔ تۀأ ٔ
ثێکەيبضی ص ەزاَیٍ .کبرەضابتەکبَی گۀرەی يێاژٔٔی يرۆ ابیەتی ثەرْەيای ئۀ ضابتۀەستبَەیە کە
يرۆڤ ئبقبری قٕصضییەت ٔ ثەپیرۆزکرصَی گرتۆتەثەر.
چیرۆکاای صیًٕکراضاای گێااڕاَۀەی ثەضااەرْبتی ئەَضێػااەیەکی يرۆ کاارصِ کە ضااەرەڕای ْەياإٔ
سسيەتکرصَەکاااااابَی ثە رۆَەر ٔ پێکٓێااااااُەرەکەی ْەَااااااضپ بر نە الیەٌ ساااااإصی ئۀ رۆَەرۀە
«پیرۆزێُرأە» ٔ ْێُض زێضەڕۆییی تێضا کرأِ ٔ ثە ثَٕٔێکی گػتگیر ٔ ْەيەالیەَەی َبکۆتب نەقەڵەو
صرأە کە پاااێاۀاَەی يەثەضاااتە راضاااتەقیُەکبَی ساااۆی ئیػااای کااارصٔٔە ٔ ثە ثااابرێکی یااابٔازصا
غکبٔەتۀە .ثێگٕيبٌ صیًٕکراضی یەکێکە نە ْەرەگۀرەتریٍ چەيکەکبَی َێٕ فەنطەفەی ضیبضای ٔ
ْیش چەيکێکی صیکە َەیتٕاَیٕە ثەقەصەر صیًٕکراضی صەرکۀتەی ثابثەتی ٔ ەەیُیای ْەثێا  .صیابرە
صەرکۀتااٍ ٔ ضااەرْەڵضاَی صیًٕکراضاای ثەقاإٔڵی گرێااضرأی چەيکاای صەضااەڤتە ياارۆڤ پەَاابی ثااۆ
صیًٕکراضی ثرص تبکٕٔ سۆی نە ْەڕەغە ٔ يەترضییەکبَی صەضەڤت ٔ صەضاەڤتشٕازی ثپابرێسپ ٔ ثە
ْۀضبری صیًٕکراتیک نێڤیبتبَی صرَجئبضبی ْبثس کۀی ٔ صەضتەيۆ ثکبت .صیًٕکراضای ثبغاتریٍ ٔ
ثەکەڵکت ریٍ يۆصێهە ثۆ دکٕٔيەتکرصٌ ٔ ثەڕێٕەثرصَی صۀڵەت یب نەو يۆصێهە ْیش ضیطاتەيێکیتر
َەیتٕاَیاإە زۆرثەی ْەرەزۆری رەْەَااضە یاابٔاز ٔ صژثەیەکەکاابَی ژیاابَی ياارۆڤ غاای ثکاابتۀە ٔ نە
صٔٔتٕێی پرۆضەیەکی یەکگرتٕٔصا ْبٔضەَگییەکی نۆژیکبد نە َێٕاَیبَضا صرٔض ثکبت .کەش َبتٕاَ
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دبغب نە صەضتکۀتە ثەَرسەکبَی صیًٕکراضی ثکابت ثەڤو ٔەک ْەيإٔ صیابرصەیەکی صیاکە صەغا
زێضەڕۆیی نە صیًٕکراضیػضا ْەَضپ سەضبری ن ثکۀێتۀە ٔ صەرئەَجبيەکبٌ ثەتۀأی ثگۆڕێ .
ْەرچەَااض رەَگااّ ثبضااکرصٌ نە چەيکێااک ثەَاابٔی صیًٕکراضااییەتی ئبیااضیۆنۆژیک ٔ ثەپیرۆزکاارأ
غااتێکی َەکاارصە ٔ ثێًبَااب ثُاإێُ ثەڤو ئەو کتێااجە صەیاآۀپ نۀ صیًٕکراضااییە ثکااۆڵێتۀە کە
ضُٕٔرەکبَی سۆی ئەثەزێُ ٔ صەثێتە پێٕەرێک ثۆ پێٕاَضَی ْەئٕ غتێک نە ضیبضەتۀە ثگرە ثۆ
اۆری سإارصٌ ٔ سٕێُاضٌ ٔ هاإثەرق ...قٕصضاییەتضاٌ ثە صیًٕکراضای ئەثێاتە ْااۆی ئۀەی ئەو
چەيکە ٔەک ثَٕٔێکی پیرۆز ٔ صەضەڤتێکی َبکۆتب نەقەڵەو ثضەیٍ کە صەتٕاَ ْەرْەئٕ کێػەکبَی
َبٔ کۆيەڵگب چبرەضەر ثکب ٔ ئەگەر نە ئبض ْەر ثبثەتێکضا تٕٔغی کێػەیەک ثٕٔیٍ یەکطەر صەثا
پەَب ثەیُە ثەر صیًٕکراضی ٔ ثە غب صەريبَی ئۀ ثَٕٔە پیرۆزە چبرەضەری ثکەیٍ .ئیاضی قەت ثیار
نۀە َابکەیُۀە صەغاێ صیًٕکراضاایع رٔٔیەکای َبغاایریُی ْەثا ٔ صەغااێ ثە ثابری پااێاۀاَەصا
ٔەرگەڕپ ٔ صەرئەَجبيێکی یبٔازيبٌ پێػکەظ ثکبت.
َٕٔضاااااەری ئەو کتێاااااجە ْۀد ئەصا ثە غااااایکرصَۀەی رۀتااااای يێژٔٔیااااای صەرکۀتاااااٍ ٔ
ثەر ەضتەثَٕٔۀەی ئبزاصی ٔ ثە پەڕیُۀە ثە بصەی صیًٕکراضییەتضا صەالقەیەک ثۆ را ەکرصَی -
چاۆَییەتیی گەغاابَۀە ٔ پەرەضااەَضَی «ئاابزاصی» ٔ «صیًٕکراضاای» ٔ ئبٔێتەثَٕٔیاابٌ ثە یەکتاار ٔ
صٔا بر کۀتُۀەی ْەَضپ پبراصۆکص ٔ سابڵی یابٔازی نە َێإاٌ ئۀ صٔٔ چەياکەصا ثکابتۀە ٔ نە
ضۆَگەی ئۀ صەالقەیۀە رێگە چبرەیەک ثۆ «صاْبتٕٔی ئبزاصی» ثضۆزێتۀە .فەریاض زەکەریاب ساۆی
ثە صَٔیاابی تیااۆریی رٔٔت ٔ يێااژٔٔی کالضاایکۀە َەثەضااتۆتۀە ٔ ْەڵیکٕتاابٔەتە ضااەر يێااژٔٔی
ْبٔچەرر ٔ تەَبَەت تاب صٔاضابڵی َٕٔضایُی ئەو کتێاجە  )٢٠٠٢صرێاژەی ثە سٕێُاضَۀەکبَی ساۆی
صأە ٔ ْۀڵی صأە ٔرصتاریٍ ٔ ثاإٔکتریٍ گۆڕاَکبرییەکابَی ثەضاتێُی صیًٕکراضاییەت ثگێاڕێتۀە.
ئۀکبتەی صەگبتە پبتۆنۆژی ٔ صەضُیػبَکرصَی سەضبرەکبَی صیًٕکراضی ثۆ رَٔٔکرصَۀەی ًَإَٔە
ثبثەتییەکاابٌ یەک نە صیًٕکراضااییە ثەر ەضااتەکبَی ئۀڕۆی صَٔیاابی ْەڵجااژارصٔٔە کە ْەو ْۆکاابری
زۆرثەی ْەرەزۆری گۆڕاَکبرییە صیًٕکراتیکەکبَی صَٔیبی ْبٔچەرر ثٕٔە ٔ ْەو نە ْەئٕ رٔٔیەکۀِ
سب ٔەٌ صەضەڤتێکی ْێژيۆَیکە ٔ تەَبَەت ْەَضپ کەش پێیبٌ ٔایە صاْبتٕٔی يرۆ بیەتییە .تەَبَەت
ئەگەر ئەو صەرثااڕیُە راصیکاابڵەظ قجاإٔد َەکەیااٍ صیطاابٌ َاابتٕاَیٍ دبغااب نۀ راضااتییە ثکەیااٍ کە
«صیًٕکراضیی ئّيریکبیی» ٔ تٕسًە پێکٓێُەرەکبَی کۆيەڵگبی ئّيریکب ئۀەَضە سبٔەٌ ْێژيۆَی ٔ
ضەرَجڕاکێػٍ کەيتر کۆيەڵگبیەک ْەیە َەکۀتجێتە ژێار کابریگەرییە ضایذرییەکبَیۀە .ثەصرێژاییای
ضاابڤَی ضااەصەی ثیطااتەو ضااەرکرصە ضیبضااییەکبٌ ٔ صەضااتەثژێرە فیکرییەکاابَی ٔڤتاابَی یب یاابی
یٓبٌ ْەریەکۀ ثە ۆرێک ْۀڵای ثەرْەيٓێُابَۀەی رەْەَاضێک نە رەْەَاضەکبَی ئۀ کۆيەڵگاب ٔ
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کٕن تٕٔرەیبٌ صأە یەکیبٌ ئەیٕیط ثەرْەيٓێُبَی ثەرفرە ٔ فۆرصیسو پێػکەظ ثە ٔڤتەکەی ثکبت
ئۀیتاار سٕازیاابری ضاایُەيبیەکی ْبٔغااێٕەی ْۆنیاإٔص ثاإٔ کەضااێکیصی ٔەصٔای الضاابییکرصَۀەی
ئیًپراتۆریبی يیاضیبکبَی ئاّيریکب کۀتجإٔ ٔ ...ثەکإرتی صَٔیابی ئاّيریکبیی زۆر کەضای غاەیضای
سۆ ی کرصٔٔە تەَبَەت ئەتٕاَیٍ ثڵێیٍ پەرچەکرصاری صٔژيُکبراَەی ْەَاضپ نە َەیابراٌ ٔ صژثەراَای
ئۀ صَٔیبیەظ ْەر زاصەی ئۀ غاەیضاثَٕٔەیە ٔ َەزۆکجإَٔی ْۀڵەکبَیابٌ نە ثەرْەيٓێُابَۀەی ئۀ
صَٔیبیەصا ٔای ن کرصٌٔٔ صژکرصۀەیەکی ْیطتریک ثگرَە پێع ٔ صَٔیبی ئّيریکبیی رەت ثکەَۀە.
ئبنێرۀە َبضیُی سبڵە ثبظ ٔ سراپەکبٌ ٔ ثەتبیجەت سبڵە سراپەکبَی صیًٕکراضیی ئّيریکبیی گەن
گرَگ ٔ پێٕیط ئەَٕێُ ٔ ئەتٕاَ رێگبیەک ثێ ثۆ ئۀەی َەْێڵیٍ ٔڤتبَیتر ثە صەرصی ئاّيریکب
ثاااٍ ٔ تٕٔغاای ئۀ صۆسەی ئێطااتبی ئااّيریکب ثااٍ کە ثە رای فەریااض زەکەریااب ثە ْاایش غااێٕەیەک
ثبرٔصۆسێکی ثبظ ٔ گَٕجبٔ َییە.
زەکەریب نەضەر ئۀ ثبٔەڕەیە کە ئّيریکبییەکبٌ نە صەیەی  ١٩٦٠ثەوالٔە ثە غێٕەیەکی غاێتبَە
ٔ زێضەڕۆیبَە صەضتیبٌ صأەتە پیرۆزاَضٌ ٔ ثەکبرْێُبَی غێهگیراَە ٔ ثەرصۀايی صیًٕکراضای .ئۀاٌ
صەسٕازٌ ْەئٕ غتێک صیًٕکراتیسە ثکەٌ ٔ نەو کبرەصا ْێُض زێضەڕۆییبٌ کرصٔٔە کە یاب نە چەَاض
صايەزرأەیەکاای ضاإَُەتی ٔ صێریُاای ٔەک ثاابَکی َبٔەَااضی ٔ ْێااسە چەکااضارەکبٌ ْاایش صايەزرأە
رێکشرأ تٕسى ٔ تەَبَەت ثەْبیەکی ضیبضی کۆيەڤیەتی ئابثٕٔری یبضابیی ٔ کٕنتإٔری َەيابٔە
کە َەکۀتجێتە ثەر غەپۆنی ْەژێُەری صیًٕکراتیساضیۆَۀە .فەریض زەکەریاب پێای ٔایە ثەکبرْێُابَی
نەڕاصەثەصەری صیًٕکراضاای ٔ گااۆڕیُی ثااۆ ْێسێکاای پیاارۆز کە ْەڵگاار ٔ ْۆکاابری صەرياابَی ْەياإٔ
صەرصێکی يرۆیای ٔ تەَابَەت َابيرۆییە ٔای کارصٔٔە صیًٕکراضای ثە الڕێاضا ثاا ٔ رێگابی کاۆيەڵە
ئبيااابَجێکی یااابٔاز نە ئبيااابَجە يێژٔٔیااای ٔ راضاااتەقیُەکبَی ساااۆی ثگااارێتە پاااێع .نە راضاااتیضا
ئّ يریکبییەکبٌ ْەرکبت تٕٔغی کێػاەیەک صەثإٌٔ تابقە رێگەچبرەیابٌ ثە صیًٕکراضایی «فرەتار»
صەزاَااای ٔ ئەيەظ ثاااۆتە ْاااۆی سەضااابرنێکۀتُی ْەَاااضپ نۀ ثەْاااب ٔ پرۆضاااە ٔ صايەزرأاَەی نە
صیًٕکراضاااییەت ٔ پرۆضاااەی ثڕیااابرصاٌ ٔ ثڕیبرضااابزیی صیًٕکراتیکاااضا صۀرێکااای ئێجگااابر گۀرە ٔ
ژیبَجەسع صەگێڕٌ.
َٕٔضااەر صٔای ئەو پاابتۆنۆژییە گاارَگە رێگەچاابرە ٔ پێػااُیبرەکەی سااۆی ئەساابتە ثەرصەض ا
«ضااەرەتب نیجرانیااسو ئیُجااب صیًٕکراضاای» .ئەو رضااتەیە قەت ثۀ يبَاابیە َیاایە کە نیجرانیااسو ٔ
صیًٕکراضاای صژایەتییاابٌ پااێکۀە ْەیە ثەپااێاۀاَۀە ئەو صٔٔاَە ٔەک تاابٌ ٔ پااۆ تێااک ئاابڤٌٔ ٔ
یبثَٕٔۀەیابٌ ثااۆ َیاایە .ئەگەر صیًٕکراضاای فاۆرو ٔ غااێٕازی دکاإٔيەتکرصٌ ثێا ئۀا نیجرانیااسو
َاابٔاسُی ئۀ فاإريەیە ٔ نە َەثاإَٔی کاابراکتەرە نیجرانییەکبَااضا صیًٕکراضاای ْیااای پ ا َاابکرپ ٔ
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صٔچبری صۆڕاٌ صەثێ  .پێٕیطتە کبراکتەرە َبٔەکییەکبَی صیًٕکراضی کە زاصەی ئەَضێػەی نیجارانٍ
ٔاتە دیسثە ضیبضییەکبٌ صايەزرأە َبٔثژیکبر ٔ َبٔکۆکبٌ يیکبَیسيەکابَی کاۆَترۆد ٔ ْبٔضاەَگی
يیااضیب ٔ چبپەيەَییەکاابٌ صەضااتەثژێراٌ ٔ ثەکاإرتی کۆيەڵگاابی يەصەَاای قەت الٔاز ٔ ث ثڕضاا
َەکۀٌ ٔ ثە ْەئٕ ْێسیبَۀە ٔەک ثەڕێٕەثەری پرۆضاەی صیًٕکراتیاک صۀر ثگێاڕٌ .ثەو غاێٕەیە
ْبٔضااەَگییەک نە َێاإاٌ ئاابزاصی ٔ صیًٕکراضاایضا صێااتە صی ٔ ئیااضی صەضااەڤتی صۀڵەت َاابتٕاَ
ْەڕەغەیەک ثێ ثەضەر يبف ٔ ئبزاصیی تبکەکبَۀە .زەکەریب صەڵ ئەو ْبٔضەَگییە نە ضیطاتەيی
صیًٕکراضاایی ٔڤتە یەکگرتٕٔەکبَااضا تێااک چاإٔە ٔ ْەر ئەيەظ ثااۆتە ْااۆی ثەصیٓاابتُی کۆيەڵێااک
کێػەی گۀرە گۀرە ٔ ئەگەر ئبٔا ثڕٔات ٔ ئۀ ْبٔضەَگییە ٔ رێک َەسرێتۀە ئۀا پێضەچ ْێس ٔ
صەضەڤتی ئّيریکب گەن سێراتر نۀەی ئێطتب رٔٔ نە کسی ثکبت.
ئاابنێرەصا پرضاایبرێکی زۆر گۀرە ٔ گرَااگ ثااۆ ئااێًەی یٓاابٌ ضااێٓەيی صێااتە پێػ ا ئااّيریکب
ضەرەڕای ئۀەی سبٔەٌ َەریتێکی کۆٌ ٔ صۀڵەيەَاضی صیًإکراتیکە ئابٔا نە کێػاۀە گاالٔە ئبیاب
َبتٕاَیٍ يەزەَضەی صۆسێکی زۆر نەيەظ سراپتر ثۆ ٔڤتبَی سۆيبٌ ثکەیاٍ کە ْایش اۆرە يێاژٔٔ ٔ
َەریتێکااای صیًٕکراتیاااک ٔ نیجرانیًااابٌ َەثااإٔە ئبیاااب َااابث نە چۀاغاااەثٌٕٔ ٔ ثەالڕێاااضاچَٕٔی
صیًٕکراضییەکبًَبٌ ثترضیٍ ئەو کێػەیە ْەر ئێطتبظ ثەرۆکی پ گرتٕٔیٍ يەگەر ْۆگۆ چابٔێس
ئیڤااۆ يااۆرانێص یاابٌ يەدًاإٔصی ئەدًەصیَااژاص ْەرْەئٕیاابٌ ثەرْەياای صیًٕکراضاای َاایٍ يەگەر
ْەئٕیبٌ نە َێٕ ضُضٔٔقی پبَاضۆرای ْەڵجاژارصَۀە َەْابتَٕٔەتە صەرۀە کە ٔا ثإٔ ئەقام دإکى
صەکااب نە َبضاایٍ ٔ چبرەضااەرکرصَی ئۀ کێػااەیەصا صەض ا ثجاإٔڵێُیُۀە .ثە ثاابٔەڕی يااٍ کتێجاای
«صاْاابتٕٔی ئاابزاصی» صەتاإاَ ثااۆ ئەو کاابرە یبريەتیااضەريبٌ ثاا فەریااض زەکەریااب َەتەَیااب نە
گۆغااەَیگبیەکی سەضبرَبضاابَۀە صەالقەیەکاای َاإپ ثااۆ سٕێُااضَۀەی صٔٔثاابرەی صیًٕکراضاای نە
ثەرصەيًبَضا ٔاڤ صەکب ثەڵکإٔ نە چەَاض ثەغێکیػاضا ئابٔڕی نە ٔڤتابَی یٓابٌ ضاێٓەو ٔ صەرۀەی
رۆژئبٔا صأەتۀە ٔ ْەَضپ صیًەٌ ٔ ئەگەری صاْبتٕٔی ئەو ٔڤتبَەی َەسػەکێع کرصٔٔەْ .ەرٔەْاب
ئۀ راضتییەغی نە ثیر َەچٕٔە کە صیًٕکراضی گەن رەَگبٔڕەَگ ٔ فرەچەغُە ٔ سەضاڵەتە نۆکابد
ٔ سۆيبڵییەکبَی ٔڤتابَی ۆرأ اۆر ثێگٕيابٌ نە پێکٓابتٍ ٔ صاڕغاتُی دکٕٔيەتاضا صۀر ئەگێاڕٌ ٔ
ضەرەڕای ئۀەی صیًٕکراضی ْەڵگری زَجیرە سەضاڵەتێکی گػاتی ٔ یَٕیڤێرضابڵە نە ْەيابٌ کبتاضا
تبیجەتًەَااااضییە َبٔەکییەکاااابَی کۆيەڵگبکاااابَیع کاااابر صەکەَە ضااااەری ٔ ْەر ثااااۆیە زیاااابص نە
صیًٕکراضییەکًبٌ ْەیە.
ئەزئَٕی دکٕٔيەتی ْەرێًی کٕرصضاتبٌ ٔ زەرٔٔرەتای پبراضاتُی صیًٕکراضاییە ضابٔاکەی ئۀ
دکٕٔيەتە ْبَضەری يٍ ثٕٔ ثۆ ٔەرگێڕاَی ئەو کتێجە .نە راضتیضا نۀە صەترضى گإپ ثە نیجرانیسيای
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یبضبسٕاز َەصەیٍ ٔ کۆيەڵگبی يەصەَیًابٌ تەَیاب ثاۆ ٕاَکابری ٔ رازاَاضَۀە ثٕێا نەو دابڵەتەصا
ئەگەری ئۀە صەچ صیًٕکراضییەتی کٕرصضتبٌ کە تب ئێطتب رٔٔ نە گەغاە ٔ غابیبَی پیبْەڵاضاٌ ٔ
ثەرگری نێکرصَە ثە چۀاغەصا ثاا ٔ ثەرۀ رٔٔکەغایجٌٕٔ ٔ پۆپاۆنیسو ْەَگابٔ ثٓابٔپ .ثەتابیجەت
ئەگەر يەترضییە صەرەکییەکبٌ ٔ ضترۆکتۆری ژیۆپۆنەتیکی ئێراق ٔ رۆژْەڤتی َبٔەڕاض ٔ ْەرٔەْب
گرفتە پێکٓبتەییەکبَی سٕصی دکٕٔيەتی ْەرێى نە ثەرچابٔ ثگاریٍ ئۀکابت تێاضەگەیٍ کە ئەگەری
ٔەرضٕٔڕاَی صیًٕکراضیی کٕرصضتبٌ ٔ گرتُەثەری ئبراضاتەی پۆپاۆنیسيێکی پەتای ٔ گەَاضەد گەنا
نەيەظ یضیترەْ .ەر ثۆیە پێٕیطتە صەضتەثژێراَی کٕرصضاتبٌ غاێهگیراَە صاکاۆکی نەضاەر يابف ٔ
ئبزاصییە تبکی ٔ يەصەَییەکبٌ ٔ ثەْب نیجرانییەکبٌ ثکەٌ ٔ َەْێڵٍ ئەزئَٕە تبڵەکبَی صرأضێکبًَبٌ
نە کٕرصضتبَضا صٔٔثبرە ثێتۀە .ثیريبٌ َەچ ضەصاو دطەیُیع صیًٕکراضیی ْەثٕٔ...

ٔ .٢ەرگێڕاٌ نە صۆسی ْێًبییُضا:

ئەو کتێجەو نە ثەَاضیشبَەصا ٔەرگێاڕأە ْەر ثاۆیە ئەو ٔەرگێاڕاَە نە ْاێش رٔٔیەکۀە صۆسێکای
ئبضبیی َەژ یبٔە چَٕکٕٔ ضرٔغتی َٕٔضیٍ ٔ سٕێُاضَۀە نە ثەَاضیشبَە زۆر یابٔازە نە َٕٔضایٍ ٔ
سٕێُضَۀە نە صَٔیبی ئبضبیی ٔ ئبزاصصا .نە َبٔەڕاضتی ضێپتبيجری ٢٠٠٩صا صەضتى ثە ٔەرگێڕاَی ئەو
کتێجە کرص ٔ نە صٔاڕۆژەکبَی ئۆکتۆثری ْەيبٌ ضبڵضا تۀأو کرص ٔاتە ضەر ەو کەيتار نە يبَاگ ٔ
َ یٕێکی سبیبَض .ثەڤو َٕٔضیُۀە ٔ پیبچَٕٔۀەی َاسیکەی یەک ضابڵی تۀأی پا چإٔ چَٕکإٔ
صەضتیبٌ ثەضەر کتێات ٔ صەفاتەر ٔ َٕٔضارأەکبَى ٔ یەک نۀاَەظ تەَیاب َٕضاشەی ٔەرگێاڕاَەکەصا
گاارت ٔ صٔای تێکۆغاابَێکی ثێٕچاابَی غااەظ دۀت ياابَگە ااب تاإاَیى قەَاابەەت ثە ثەرپرضاابَی
ثەَضیشبَە ثکەو کە کبرێکی َبیبضبییى َەکرصٔٔە کتێجێکى ٔەرگێڕأە کە يۆڵەتی چبپکرصَی نە الیەٌ
ٔەزارەتاای فەرْەَااگ ٔ ئیرغاابصی ئێااراَۀە پاا صرأە نە یبضاابی ثُایُەییاای ئێراَااضا َٕٔضاایٍ ٔ
سٕێُضَۀە ثە زيبَی کٕرصی ئبزاصِ ٔ ثّ پێی یبضبی زیُضاَەکبَیع صەتٕاَى صرێژە ثە کبری َٕٔضایٍ
ٔ سٕێُضَ ۀە ثضەو .تەَبَەت نەثەر صەرثڕیُی َابڕەزایەتی ثەراَاجەر ثۀ اۆرە ْەڵطإکۀتە ضاسایبٌ
صاو ٔ چەَض رۆژێک تَٕضی ضهٕٔنی تبکەکەضی کراو .ئەيە صْٔٔەو بریػە پێػەکیی ثۆ صۀَٕضاى
یەکەيیُیبٌ ثرص ٔ ْەر َەیبَضايۀە .ضەرەڕای ْەئٕ ئەو گرفتبَّ ٔ ٔەرگرتُۀەی کتێات ٔ صەفتەرەکابٌ ٔ
ئۀ ْەياإٔ ثەصٔاصاچاإَٔە َاابرصَە صەرۀەی ئەو ٔەرگێااڕاَە قەصەەەیە ٔ ثەَبچاابر ئەثا ثە قبچبسەڕێگاابصا
ْۀڵی ْەَبرصَی ثضەو .صیبرە کبری فیکری نە ئبٔەْب صۆسێکی پڕ نەيپەر ٔ پڕ ئێطترێطضا گەنا ضاەستتر
صەثێتۀە ثەڤو ئەيە تەَیب الیەَێکی کێػەکەیە ٔ ئەضڵی گرفتەکە نە غٕێُێکی صیاکەصایە نە ٔێُابکرصَی
«زیُضاَیی ضیبضی»صا.
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ٔەک ئبغااکرایە صٔای غۆڕغاای ١٩٧٩ی ئێااراٌ ْیشکاابت زیُااضاَەکبَی ئەو ٔڤتە زیُااضاَییبَی ضیبضاایی
کٕرصیاابٌ نا َەثااڕأە ٔ ئۀ کااۆيەڵە ياارۆ ە صیهکاارأاَە ْەيیػااە یەک نە ضااەرچبٔە گرَگەکاابَی ْۀاد ٔ
چیرۆکەکاابَی َاابٔ کۆيەڵگااب ثاإٌٔ .چیاارۆکە راض ا ٔ صرۆکاابَی قبرەياابَێتی ٔ ثەرسااۆصاَی ئۀ يرۆ اابَە
صەکۀتاااُە ضاااەر زاراٌ ٔ ْەيااإٔکەش صەیگێاااڕاَۀە ٔ نە کەضاااێکۀە ثاااۆ کەضاااێکیتر َااابٔەرۆکێکی
پڕدەيبضەتتر ٔ گۀرەتریبٌ ٔەرصەگرت.
ئۀ يرۆ بَە کە تب صٔێُ يرۆ ی ئبضبییی َبٔ ئەو کۆيەڵگبیە ثٌٕٔ نەپڕ صەگاۆڕصراٌ ثاۆ يرۆ گەنێکای
َبئبضبیی کە سبٔەٌ ٔزەیەکی َبکۆتب ٔ تبیجەتًەَضی ٔ سەضڵەتی ضەرٔٔيرۆیی ثٌٕٔ ٔ غاتێکیبٌ نە ثەرزە
يااارۆ ەکەی َااایاە کەو َەثااإٔم ثەڤو نەو ضااابڤَەی صٔاییاااضا ئەکتەرێکااای صیاااکە تاااێکەد ثەو پرۆضاااەی
ئٕضتٕٔرەضبزییە ثإٔە ٔ یابرییەکەی ْێُاضەیتر سێراتار ٔ قإٔڵتر کارصۆتۀە .ئەگەر تاب صۆیُا چیرۆکای
زیُااضاَییبَی ضیبضاای چیرۆکاای زارەکاای ٔ ضاایًبیبٌ َبصیاابر ٔ غاابرأە ٔ غاإێُی ثەَااضثَٕٔیبٌ ثااسر ٔ
تەریککۀتاااإٔ ثاااإٔ ئەيااااڕۆ ثە یاااابريەتیی «يیااااضیب» ٔ «کۆيۆَیکەیػااااٍ» ٔێااااُە رەَگبٔڕەَااااگ ٔ
ۆرأ ۆرەکبَیبٌ ثەغێٕەی رۆژاَە ٔ ث ثڕاَۀە نەضەر غبغاەی تێهە یسیاۆٌ ٔ الپەڕەکابَی ئیُتەرَێا ٔ
رۆژَبيەکاابٌ ٔ غااەپۆنی راصیۆکاابٌ ثااتٔ ئەکاارێتۀە ٔ ْەياإٔکەش چیرۆکاای ژیبَیاابٌ صەزاَ ا ٔ ئبگاابصاری
ٔرصەکبرییەکاابَی چاابالکی ٔ تێکۆغاابَەکبَیبَە .ئەگەر تااب صٔێُا ضاایًبی زیُااضاَییبَی ضیبضاای ضاایًبیەکی
نێمٔپێاام ٔ غااێٕأ ثاإٔ ئۀڕۆ ْیااای غاابرأەیبٌ َەياابٔە ٔ ْەياإٔ غااتێکیبٌ رٌٔٔ ٔ ئبغااکرایە ثەڤو
ثێگٕياابٌ ضااەرەڕای ْەياإٔ رَٔٔکاارصَۀە ٔ پەرصەْەڵًبڵیُەکاابٌ ْێػااتب صَٔیاابی زیُااضاَییبَی ضیبضاای
صَٔیاابیەکی ضاایذرئبيێسی ئٕضااتٕٔرەییە ٔ ئۀاٌ ْێػااتب ْەر ْەياابٌ قبرەياابَە ثێٕێُەکاابَی َەتۀەٌ .ثە
ٔاتاابیەکیتر غااەپۆنی يیااضیبیی َەتەَیااب ضاایًبی ئٕضااتٕٔرەئبيێسی زیُااضاَییە ضیبضااییەکبَی َەضااڕیٕەتۀە
ثەڵکٕٔ تەَبَەت کبڵیػی َەکرصۆتۀە ٔ ثگرە گەن زیبتر نە براٌ راپێای َابٔ ضإٔرڕیبنیسيێکی ْەيەگیار
ٔ فرەڕەْەَضی کرصٔٔە .نێرە ثەصٔأە يیضیب ئیضی تەَیب راگٕێسەری پەیبو َییە ثەڵکٕٔ ئابفرێُەری پەیابو ٔ
يبَبیػە ثە زيابَێکیتر ئەرکای ١يیاضیب تەَیاب گٕاضاتُۀەی ْۀاڵێاک یابٌ پەیبيێاک َیایە ثەڵکإٔ يیاضیب
صەثێتە سابٔەٌ ضرٔغاتێکی صیاکە ٔ راضاتۀسۆ صۀری سإنیێُەری يبَاب ٔ غإَبش صەگێاڕپْ .ەر ثاۆیە
ضیًبی قەثەکرأی پێػٕٔی زیُضاَییبَی ضیبضی ثە یبريەتیی يیضیب ٔ کۆيۆَیکەیػٍ ْەو گەنا يەزَتار ٔ
ضااایذرأیتر ثاااۆتۀە ٔ ْەو نە رٔٔثەرێکااای ئێجگااابر ثەرثتٔتااارصا پەرەی ضاااەَضٔٔە ٔ زیااابتر نە ااابراٌ
ضُٕٔرەکبَی صَٔیبی ئبضبییی ثەزاَضٔٔە ٔ پێی َبٔەتە َێٕ صَٔیبیەکی يێتبفیسیکبڵی ضەرٔٔ يرۆییۀە.
ثێگٕيبٌ ْەرچی يرۆڤ گۀرەتر ٔ ٔزە ٔ صەضەڤتیػی ثەرفرأاَتر ٔێُاب ثکارپ چابٔەڕٔاَی سەضاڵەتی
صاَطیەتر ٔ کبرٔکرصارٔگٕفتبری یبٔازتر ٔ يەزٌتریػی ن ئەکرپ .يرۆ ی چیرۆکەکەی ئێًە رێاک ئبٔەْاب
1. Function
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ثەضااەرْبتێک صەژی نە الیەکۀە غَٕبضااێکی زۆر یاابٔازتر نە غَٕبضاای راضااتەقیُەی سااۆیی ثەضااەرصا
ضااەپێُرأە ٔ نەالیەکاای صیکەغااۀە صەثاا ْەر ئەرک ٔ چاابٔەڕٔاَییەک ئەو غَٕبضااە َاإێیە ثەرْەياای
صەْێُ ا نە َاابسی صەرَٔٔاایۀە قجاإٔڵی ثکااب ٔ ث چەَااضٔچٌٕٔ ثەڕێاإەی ثجاابت .ئەو ياارۆ ە ثەَبٔثاابَگە
قەثەکرأە ئەگەر َەتٕاَ ئەرکەکبَی غَٕبضاە تابزەکەی ثە ثبغاتریٍ غاێٕە ٔ ثا کەيٕکإٔڕی راپەڕیُا
ئاابٔا یەکطااەر تەکئیاار ئەکاارپ ٔ صەیاابٌ َاابٔ ٔ َاابتۆرەی ضاإٔکی ثااۆ ئەصۆزرێااتۀە ثەڤو نە راضااتیضا ئۀ
«ئەرک»اَەظ صیبر َییە چایٍ ٔ سابٔەٌ ج اۆر سەضاڵەت ٔ ضرٔغاتێکٍم ثبغاترە ثڵاێى ْەرکەضاۀ نە
گۆغەَیگبی سۆیۀە ٔ ثەپێی ۆری ثیرکرصَۀە ٔ دەز ٔ ْەضتەکبَی سۆی کاۆيەڵ ئەرک ٔ چابٔەڕٔاَی
ثۆ ئۀ يرۆ ە یەسطیرە صاصەتبغ ٔ گەن ضەستگیراَەظ صأای ثەڕێٕەچَٕٔی کبيم ٔ تۀأیابٌ صەکابت.
صیبرە ئەگەر ثیار نە چبٔەڕٔاَییەکابَی ئۀ ْەيإٔ يارۆ ە ۆرأ اۆر ٔ نێکُەچإٔاَە ثکەیاُۀە تێاضەگەیٍ
کۆنۆکطایۆَێکی پبراصۆکطاایکبد نە چبٔەڕٔاَییەکابٌ صێااتە چێجإٌٔ کە ْاایشکەش تەَابَەت پێەەيجەراَاایع
َبتٕاٍَ ْەئٕیبٌ نە سۆیبَضا کۆ ثکەَۀە ٔ ثەڕێٕەی ثجەٌْ .ەر ثۆیە يرۆ ی قەثەکرأ نە ْەيإٔ الیەکۀە
صەکۀێاتە ثەر زەسا ٔ گٕغاابرۀە ٔ ْەرکەضااۀ صأای غااتێکی نا صەکااب ٔ ئۀیااع صەرەقەتاای یەک ثە
ْەزاری ئۀ صأاکبرییبَە َبیەت « .برێک نە ثەَضیشبَەی ضُە کبثرایەکی زیُضاَی صأای نە ْابٔڕێى یبضاری
گٕڵی کرصثٕٔ ثەغە تەنەفۆَە کٕرتًبٔەکەی ساۆیی ثاضات ثەڤو ئۀ پێاُ صەقە کەيٕکإرتە تەَیاب ثەظ
ساإصی یبضااری صەکاارص ٔ َەیتاإاَی صأاکەی ێجە ا ثکاابت .کاابثراکە پێاای ٔتجاإٔ تااۆ ج زیُااضاَییەکی
ضیبضی ئبيبصە َی ثەغە تەنەفاۆَەکەت ثە ياٍ ثاضەی صڵُیابثە چإٔيە صەرۀە ثە ْەيإٔکەش صەڵاێى
یبضر ئۀە َییە کە ئێٕە ثیری ن صەکەَۀەم» .ئەو چیرۆکە ثە ثبغتریٍ غاێٕە دەقییەتای ئۀ قطابَەی
يااٍ صەضااەنًێُ کە زیُااضاَیی ضیبضاای تێکەڵااێکە نە دەز ٔ َەفاارەت پػااتیٕاَی ٔ تەکئیاار گۀرەیاای ٔ
ثإٔکی ...ثە ضابصەتریٍ غاێٕەیع صەغا الثەال ثێاتۀە ٔ نە ثەرزاییای ئبضاًبَۀە فاڕپ ثاضرێتە ٔەیهای
صۆزەسۀە.
يٍ ئبنەو صۆسە ْێًبییُە پڕ يەرج ٔ ضُٕٔر ٔ نەيپەرەصا صەضاتى صایە ٔەرگێڕاَای ئەو کتێاجە ٔ صیابرە
ثەغێکی زۆر نە ٔزە ٔ تٕاَبکبَى سەر ی ٔەڤيضاَۀە ثۀ ْەئٕ چابٔەڕٔاَی ٔ ْێرغاە ْبٔکبتابَە کارصٔٔە.
ْەر ثۆیە ثە ثەرأرص نەگەد صۆسێکی ئبضبییضا زۆر کەيتر تٕاَیٕيە يێػکى نەضەر ئەو کابرە چاڕ ثاکەيۀە
ٔ ْەيیػە غاتە الٔەکییەکابٌ ثە ۆرێاک نە ۆرەکابٌ ئبزاریابٌ صأو ٔ َەیبَٓێػاتٕٔە کەڵاکەڵە ٔ ژیابَی
راضتەقیُەی سۆو ثژیى .ئبنێرەصا ئەتٕاَى ثڵێى زەستی کۆيەڵگب زیبتر نە زەستی صەضەڤت يرۆڤ نە سػاتە
صەثبت.
ئەڵجەت چەٌ کێػەیەکی صیکەغى ْەثٕٔ ثۆ ٔێُە چەَضضبد زیُضاَیجٌٕٔ يبَابی چەَضضابد صٔٔرثإٌٔ
نە صَٔیبی َٕٔضیٍ ٔ سٕێُاضَۀە ٔ تەَابَەت ثبضٕسٕاضای یاضی يبَابی ثسرثإٌٔ نە صَٔیابی زاَطا ٔ
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ثەتاابیجەت يبَاابی ثسرثاإٌٔ نە فەزای َٕٔضاایُی کاإرصی .تاابقە کتێجاا ثە صرێژاییاای ئەو ٔەرگێااڕاَە ثااۆ
تێکەڵجَٕٔۀە ثۀ فەزا کٕرصییە یبريەتیی صأو کتێجی «ئەزئَٕی يۆصێڕَیتە»ی يبرغبد ثێاريەٌ ثإٔ کە
ْبٔڕێی صنۆ بَى يەضُٕٔر تەیئٕٔری ٔەریگێڕأە ٔ ْەر سۆیػی ثە قبچبسەڕێیەکی َٓێُیضا َٕضاشەیەکی ثاۆ
ْەَاابرصو .پێٕیطا َبکاابت ثڵااێى ئەو ثسرثاإٌٔ ٔ َاابيۆییە صەتاإاَ چەَااض تٕاَاابی ياارۆڤ ثااۆ َٕٔضاایٍ ٔ
ٔەرگێڕاٌ کەو ثکبتۀە .یب نەيبَە ژیبَکرصَێکی چەَضضبڵە نەگەد يەرگی َگریطای ساۆت ٔ ْبٔڕێکبَتاضا
ٔ ْەرٔەْب ضُٕٔرە ضرٔغتییەکبَی ثەَضیشبَەظ نەو ثبثەتەصا صۀریبٌ گێڕأە ثەڤو ضەرەڕای ْەيإٔ ئەو
غتبَەظ ْۀڵى صأە ْەرٔەک سٕصی کتێجەکە ٔ نەضەر غێٕە َٕٔضیُی َٕٔضاەر يُایع زيابَێکی ضابصِ
ٔ ژۆرَبڵیطتی ثەکبر ثٓێُى ٔ َەْێڵى رضتەکبٌ ٔ پبراگرافەکبٌ نەسۆڕا قٕرش ٔ صرێژ ثجُۀە.
يبٔەتۀە ثڵێى نەو َسیکۀ چٕار ضابڵەی زیُضاَیجًَٕٔاضا ْەرصٔٔ پابرێسەری زۆر ثەڕێاس ٔ سۆغۀیطاتى
کبک ضبڵذی َیکجەس ٔ کابک ضایرٔاٌ ْٕٔغاًەَضی زەدًەتێکای ثێئەَاضازە گۀرەیابٌ پێإە کێػابٔو ٔ
نەثەر يٍ تٕٔغی چەَضەْب کێػە ثٌٕٔ نێارۀە ثەقإٔڵی ضپبضایبٌ نا صەکەو ٔ ْیإاصارو نەو کۆيەڵگاب
ْەژارەيبَضا ًََٕٔەی ئۀاٌ زۆر ٔ زۆرتر ثێ .
ع.ح
ئبگۆضتی ٢٠١٠
ثەَضیشبَەی ضُە
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صەضپێک
ضەرصەيی صیًٕکراتیک
ئێًە نە ضەرصەيێکی صیًٕکراتیکضا صەژیٍ .نە ضەصەی راثرصٔٔصا رۀتی پێػکۀتُی صیًٕکراضای
زیبتر نە ْەئٕ رۀتێکی تر کبری کرصۆتە ضەر صاڕغتُی یٓابٌ .نە ضابڵی ١٩٠٠صا ْایش ٔڤتێاک نە
یٓبَضا سبٔەٌ صیًٕکراضی َەثٕٔ تەَبَەت تبکە ٔڤتێکیع َەثإٔ سابٔەَی ئۀ صیًٕکراضاییە ثێا
کە ئێًە نێی گەیػتٕٔیٍ ٔاتە صۀڵەتێکی ثەضاەرصا زاد ثا کە نە رێگابی ْەڵجژارصَێکای ئابزاصۀە
ڵۀی صەضەڤتی گرتجێتە صەض ٔ ْەر ْبٔٔڤتییەک گەغاتجێتە تەيەَای یبضابیی يابفی صەَگاضاَی
ْەثێ  .ثەڤو نەيڕۆصا ٔ ١١٩ڤتی ئبٔەْبيابٌ ْەیە ٔاتە نە ضاەصا ٦٣ی کاۆی ٔڤتابَی یٓابٌ .ئۀ
يیتۆصەی ضەرصەيبَێک تەَیب نە چەَاض ٔڤتێکای ئابتالَتیکی ثابکٕٔرصا پێاڕۀ صەکارا ئێطاتبکە ثاۆتە
يیتۆصی ضتبَضارصی صەضاەڤتضارێتی نە صَٔیابصا .ئیاضی دکإٔيەتی پبغابیەتی ٔەک غاتێکی کاۆٌ ٔ
ضٕأ چبٔی ن صەکرێ ٔ فبغیسو ٔ کۆيۆَیسيیع ثەتۀأی نە ثبیەر کۀتٌٕٔ .تەَبَەت دکٕٔيەتە
ئاابییُییە ئیطاااليییەکبَیع تەَیااب الی کااۆيەڵە سەڵکاابَێکی کەيٓەژياابری تَٕااضڕۀ ێاای ثاابیەسٍ.
صیًٕکراضی نە زۆرثەی غإێُەکبَی یٓبَاضا ثاۆتە تابکە ضاەرچبٔەی غاەرەییەت تەَابَەت ْەَاضپ
صیکتاابتۆری ٔەک دٕضااُی يٕثاابرەک يیطاار) ٔ رۆثێاارت يۆگاابثەیع زیًجاابثٕپ) ْۀڵاای گۀرە ٔ
سەر ی فرأاٌ صەکەٌ ثۆ ئۀەی ْەڵجژارصَێکی َەتۀەیای ثەڕێإە ثەرٌ ئەڵاجەت ثە ئبضابَیع نەو
ْەڵجژارصَبَەصا ضەرصەکۀٌ .٢تەَبَەت صٔژيُەکبَی صیًٕکراضیع ْۆتبف ٔ صرٔغًەکبَی صیًٕکراضی
ْەڵ اضەگرٌ ٔ ثە رٔاڵەتاایع ثاإٔە َەریتەکاابَی ثەڕێاإە صەثەٌ ئەيەظ يبَاابی ئۀەیە صیًٕکراضاای
ضەرکۀتُی ثەصەض ْێُبٔە.

 - ٢سٕێُّری سۆغّٔیط ئبکبصارثٍ کّ ئاّو کتێجاّ کبتێاک ِٔرگێرصرأِتاّ ضاّرزيبَی کإرصی کاّ ْێػاتب
دٕضُی يٕثبرک ّْرنّصِضتّالتضا ثٕٔ .يٕکریبَی)
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ثە نێکضاَۀەیەکی ثەرثتٔتریع ئێًە نە ضاەرصەيێکی صیًٕکراتیکاضا صەژیاٍ .نە زيابَی یۆَبَیاضا
صیًٕکراضاای يبَاابی صەضااەڤتضاریی سەڵااک ئۀەتااب نە صَٔیاابی ْاابٔچەرر ٔ نە ْەياإٔ غاإێُێکضا
صەضااەڤت نە ضااەرۀەڕا صەگاإێسرێتۀە ثااۆ ساإارۀەْ .ەرچەَااض ئەو پرۆضااەیە ثە راصەیەکاای زۆر
ثەضااتێُی ضیبضااەت تێ اضەپەڕێُ ثەڤو يااٍ َاابٔی صیًٕکراتیساضاایۆَی نەضااەر صاصەَااێى چَٕکاإٔ
نەْەردبڵضا غێٕازی کابرکرصَی ئەو پرۆضاەیە یەکطابٌ ٔ ْبٔغاێٕەیە :زَجیارە پهەکابَی ٣صەضاەڤت
صەڕٔٔسێٍُ ضیطتەيە صاسرأەکبٌ صەکرێُۀە ٔ ْەَإٔکە گٕغابری ەيابٔەری ثاۆتە ضاەرەکیتریٍ
ثااسٔێُەری گااۆڕاَی کااۆيەڤیەتی .نە راضااتیضا صیًٕکراضاای گااۆڕصرأە ٔ ئیااضی تەَیااب يیتااۆصێکی
صەضەڤتضاری َییە ٔ ثۆتە غێٕازێکی ژیبٌ.
ثۆ ٔێاُە ثاب ئبٔڕێاک نە ثەضاتێُی ئابثٕٔری ثاضەیُۀە .الیەَای ثبیەساضار ٔ َإێی ضاەريبیەصاری
نۀڕۆصا ثریتی َییە نە ثە یٓبَیجٌٕٔ یبٌ تەکُۆنۆژیبی زاَیبری یابکٕٔ ثەضاەَتەرثَٕٔی تەکُۆنۆژیاب ا
ئەڵجەت نە راثرصٔٔیػضا ْەر ئبٔەْب ثٕٔ ا ثەڵکٕٔ ثریتییە نە صیًٕکراتیکجَٕٔی ضەريبیەصاری .نە َیٕ
ضاااەصەی راثااارصٔٔصا پێػاااکۀتُی ئااابثٕٔری ثاااۆتە ْاااۆی ئۀەی ثە ضاااەصاٌ يیهیاااۆٌ کەش نە
صەضکۀتەکبَی صَٔیبی پیػەضبزی ثەْرەيەَض ثٍ ٔ ثجُە سبٔەٌ پابرە ٔ ضابيبَی ئابثٕٔری ئەيەظ
ثۆساۆی ثااۆتە ْااۆی ئۀەی صیاابرصەگەنی ٔەک ثەکابرثرصٌ پبغااەکۀتکرصٌ ٔ ضااەريبیەگٕزاری ثجااُە
صیبرصەگەنێکی گػتی ٔ ْەيەگیر صٔا بر پێکٓبتە کۆيەڤیەتییەکابَیع کۀتإَٔەتە ژێار کابریگەریی
ئەو گۆڕاَکبرییۀە ٔ ثە َبچبر سۆیبٌ نەگەد ئەو صۆسە َإێیەصا گَٕجبَاضٔٔەْ .ەر ثاۆیە صەضاەڤتی
ئبثٕٔری کە ثە صرێژاییی چەَضیٍ ضەصە نە ژێر کۆَترۆڵی چەَض گرٔپێکای ثاإٔکی ٔەک ثبزرگبَابٌ
ثبَکضارا ٌ ٔ ثۆرۆکراتەکبَضا ثٕٔ گٕاضترأەتۀە ثۆ تٕێژە سٕارترەکابَی کۆيەڵگاب .ئێطاتبکە زۆرثەی
کۆيپبَیبکبٌ ٔ نە راضتیضا زۆرثەی ٔڤتەکبٌ صەیابَۀپ رەزايەَاضی ٔ ٔیطاتی زۆریاُەی سەڵاک ٔاتە
چیُی يبيُبٔەَضی ٤ثەصی ثٓێٍُ .نە راضتیػضا پێٕیطاتە ْەر ئەو ضیبضاەتە پێاڕۀ کەٌ چَٕکإٔ
کااۆی ضاابيبَی پبٔاَکاابرتریٍ گرٔپاای ضااەريبیەگٕزاریع نە ئبض ا ضاابيبَی ضااُضٔٔقی سبَەَػاایُیی
کرێکبراَضا ضبيبَێکی ثإٔکە.
کٕنتٕٔریع صیًٕکراتیسە کرأە .ئەڵجەت ئۀەی ضەرصەيبَێک ثە «ثەرزەکٕنتٕٔر» َبٔزەص صەکرا
ْێػااتب ْەر زیُااضٔٔە ثەڤو ضاإُٔرەکبَی گەناا ثەرکاإرت ثااۆتۀە ٔ نۀڕۆصا تەَیااب ثەرْەيێکاای
تبیجەتییە ثۆ ئۀ يرۆ ە پیر ٔ پەککۀتبَەی يبڵئبٔایییابٌ نە ضاەَتەری ژیابَی کٕنتإٔریی کٕيەڵگاب
کرصٔٔە ٔ ئیضی کۀتَٕٔەتە پەرأێسۀە .ئێطتە ژیبَی کٕنتٕٔریی کۆيەڵگب نە ژێر رکێئای يۆضاییبی
3. Hierarchy
4. Middle class
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پاابو ٔ فاایهًە ضاایُەيبییە ضااەرکۀتٕٔەکبٌ ٔ پرۆگاارايە تااّنە سیااۆَییە پڕثیُەرەکبَاااضایە ٔ ئەو
کبراکتەراَە ثڕیبرصەری راضتەقیُەٌ .ئەو ضیبَە پێکڕا ثَٕٔەتە ثاُەچە ٔ ثُەيابی ضاەرصەيی َإپ ٔ
ضەرچبٔەی َبضرأی کٕنتٕٔری ْەيٕاٍَ .ئۀ غۆڕغە صیًٕکراتیکەی کۆيەڵگبی ْەژاَضٔٔە پێُبضەی
ئێًەی ثۆ کٕنتٕٔر گۆڕیٕە .ثۆ ٔێُە نە راثرصٔٔصا ْۆکبری َبٔثبَگاضەرکرصَی گاۆراَیجێژاٌ صەگەڕایۀە
ثۆ ئۀەی کە ج کەضبَێک الیەَگریبٍَ ٔ ک پەضاُضی کارصٌٔٔ ثەڤو نەياڕۆصا َبٔثابَگی گاۆراَیجێژ
ثەضترأەتۀە ثە ْەژيبری الیەَگراَیۀە ثەو پێٕصاَگە يبصۆَب ْەيیػە ثەرزترە نە ێطی َاۆريەٌ.
چەَضێتی ێی چۆَێتیی گرتۆتۀە.
ئابسۆ ج غااتێک ثاۆتە ْااۆی ئبٔەْاب گۆڕاَکاابرییەکی ضااەیر ٔ گۀرە ٔەک ْەياإٔ صیاابرصەیەکی
گۀرەی کۆيەڤیەتی چەَضەْب ْێس ٔ ْۆکبری ۆرأ ۆر نە پێکٓابتُی ئەو غاەپۆنە صیًإکراتیکەصا
صۀریاابٌ گێااڕأە غۆڕغاای تەکُۆنۆژیااب ضاابيبَی رٔٔ نە فرأاَیاای چیُاای يبيُبٔەَااضی ٔ ْەرٔەْااب
صاڕٔٔساابَی ئۀ ضیطااتەو ٔ ئبیااضیۆنۆژیبَەی ٔەک صاڕێااژەری کۆيەڵگااب کبریاابٌ صەکاارص .پێٕیطااتە
ْۆکبرێکی تریع ثە کۆی ئەو ْۆکبرە ضیطتەيیکە يەزَابَە زیابص ثکەیاٍ :ئاّيریکاب .پەرەضاەَضٌ ٔ
زاڵجَٕٔی ئاّيریکاب ا ئۀ ٔڤتەی تێیاضا کٕنتإٔر ٔ ضیبضاەت ثەقإٔڵی صیًإکراتیکٍ ا ٔای کارصٔٔە
صیًٕکراتیساضااایۆٌ ثجێاااتە رۀتێکااای زاد ٔ دبغااابْەڵُەگر .نە راضاااتیضا ٔ ثەثااا نەثەرچااابٔگرتُی
ْۆکبرەکاابٌ غااەپۆنی صیًٕکراتیااک کاابریگەریی قاإٔڵی پێػااجیُیکرأ نەضااەر ْەياإٔ ثەضااتێٍ ٔ
َبٔچەکبٌ صاصەَێ  .غەپۆنی صیًٕکراتیک زَجیرە پهەکبَی صەضاەڤت ئابٔەژٔٔ صەکابتۀە صەضاەڤت
صەثەسػێتە تبکەکبٌ ٔ کۆيەڵگبکبٌ ضەرەڕای ضیبضەتە تبیجەتییەکبَیبٌ تٕٔغی گاۆڕاٌ صەکابت .نە
راضتیضا ضەر ەو رەْەَضە یبٔازەکبَی ئەو یٓبَەی تێیضا صەژیٍ ثەرْەيی ْسری صیًٕکراتیکە.
نە قۆَبەی پڕ رٔٔصأی َۀەصەکبَضا ثە ثبثەتێک ئبغُب ثٕٔیٍ کە صەیإت تاّکُۆنۆژیاب ٔ زاَیابری
صیًٕکراتیسە کرأٌ کۀایە ئەيە صیبرصەیەکە تاب راصەیەک َإپ ٔ تابزەیە .نە راثارصٔٔصا تەکُۆنۆژیاب
صەکۀتە سسيەت ثەْێسکرصَی چەقجەضتُی صەضەڤت ٔ زَجیرە پهەکبَی صەضەڤتۀە .ثۆ ٔێُە صٔاییٍ
غۆڕغاای گۀرەی زاَیاابری نە ثیطااتەکبَی زاییُیااضا کە ڕاصیااۆ ت اّنە سیااۆٌ ضاایُەيب ٔ ضااپیکەری
صەگرتۀە ثە ئبراضتەی چەقجەضاتُی ْەرچای زیابتری صەضاەڤت نە کۆيەڵگابصا کابری صەکارص .نەو
غۆڕغەصا ْەرکەش یبٌ گرٔپێک تەکُۆنۆژیبی ژێرچُاگ کۀتجاب صەثإٔە سابٔەٌ ْێاس ٔ صەضاەڤت ٔ
صەیتٕاَی نەضەر الیەَەکبَیتری کۆيەڵگب کبریگەری صاثُێ ْ .ەر ثۆیە نە ضاەصەی ثیطاتەو ٔ نەگەد
کۆصِتبکبٌ ٔ غۆڕغەکبٌ ٔ نە یەکەو ْەَگبٔصا ْۀڵی کإَترۆڵکرصَی راصیاۆ یابٌ تاّنە سیاۆَی ٔڤت
صەصرا .ثەڤو غۆڕغاای زاَیاابریی ئەو ضااەرصەيەی ئێطااتب ثااۆتە ْااۆی صرٔضااتجَٕٔی ْەزاراٌ رێگااب ٔ
ضەرچبٔەی ْۀاڵُێری کە ْەر ئەيەظ ثۆتە ْۆی ئۀەی کۆَترۆڵکرصَی ضبَتراد نە سػتە ثاێا ٔ
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زەيیُە ٔ صەرفەتی صژایەتی ٔ ثەرساۆصاَیع ئبضابٌ ثێاتۀە .ئیُتەرَێا سێراییەکای زۆر گۀرەتاری
ثەسػیٕەتە ئەو پرۆضەیە ثە ٔاتبی «تۆيبش فریضيەٌ»ی رۆژَبيۀَٕش ئیُتەرَێ ئۀ غإێُەیە
کە تێیضا «ْەيٕاٌ صەثەضترێُۀە ثە یەکترۀە ثەڤو کەش َبکۀێتە ژێر کۆَترۆد ٔ چبٔصێرییۀە».
رۀتی صیًٕکراتیساضیۆَی تەکُۆنۆژیب ٔ زاَیابری ْبٔٔاتابی ئۀە صێاتۀە کە ثە غاێٕەی رێژەیای
ْەئٕ غتێک نە ثەرصەضاتی ْەيإٔ کەضاێکضایە ثاۆ ٔێاُە چەکە کۆيەڵکٕژەکابٌْ .ەَإٔکە پەرصە
نەضەر ئۀ راضتییە ْەڵًبڵرأە کە نە َۀەصەکبَضا ئٕضبيە ثٍالصەٌ ثە غێٕەیەکی یضصی پرۆگرايی
صرٔضتکرصَی چەکی يێکرٔثیی ثەصەضتۀە ثٕٔ .ثەڤو ئۀەی ضەرضابيًبٌ صەکابت ئۀیە کە ْەيإٔ
ئۀ زاَیبرییە زاَطتی ٔ َبيیهکبَەی نەو ثبرەیۀە نە دەغابرگەکبَی ئەنیبەیاضە نە کبثۆناضا صۆزراَۀە
ْیایااابٌ نە تااابقیگە صۀڵەتییەکااابَۀە َەصزراثااإٌٔ ثەڵکااإٔ ْەرْەئٕیااابٌ نە ئیُتەرَێاااتۀە
ٔەرگیراثٌٕٔ .نۀڕۆصا ثۆ صاثیُکرصَی پێضأیطاتییەکبًَبٌ ضاەثبرەت ثە ضاەرچبٔەکبَی ثریُای رەظ
پرۆگرايی ثەرْەيٓێُبَی ژەْر یبٌ غێٕازەکبَی ثەرْەيٓێُبَی چەکی کیًیابٔی تەَیاب پێٕیطاتًبٌ ثە
صۆزەرێکی ثەْێسی ئیُتەرَێتیایە ٔ ْیایتار .ثەصاسۀە ئابٔەڤثَٕٔی ضاەرچبٔەکبٌ ٔای کارصٔٔە ثەو
َسیکبَە کەضێکیتر تٕاَبی صرٔضتکرصَی ثٕيجێکی پیص ٔ َابدەز ثەصەضا ثٓێُا  .ئبيێرەکابَی ئەو
ۆرە ثۆيجە ئبضبَتر نە ْەئٕکبت نە ثەرصەضتضاٌ ضەرەکیتریٍ ٔ پێٕیطاتتریٍ الیەَای ثاریتییە نە
زاَط ا ٔ زاَیبرییەکاابَی کە نە صە ضاابڵی راثاارصٔٔصا ثە غااێٕەیەکی ثەرثااتٔ کۀتااۆتە ثەرصەضااتی
ْەئٕاٌ ٔ ثتٔ کرأەتۀە .ئێطتبکە تەَابَەت تەکُۆنۆژیابی ئەتاۆيیع نە ثەرصەضاتی ْەئٕاَاضایە
ثیرياابٌ َەچ ا ئەو تەکُۆنۆژیااب پەَجااب ضاابڵی تەيەَە ٔ ثەغااێکە نە صَٔیاابی راصیااۆی ئەی ئااێى ٔ
تێهە یسیۆَی رەظ ٔ ضپی .ئەو صیبرصەیەظ ثە صەضاتۀاژەیەک پێُبضاە ثکەیاٍ :صیًٕکراتیساضایۆَی
تَٕضٔتیژی.
صیًٕکراتیساضیۆَی تَٕضٔتیژی صەضتۀاژەیەکی ضەرَجڕاکێػەری رٔٔت َییە ثەڵکٕٔ یەکێکە نۀ
تبیجەتًەَااضییە ضااەرەکی ٔ يەترضاایضاراَەی صَٔیاابی ئەيااڕۆ .ثە صرێژاییاای يێااژٔٔ صۀڵەتەکاابٌ تاابکە
ضاااەرچبٔەی رۀای ثەکبرْێُااابَی زۆر نە کۆيەڵگااابصا ثااإٌَٔ .بیەکطااابَجَٕٔی ْێاااسی صۀڵەت ٔ
ْبٔٔڤتییاابٌ تەکاإٔزیی نا صەکۀتۀە ٔ یەکێااک ثاإٔ نە کبراکتەرەکاابَی گرێااضاٌ ٔ پێکۀەنکبَااضَی
غبرضتبَییەتی َٕپ .ثەڤو نە چەَض صەیەی راثرصٔٔصا ئەو تبیجەتًەَاضییەی صۀڵەت الٔاز کۀتإٔە ٔ
گرٔپی ثإٔک ثإٔک تٕاَبی کابری گۀرە ٔ پڕيەترضاییبٌ ثەصەضا ْێُابٔەْ .ەرچەَاض تیرۆریاسو
گۀرەتاریٍ زەثااری نە ئۆتااۆریتەی صۀڵەتاابٌ صأە ثەڤو ْبٔکاابت صۀڵەتە َبٔەَااضییەکبٌ نە ثۆضااەی
چەَااضەْب غااتی صیکەغااضا ثاإَٔە .ثبزاڕەکاابَی ضااەريبیە کۆيپبَیااب ئبثٕٔرییەکاابَی کەرتاای تاابیجەت
صۀڵەتە سۆيبڵییەکبٌ ٔ رێکشرأە َبصۀڵەتییەکبٌ ثەرصۀاو ثەْێستر صەثاُۀە ٔ صٔا ابر ٔ ثەرەثەرە
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ثَٕٔەتە ْۆی صاثەزیُی ئۆتۆریتەی صۀڵەتبٌ .ثۆ ضەنًبَضَی ئەو ئیضیعبیە صەتإاَیٍ ئبيابژە ثاضەیُە
صیاابرصەگەنی ٔەک ک اۆچجەریی َبیبضاابیی ثبزرگاابَیی َبیبضاابییی يبصەضااڕکەرەکبٌ چەک ٔ چااۆد ٔ
ْەرٔەْب پابرە نە یٓابَی ئۀڕۆصا .ثێگٕيابٌ رۀتای صاثەغاجَٕٔی صەضاەڤت صرێاژە پەیاضا صەکابت
چَٕکٕٔ گۆڕاَکبرییە ثەرثتٔە تەکُیکی ٔ کاۆيەڤیەتی ٔ ئبثٕٔرییەکابٌ صەثاُە ْاۆی قٕٔڵجإَٔۀە ٔ
سێراییااای ئەو رۀتە .نە صَٔیااابی صٔای یااابزصەی ئّیهٕناااضا صۀڵەت ثاااۆتە سااابٔەٌ صەضاااەڤت ٔ
غاەرەییەتێکی تابزە ئەو رۀتەظ صرێاژە پەیاضا صەکابت .کۀاثإٔ تبیجەتًەَاضیی ضاەرصەيی تیارۆر
ۆرێک يهًالَێایە يهًالَێای صۀڵەت نەگەد ئۀ ْێاساَەصا کە صرێاژە ثە رۀتای صیًٕکراتیساضایۆَی
ئۆتااۆریتە صەصەٌ ٔاتە صۀڵەت صەکۀێااتە ەيطااەرێکۀە ٔ ئۀ ْێااساَەظ ەيطااەرەکەیتر پااڕ
صەکەَۀە.
ئەو ثبضٕسٕاضە ثە ٔاتبی ئۀە َبیەتۀە کە صیًٕکراضی غتێکی ساراپە ثێگٕيابٌ صیًٕکراضای
ثەرْەيی ثەَرر ٔ گۀرەی ن کۀتۆتۀە .کەش َییە سٕازیابری گەڕاَۀە ثاۆ راثارصٔٔیەک ثێا کە
تیبیضا صەرفەت ٔ ئیًکبَی ْەڵجژارصٌ ثەرتّضکتر ثٕٔ ٔ ضاەرثەسۆیی ٔ تٕاَابی تابکی الٔازتار .ثەڤو
ٔەک ْەئٕ گۆڕاَکبرییە گۀرەکبَیتر صیًٕکراضایع ْەڵگاری ْەَاضپ الیەَای َیگەتیات ٔ تابریکی
تاابیجەت ثە سااۆیەتی کەچاای زۆر کەو ئبٔڕياابٌ نەو الیەَاابَە صأەتۀە .ئەگەر ثێ ا ٔ ْەضااتیٍ ثە
ئبٔەْب کبرێک تبٔاَجبريبٌ صەکەٌ ثۀەی نەگەد ضەرصەيضا َب ٕٔڵیُۀە ثەڤو ئەيە يبَابی ئۀەیاّ
قەت ثە غێٕەیەکی راضتەقیُە نە ضەرصەو راَەيبٔیٍ .ئێًە نەو ثبرەیۀە ثێاضەَگیٍ َەکاب ئەتیکێتای
«َاابصیًٕکراتیکجٌٕٔ»ياابٌ نا ثااضرێ کەچاای ثەو غااێٕەیە قەت َاابتٕاَیٍ نۀ ئەگەرە َیگەتیڤاابَە
ثگەیٍ کە رەَگە نە رۀتی سێرای صیًٕکراتیساضیۆَی ژیبًَبَضا ضەرْەڵجضەٌ ٔ سەضبريبٌ ن ثضەٌ
کۀایە پێٕیطتە ئەو رێگبیە ثجڕیٍٔ .اصەزاَیٍ صیًٕکراضای قەت تٕٔغای ْایش کێػاەیەکًبٌ َبکابت
ْەرثاااۆیە کبتێاااک ثەرۀڕٔٔی تەَگاااژەی ضیبضااای ٔ کاااۆيەڤیەتی ٔ ئااابثٕٔری صەثیاااُۀە یەکطاااەر
ئەيالٔئۀال ثە تبَٔجبر نەقەڵەو صەصەیٍ ٔ کێػەکبٌ صەسەیُە ئەضتۆی غتگەنی صٔٔر ٔ َبڕاضاتۀە ٔ
سۆيبٌ نە ٔەڤيضاَۀە صەصزیُۀە ثەڤو قەت ئبٔڕ نۀ گۆڕاَکابرییە ضەیرٔضاەيەرەیە َابصەیُۀە کە
ضەَتەری ژیبَی ضیبضی ئبثٕٔری ٔ کۆيەڤیەتیًبَی گرتۆتۀە.

19

صیًٕکراضی ٔ ئبزاصی
صیپهۆيبتی ئّيریکبیی ریابرص ْبنجرٔک ئبٔەْاب نە قەیراَای َۀەصەکابَی یۆگۆضاال یب صەصٔێا :
« گریًبٌ ْەڵجژارصَێکی ئبزاص ٔ صاصپەرٔەراَە ثەڕێإە ثاێا ٔ کاۆيەڵە کەضابَێکی رەگەزپەرضا ٔ
فبغیط ٔ ٕصاییشٕاز ضەرکۀتُیبٌ ثەصەض ْێُب کێػەکە ئابنێرەصا صەرصەکۀێا » .نە راضاتیضا
کێػەیەکی نەو چەغُەيبٌ ْەیە ٔ َەتەَیب نە یۆگۆضال یبی راثرصٔٔصا ثگارە نە ئێطاتبی یٓبَیػاضا
ئبياابصەیە .ثااۆ ًَاإَٔە ئبٔڕێااک نە کێػااەی ْەَاإٔکەی صَٔیاابی ئیطااالو ثااضەَۀە زۆرثەی ٔڤتاابَی
ئیطاااليی ضااەرکٕتکبرٌ ٔ پێٕیطااتە صیًٕکراضااییبٌ تێااضا ضااەقبيگیر ثکرێ ا  .ثەڤو ئەگەر ْاابت ٔ
صیًٕکراضاای ااۆرە تیۆکراضااییەکی ئیطاااليی یاابٌ ْبٔغااێٕەکەیی نا کۀتۀە ئۀکاابت صەثا چاای
ثکەیااٍ ئەيە َیگەراَییەکاای سەیاابڵی َیاایە .نە ضەراَطااەری یٓاابَی ضااێٓەيضا ئۀ رژێًاابَەی ثە
غااێٕەیەکی صیًٕکراتیااک ْاابتَٕٔەتە ضااەرکبر ٔ زۆرثەغاایبٌ نە رێگاابی ریئراَااضۆيۀە ضااەرنەَٕپ
ْەڵضەثژێرصرێُۀە یبٌ پەضُض صەکرێُۀە ثەگػتی ضُٕٔرە یبضبییەکبَی صەضەڤت صەثەزێٍُ ٔ يبفە
ثُەڕەتییەکبَی ْبٔٔڤتییبٌ پێػێم صەکەٌ .ئەيە صیبرصەیەکی کٕغُضەیە کە نە پێرۆٔە تب فەنەضتیٍ
ٔ نە گیُیبٔە تب َّسٔیالی گرتۆتۀە ٔ صەتٕاَیٍ َبزَبٔی «صیًٕکراضیی َبنیجرانی»ی ثۆ صاثُێیٍ.
نە رۆژئبٔاصا صیًٕکراضی يبَبی «صیًٕکراضیی نیجرانی» تبیجەتًەَضیی ئەو ضیطتەيە ضیبضاییە
تەَیب ْەڵجژارصَی ئبزاص ٔ صاصپەرٔەراَە َیایە نەپابد ئەو تبییجەتًەَاضییەصا فابکتەرگەنێکی صیکەیاع
ئبياابصەٌ فاابکتەرگەنی ٔەک ثبڤصەضااتیی یبضااب ضااەرثەسۆییی صەزگبکاابَی دکاإٔيەت ٔ پبراضااتُی
ئاابزاصییە ثُەيبییەکاابَی ٔەک ئاابزاصیی راصەرثااڕیٍ يێتیُااگ ٔ کۆثاإَٔۀە ئاابییٍ ٔ يٕڵکااضاری .ئەو
کۆيەڵە ئبزاصییە کە صەتٕاَیٍ ثە «نیجرانیسيی یبضبسٕاز»َ ٥بٔزەصی ثکەیاٍ گرێاضرأییەکی ْەَابٔیی
ثە صیًٕکراضییۀە َیایە ٔ ئەو صٔٔاَە تەَابَەت نە رۆژئبٔایػاضا ْەيیػاە پاێکۀە َەثإٌٔ .ثیريابٌ
َەچ ئابصۆڵ ْیتهێار نە رێگابی ْەڵجژارصَێکای ئابزاصۀە ْابتە ضاەرکبر .نە َیٕضاەصەی راثارصٔٔصا
صیًٕکراضی ٔ ئبزاصی نە رۆژئبٔاصا ئبٔێتەی یەکضی ثَٕٔە کەچی ئێطتە نە ضەراَطەری یٓبَاضا ئۀ
صٔٔ ثەغە پێکٓێُەرەی صیًٕکراضیی نیجرانی کە نە رٔٔثەری ضترۆکتۆری ضیبضایی رۆژئابٔاصا تە های
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ْەڤ کرأٌ سەریکٍ نێکضی صاصەثڕێٍ .صیًٕکراضی رٔٔ نە گەغەیە ٔ ثەرۀپێػاۀە ْەَگابٔ صەَێا
ثەڤو ئبزاصی نە پبغەکػەصایە.
نە ْەَاااضپ غااإێُی یٓبَاااضا ثاااۆ ٔێاااُە نە ئبضااایبی َبٔەڕاضاااتضا ْەڵجاااژارصٌ ثە ئبراضاااتەی
ضەرْەڵضاَی صەضەڤتە صیکتبتۆرییەکبَضا کابری کارصٔٔە .نە ْەَاضپ غإێُیتری ٔەک یۆگۆضاال یب ٔ
ئەَضەَۆضیبصا ْەڵجژارصٌ ثۆتە ْۆی ْەڵگیرضبَی ئابگری غاەڕی ئەتُیکای ٔ يهًالَێای رەگەزی ئەو
صٔٔ ٔڤتە نە ضااەرصەيی ضیبضااەتًەصاراَی ثەْێااسی ٔەک تیتااۆ ٔ ضااۆْبرتۆصا گەن ا نە ئێطااتب کە
ثإَٔەتە سابٔەٌ صیًٕکراضاای ئبضابَگیرتر ٔ ضاێکۆالرتر ثاإٌٔ .نە زۆرثەی ٔڤتابَی َبصیًٕکراتیکااضا
ْەڵجژارصٌ َبتٕاَێ صۆسەکە ْێُض نەثبرتر ٔ گَٕجبٔتر ثکبت .ئەگەر ضجەیُ ْەڵجژارصَێکی ئابزاص نە
صَٔیاابی ەەرەثااضا ثەڕێٕەثاێاا رەَااگە ضیطااتەيگەنێک ثێااُە ضااەرکبر کە گەناا نەو ضیطااتەيە
صیکتبتۆرییبَەی ئێطتب پبغڤەڕۆتر ٔ صەيبرگرژتر ثٍ ٔ زیبتر صژ ثە رۆژئبٔا ٔ ٕٔنەکە ثجٕٔڵێُۀە.
نۀڕۆصا کە صَٔیب رۆژ نەصٔای رۆژ صیًٕکراتیکتر صەثێتۀە ْەر رژێًێک ثکۀێتە صژایەتییای ئەو
رۀتۀە ثێگٕيبٌ تەَیب صەثێتە ْۆی ثەرْەيٓبتُی کۆيەڵگابیەکی َبکابرايە ٔ الٔاز ئەو صیابرصەیە نە
یٓبَی ەەرەثضا زەق ٔ ثەرچبٔەْ .بٔٔڤتییبَی ەەرەة زیبتر نە ْەيیػە ْەض ثە َەثإَٔی ئابزاصی
ئەکەٌ چَٕکاإٔ ئەڵتەرَبتیڤەکبَیاابٌ َبضاایٕە ٔ نە رێگاابی ْەَااضپ کەَاابڵی ٔەک ضاای.ئێٍ.ئێٍ ٔ
ثی.ثی.ضی ٔ ئەنجەزیارۀە ضایًبی ئۀ صَٔیابیە صەثیاٍُ .کەچای ثەيەغاۀە زۆر ابر ئۀ ٔڤتابَەی
تبزەثەتبزە ثَٕٔەتە ٔڤتێکی صیًٕکراتیک گۆڕصرأٌ ثۆ ۆرە صیًٕکراضاییەکی صزێإ ٔ َبغایریٍ کە
ثَٕٔەتە ْۆی ثەرْەيٓێُبَۀەی صٔاکۀتٕٔیی ٔ غپرزەیی ٔ تَٕاضٔتیژی ٔ غاێٕاز ٔ ضایًبی تابزەی
صیکتبتۆرییەتیبٌ ن کۀتۆتۀە .ئبٔڕێک نە ئێراٌ ٔ َّسٔیال ثضەَۀە ثب نەو راضتییە ثگەٌ .ئەڵجەت
ئەيە ثۀ ٔاتبیە َبیەتۀە کە چیضی ْەڵجژارصٌ ثەڕێٕە َەثرێ ثەڤو ثێگٕيابٌ َبچبريابٌ صەکابت نە
ْۆکبرەکاابَی ئەو گۆڕاَکاابرییە پڕيەترضااییبَە راثًێُاایٍ ٔ ثیاابَشەیُە ثەر پرضاایبرۀە .چًااب زۆرثەی
ٔڤتاابَی رٔٔ نە گەغااە ْێُااض گیاارۆصە ٔ صەضتۀەضااتبٍَ ٔ َاابتٕاٍَ کۆيەڵگاابیەکی ض اەقبيگرتٕٔ ٔ
صیًٕکراضااییەکی راضااتەقیُە رۆ ثُااێٍ ئەگەر صەضااتًبٌ صایە کێػااەی ْەرە گۀرەی صايەزراَااضَی
صیًٕکراضی نە ئێراقضا ئبیب صەتٕاَیٍ نە ضەرکۀتُی ئەو پرۆژەیە صڵُیب ثیٍ
پێٕیطااتە پااێع ْەياإٔ غاات پێُبضااەی سۆياابٌ ثااۆ چەيکاای صیًٕکراضاایی ضیبضاای ثشەیااُە
ثەرصەض  .نە ضەرصەيی ْێرۆصۆتۀە صیًٕکراضی ثە ئبضاتی یەکەو ثە ٔاتابی صەضاەڤتضاریی سەڵاک
ثاإٔە .نۀڕۆصا ئەو پێُبضاااەیە ا ٔاتە صايەزراَاای صۀڵەت نە رێگااابی ْەڵجاااژارصَۀە ا نە الیەٌ
تااإێژەراَۀە ثە غاااێٕەیەکی ثەرثاااتٔ ثەکااابر صەْێُرێااا  .ثیريەَاااضی گۀرەی ضیبضااای ضااابيٕێم
ْبَتیُگتۆٌ نە کتێجی غەپۆنی ضێٓەوصا ثەو غێٕەیە نە ْۆکبرەکبَی ئەو ثبثەتە صەکۆڵێتۀە:
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ْەڵجژارصَی کرأە ٔ ئبزاص ٔ صاصپەرٔەراَە ثُەيب ٔ رەْەَضی یبَەکرأەی صیًٕکراضییە .ئەگەری
ئۀە ْەیە صۀڵەتێااک کە نە رێگاابی ْەڵجااژارصَۀە صەضااەڤت صەگاارێتە صەضاا صۀڵەتێکاای الٔاز
َبکبرايە گەَضەد ثەرچبٔتەَگ ٔ َبثەرپرضایبر ثێا ٔ ثە ئبضابَی ثکۀێاتە ژێار کابریگەریی گارٔپە
سبٔەٌ ثەرژۀەَاضییەکبَۀە ٔ ٦صٔا ابر َەتإاَ ضیبضاەتەکبٌ ثە ئبراضاتەی ثەرژۀەَاضیی گػاتیضا
ثجسٔێُ  .ئەو سەضاڵەتبَە صەثاُە ْاۆی سراپجإَٔی صۀڵەت ثەڤو َابثُە ْاۆی َابصیًٕکراتیکجَٕٔی.
صیًٕکراضی یەکێکە نە چبکە گػاتییەکبٌ ثەڤو تابقە چابکەی گػاتی َیایەَ .ابتٕاَیٍ نە پێٕەَاضیی
َێاإاٌ صیًٕکراضاای ٔ چاابکە ٔ سااراپە گػااتییەکبَیتر ثگەیااٍ يەگەر ئۀەی یبکاابرییەکی رٌٔٔ ٔ
ئبغکرا ثکەیٍ نە َێٕاٌ صیًٕکراضی ٔ تبیجەتًەَضییەکبَیتری ضیطتەيە ضیبضییەکبَضا.
ئبٔەْااب پێُبضااەیەک نەگەد نێکااضاَۀەی ثاابٔی ئۀ رضتەیەغااضا صێااتۀە .ئەگەر نە ٔڤتێکااضا
ْەڵجژارصَی رکبثەراَّ ٔ چەَضدیسثی ثەڕێٕە ثاێا ثە ٔڤتێکای«صیًٕکراتیاک»ی نەقەڵەو صەصەیاٍ.
ْەرکبت رێژەی ثەغضاریکرصَی گػتی نە کبرٔثبری ضیبضیضا زیبص ثکبت ا ثاۆ ٔێاُە کبتێاک کە يابفی
صەَگاضاٌ صەثەسػارێتە ژَابٌ ا ئۀ ٔڤتە ثە ٔڤتێکای صیًإکراتیکتر صەَبضارێ  .ئەڵاجەت پێٕیطاتە
ْەڵجژارصٌ ئبزاص ٔ صاصپەرٔەراَە ثێ کە پێضأیطتیی ئەيەظ پبراضتُی ئبزاصیی راصەرثڕیٍ ٔ ئبزاصیی
کۆڕ ٔ کۆثإَٔۀەیە .ثەڤو ئەگەر ْابت ٔ ثەثا نەثەرچابٔگرتُی ئەو پێضأیطاتییە يیُیيۆيییابَە ٔ
تەَیب نەضەر ثُەيبی گەرەَتیکرصَی کۆيەڵە يبفێکی صیابریکرأی کاۆيەڤیەتی ضیبضای ئابثٕٔری ٔ
يەزْەثی ا کە ْەر چبٔصێرێک ٔ ۆرە پێُبضەیەکی تبیجەت ٔ یبٔازی ثۆیابٌ ْەیە ا ٔڤتێکًابٌ ثە
صیًٕکراتیک زاَی ئۀا «صیًٕکراضای» صەگۆڕصرێا ثاۆ ٔغاەیەکی ثێًبَاب .زۆرکەش پێیابٌ ٔایە نە
ضیطتەيی ئبثٕٔریی ضٕیضصا يبفی يٕڵکضاریی تبکەکەضی ثەرکٕرت ٔ ضإُٔرصارە یابٌ تاّنە سیاۆَی
فەرەَطب تب ئەو صٔاییابَەظ نە پابٔاَی صۀڵەتاضا ثإٔ ٔ نە ثریتبَیابصا يەزْەة غاتێکی صۀڵەتیایە
ثەڤو ثەيەغااۀە ْەياإٔ ئەو ٔڤتاابَە ثە غااێٕەیەکی ئبغااکرا ٔ رٌٔٔ صیًاإکراتیکٍ .ئەگەر ثە تیااۆر
«صیًٕکراضااای» ثە ْبٔٔاتااابی «صۀڵەتااای ثااابظ» نێاااک ثاااضەیُۀە ئۀا نەڕٔٔی غااایکبرییۀە
کرصٔٔيبَەتە چەيکێکی ضٕأ ٔ ثەکبرَەْبتٕٔ.
نە الیەکیترۀە «نیجرانیسيی یبضبسٕاز» ْیش پێٕەَضییەکی ثە رۀت ٔ َەریتەکابَی ْەڵجژارصَای
صۀڵەتۀە َییە ثەڵکٕٔ زیابتر نەضاەر ئبيبَجەکابَی صۀڵەت چاڕ صەثێاتۀە .نیجرانیسيای یبضابسٕاز
نەضەر ئۀ َەریتە ثُەيبییەی يێژٔٔی رۆژئبٔا صۀەضتێ کە ْۀڵی پبرێسگابریکرصَی ضاەرثەسۆیی ٔ
پێگەی تبکیی تبکەکبٌ نە ْەيجەر ْەرچەغُە ەثرێکضا صەصات ثۆیػی گرَاگ َیایە ئەو ەثارە نە
الیەٌ صۀڵەتۀە ثێااا یااابٌ کهێطاااب ٔ یااابکٕٔ کۆيەڵگااابٔە .ئەو صەضاااتۀاژەیە صٔٔ ْاااسر پاااێکۀە
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صەثەضاااتێتۀە کە زۆر نێکاااضی َاااسیکٍ .ثە ئبضاااتی یەکەو نیجااارانییە ٧چَٕکااإٔ نە يیراتێکااای
فەنطااەفییۀە ضااەرچبٔەی گرتاإٔە کە نە یۆَاابٌ ٔ رۆياای کۆَااضا نە صایااک ثاإٔە ٔ ەس ا نەضااەر
ئبزاصییە تبکییەکبٌ صەکبت .ثە ئبضتی صْٔٔەو یبضبسٕازە چَٕکٕٔ ثبڤصەضتیی یبضاب صەسابتە چەق
ٔ ضااەَتەری ضیبضااەتۀە .نە ئۀرٔپاابی رۆژئاابٔا ٔ ٔڤتە یەکگرتٕٔەکبَااضا نیجرانیسياای یبضاابسٕاز نە
رێگبی ثەرگریکرصَۀە نە يبفە تبکییەکبَی ژیبٌ ٔ يٕڵکضاری ٔ ْەرٔەْب ئبزصیی راصەرثڕیٍ ٔ ئبزاصیی
ئاابییُی گەغااەی ضااەَض .ثااۆ ئەو يااّثەضااتەظ ەستاای صەکاارص نەضااەر ْەَااضپ فاابکتەری ٔەک
کۆَترٔڵکرصَی صەضاەڤتی صۀڵەت یەکطابَجٌٕٔ نە ثەراَاجەر یبضاب ٔ صاصگابصاصِکرصِِْٔ ...ەرٔەْاب
یبکرصَۀەی کهێطب ٔ صۀڵەت نە یەکتر .صەتٕاَیٍ ثڵێیٍ ْەيإٔ ۆرەکابَی نیجرانیسيای یبضابسٕاز
نەضااەر ئۀ ثاابٔەڕەٌ کە يااررۆڤ ْەڵگااری کااۆيەڵە ياابفێکی ضرٔغااتی یاابٌ«زۀتُەکاارأ»)ی
صیبریکرأە ٔ نە پێُبٔ پبراضتُی ئەو يبفبَەصا پێٕیطتە صۀڵەتەکبٌ ۆرە یبضبیەکی ثُەيبیی قجٕٔد
ثکەٌ ئەو یبضبیە ضُٕٔر ثۆ صەضەڤتی سٕصی صۀڵەت صاصەَێ  .نەضەر ئەو ثُەيبیە ثٕٔ کە ثبرۆَە
ثریتبَییەکاابٌ نە ١٢١٥ی زاییُاای ٔ نە راَیًیااضصا پبصغاابیبٌ َبچاابر کاارص ضاإُٔرێک ثااۆ ئۆتااۆریتە ٔ
صەضەڤتی سۆی صاثُێ رێکۀتُُبيەی يبگُبکبرتاب) .نە کۆچجەرَػایُەکبَی ئاّيریکابصا ئەو يبفابَە
ەستیاابٌ نەضااەر کاارایۀە ٔ نە ١٦٣٨صا یەکەو یبضاابی ثُایُەییاای َٕٔضاارأی یٓاابٌ نە يێااژٔٔی
ْبٔچەرساااضا نە غااابری ْۆرتئاااۆرص نەصایاااک ثااإٔ .نە ١٧٨٩یػاااضا یبضااابی ثُایُەییااای ئاااّيریکب
چٕارچێاإەیەکی رەضااًیی ثااۆ ئۀ ٔڤتە صەضتُیػاابٌ کاارص .نە ١٩٧٥صا ٔڤتاابَی رۆژئاابٔا کااۆيەڵە
پێٕەرێکیاابٌ ثااۆ غااێٕازی ْەڵطاإکۀتی ْەياإٔ ضیطااتەيە ضیبضااییەکبٌ تەَاابَەت ثااۆ رژێااًە
َبصیًٕ کراتیکەکبٌ صاثیٍ کرص .يبگُبکبرتب یبضب ثُەيبییەکبَی کبَتیکبت یبضبی ثُایُەییی ئّيریکب
ٔ رێکۀتُُبيەی ْێهطیُگیْ ٨ەئٕیبٌ نە ْەَبٔی نیجرانیسيی یبضبسٕازۀە ضەریبٌ ْەڵضأە.

ٔ .٧غەی نیجرال ثۀ ٔاتابیە ثەکابر صەْێاُى کە نە ضاەصەی َاۆزصەصا ثەکابر صەْێُارا ٔاتە ئابزاصییە تابکییە
ئبثٕٔری ٔ ضیبضی ٔ يەزْەثییەکبٌ کە ْەَاضپ ابر ثە نیجرانیسيای کالضایکیع نەقەڵەو صەصرێا  .کۀاثإٔ
يەثەضتى ئۀ پێُبضەیە َییە کە نە ضەرصەيی ْبٔچەرسی ئّيریکبصا يەثەضتە ٔ صەثەضاترێتۀە ثە صۀڵەتای
ئبضاإٔصە سۆغاإُٔصگەرا)  ٔ )welfare stateچبالکییەکاابَی صژی ْەڤٔارصَاای رەگەزی ٔ ضیبضااەتەکبَی
ترۀە.
 .٨ئۀ راگەیبَااضَُبيەیە نە  ٔ ١٩٧٥نە کۆَئراَطاای ئبضاابیع ٔ ْبٔکاابریی ئۀرٔپاابصا ئێطااتب گااۆڕصرأە ثااۆ
رێکذرأی ئبضبیع ٔ ْبٔکبریی ئۀرٔپب) راگەیەَرا .يەثەض نەو پەیًبَُابيەیە ثەْێسکرصَای صیابنۆگی َێإاٌ
رٔژئبٔا ٔ رٔژْەڤت ثٕٔ .ثە پێی ئەو ثەڵگەَبيەیە پێٕیطتە ْەيإٔ صۀڵەتێاک رەچابٔی کاۆيەڵە یبضابیەکی

23

نە  ١٩٤٥ثەصٔأە زۆر بر صۀڵەتبَی رۆژئبٔا ْبٔکبت ْەو ْەڵگری صیًٕکراضی ثإَٔە ٔ ْەيایع
َۆێُەری نیجرانیسيی یبضبسٕاز ْەر ثۆیە َبتٕاَیٍ ئەو صٔٔ غتە ثە ئبضابَی نێکاضی یاب ثکەیاُۀە
ٔاتە َبتٕاَیٍ قبییم ثە صیًٕکراضیی َبنیجرانی یابٌ صیکتابتۆریی نیجرانای ثایٍ .ثەڤو نە راضاتیضا ئەو
صٔٔ يااۆصێهە ْەو نە راثاارصٔٔ ٔ ْەو نە ئێطااتبصا صەثیُاارێٍ .تااب ضااەرەتبی ضااەصەی ثیطااتەو زۆرثەی
ٔڤتبَی رۆژئبٔا نەژێر صەضەڤتی دکٕٔيەتگەنێکی صیکتبتۆرییبَەی نیجرانای یابٌ نە ثبغاتریٍ غاێٕەصا
دکٕٔيەتگەنێکی َیٕە صیًٕکراضیض ا ثٌٕٔ .يبفی صەَگضاٌ گەن ثەرکٕرت ثٕٔ ٔ صەزگبی یبضابصاَبَی
ْەڵجژێرصرأیع صەضەڤتێکی کەو ٔ ضإُٔرصاری ْەثإٔ .نە ضابڵی ١٨٣٠صا ثریتبَیاب یەکێاک ثإٔ نە
صیًٕکراتیکتریٍ ٔڤتبَی ئۀرٔپب کەچی رێژەی ئۀ ْبٔٔڤتییبَەی صەیبَتٕاَی نە ْەڵجژارصَی یەک نە
صٔٔ پەرنەيبَەکەصا ثەغضاری ثاکەٌ نە ضاەصا صٔٔی کاۆی صاَیػاتٕاَی ئۀ ٔڤتەی َەصەگارتۀە .ئەو
صۆسە تب چهەکبَی ضەصەی ثیطتەو صرێاژەی ْەثإٔ ٔ ئەيە نە صٔاضابڵەکبَی صەیەی ١٩٤٠صا ثإٔ کە
زۆرثەی ٔڤتبَی رۆژئبٔا ثَٕٔە صیًٕکراضاییەکی راضاتەقیُە ٔ يابفی صەَگاضاٌ ثەسػارایە ْەيإٔ ئۀ
ْبٔٔڤتییبَەی گەغتجَٕٔە تەيەَای یبضابیی .ثەڤو ضاەص ضابد ثەرنەو ثەرٔارە ٔاتە نە کۆتبییەکابَی
١٨٤٠صا رەْەَضە گرَگەکبَی نیجرانیسيی یبضابسٕاز نە زۆرثەی ٔڤتابَی رۆژئابٔاصا قجإٔد کراثإٔ کە
ثریتااای ثااإٌٔ نە ثبڤصەضاااتیی یبضاااب يااابفی يٕڵکاااضاریی تااابکی ٔ نە رۀتێکااای رٔٔ نە گەغاااەصا
یبکرصَۀەی صەزگبک بَی دکٕٔيەت نەیەکتار ٔ ئابزاصیی راصەرثاڕیٍ ٔ کاۆڕ ٔ کۆثإَٔۀە .ئۀەی نە
زۆرثەی ضبتەکبَی يێژٔٔی ْبٔچەرسضا سبڵی یبکەرۀەی صۀڵەتابَی ئۀرٔپاب ٔ ئاّيریکبی ثابکٕٔر
ثٕٔ نە صۀڵەتبَیتری یٓبٌ صیًٕکراضی َەثٕٔ ثەڵکٕٔ نیجرانیسيی یبضابسٕاز ثإٔ .ثەر ەضاتەتریٍ
ْێًبی «يۆصێهی صۀڵەتی رۆژئبٔایی» ریئراَضۆيە گػتییەکبٌ َییە ثەڵکٕٔ صاصٔەریی ثێالیەَە.
صٔٔرگەی ثإٔکی ْۆَگ کۆَگ ْەرچەَض ًَإَٔەیەکی ثاإٔکە ثەڤو ثە صرێژاییای چەَاضیٍ صەیە
ئۀ راضتییەی ثۆ صەرسطتیٍ کە ئبزاصی گرێضرأی صیًٕکراضای َیایەْ .ۆَگکۆَاگ سابٔەَی یەک نە
ثەرزتریٍ ئبضاتەکبَی نیجرانیسيای یبضابسٕاز ثإٔ نە یٓبَاضا ثەڤو نەْەيبٌکبتاضا قەت َابٔچەیەکی
صیًٕکراضی یبَە َەثٕٔ .نە َۀەصەکبَی ضەصەی ثیطتەيضا ْەرچی زیبتر نە ٔاصەی پەیٕەضاتجَٕٔۀەی
ْۆَگکۆَگ ثە چیٍ َسیک صەثٕٔیُۀە زۆرێاک نە رۆژَابيە ٔ گۆ برەکابَی رۆژئابٔا نە يەترضاییەکبَی
ئەو پەیٕەضااتجَٕٔۀە ثااۆ صیًٕکراضاایی ْۆَگکۆَااگ صەصٔاٌ ثەڤو ئەو ثبضٕسٕاضااە ثێجُەيااب ثاإٔ
چَٕکٕٔ نە ثُەڕەتاضا ئەو صٔٔرگەیە صیًٕکراتیاک َەثإٔ .نە راضاتیضا َەریتای ئابزاصی ٔ ثبڤصەضاتیی
یبضااب نە ثەرصەو ْەڕەغااە ٔ يەترضااییضا ثاإٌٔ َەک صیًٕکراضاای ئااێًە تااب ئێطااتبیع َەياابَتٕاَیٕە
صیاابریکرأ ثکاابت ثااۆ ًَاإَٔە :رێسگاارتٍ نە ضااەرثەسۆییی ٔڤتەکاابٌ ثەکبرَەْێُاابَی زۆر قەصەەە کرصَاای
صەضتێٕەرصاٌ نە کبرٔثبری َبٔسۆییی ٔڤتبَضا ٔ رێسگرتٍ نە يبفەکبَی يرۆڤ.ٔ .ف
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یبکبری نە َێٕاٌ ئەو صٔٔ چەيکەصا ثکەیٍ .زۆر بر ضیبضەتًەصاراَی ئاّيریکب ٔ ئیطاراییم رەساُە
نە َەثَٕٔی صیًٕکراضی نە صۀڵەتی سٕصيٕستبری فەنەضتیُضا صەگارٌ ئەيە نەدبڵێکاضایە کە یبضار
ەەرەفبت تبکە ضەرکرصەی صَیبی ەەرەثە کە نە ْەڵجژارصَێکی َیٕەئبزاصصا صەضەڤتی گرتۆتە صەض .
کێػااەی صۀڵەتاای سٕصيٕستاابری فەنەضااتیٍ صیًٕکراضاای َیاایە ا چَٕکاإٔ ْەرچەَااض ساابٔەٌ
صیًٕکراضییەکی زێضە الٔازە ثەڤو الَیکەو تاب راصەیەک ئەرکەکابَی ساۆی ثەڕێإە ثارصٔٔە ا ثەڵکإٔ
کێػەی ئەو ضیطتەيە ْەڵضەگەڕێتۀە ثاۆ نیجرانیسيای یبضابسٕاز یابٌ نە راضاتیضا ثاۆ َەثإَٔی ئۀ
نیجرانیسيە.
ئّيریکبییەکبٌ ا ثەتبیجەتی ا َەیبَتٕاَیٕە نە ئەگەرەکبَی يهًالَێی َێٕاٌ صیًٕکراضای ٔ ئابزاصی
تێااجگەٌ چَٕکاإٔ نە َاابٔاسُی يێااژٔٔی ئااێًەصا ئبٔەْااب يهًالَێاایەک رٔٔی َەصأە .ئەڵااجەت صەث ا
ًَاإَٔەیەکی گۀرە ٔ ئبٔارتەياابٌ ثیاار َەچ ا کااۆیهەصاری ٔ یاابکرصَۀەی رەگەزی نە ثبغاإٔری
ئّيریکبصا نە رێگابی ضیطاتەيی صیًٕکراضاییۀە ساۆی چەضاپبَض .نە ْەيابٌ صەضاپێکی صايەزراَای
ضیطااتەيی کۆياابرییۀە ْەياإٔ ئۀ ئااّيریکبییبَەی رقیاابٌ نە کااۆیهەصاری ثاإٔ نەگەد کێػااەیەکی
گۀرەصا ثەرۀڕٔٔ ثاإَٔۀە ئۀیااع ئۀە ثاإٔ کە زۆرثەی صەَگااضەراَی ثبغاإٔری ٔڤت ثە ْەياإٔ
ْێسیااابَۀە ثەرگرییااابٌ نە کاااۆیهەصاری صەکااارص .صٔا ااابر کاااۆیهەصاری نە رێگااابی ریئراَاااضۆيۀە
ْەڵُۀەغاااابیۀە ثەڵکاااإٔ صٔای گٕغبرسطتُەضااااەر ثبغاااإٔر ٔ ٔرصٔسبغااااکرصَی ئۀ َاااابٔچەیە
ْەڵٕەغبیۀە .نە ئبکبيضا یبضبی یبکرصَۀەی رەگەزی کە نە ثبغٕٔرصا نەثابتیی کاۆیهەصاری پێاڕۀ
ئەکاارا نە پەَجااب ٔ غەضااتەکبَضا ض اەرەڕای ئبياابصەثَٕٔی صیًٕکراضاای نە رێگاابی صیًٕکراضااییۀە
ْەڵُۀەغبیۀەْ .ەرچەَض کۆَگرێص یبضبی کۆتبییی رزگبرکرصَی کۆیهەکبَی صاڕغ ٔ پەضُضی کرص
ا یبضبی يبفە يەصەَییەکابَی  ١٩٦٤ا ثەڤو ْەيإٔ ْەَگبٔەکابٌ ٔ پێػاکۀتُەکبَی پێػاتر یابٌ ثە
صەضتی صۀڵەت ثەڕێٕە ثراثٕٔ ا ٔەک الثرصَی یابکرصَۀەی رەگەزی نە ْێاسە چەکضارەکبَاضا ا یابٌ
ثەرْەياای یبضاابکبَی صیاإاَی ثاابڤ ثاإٔ ا ٔەک الثرصَاای ْەڤٔارصَاای رەگەزی نە قٕتبثشبَەکبَااضا .نە
صٔٔتٕێی گۀرەتریٍ تراژێضیبی يێژٔٔی ئّيریکبصا زۆر بر ئبزاصی ٔ صیًٕکراضی صەکۀتاُە صژایەتیای
یەکترۀە.
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يۆصێهی ئّيریکبیی
نە َۀصەکبَااضا تاإێژەرێکی ئااّيریکبیی نە الیەٌ صۀڵەتاای ئااّيریکبٔە رۀاَەی قەزاقطااتبٌ کاارا
تبکٕٔ ثۆ صاڕغتُی ڕِغُٕٔضی یبضبی ْەڵجژارصٌ یبريەتیضەری پەرنەيابَی ئۀ ٔڤتە ثێا ْ .بٔغابَّ
قەزاقەکەی کە ئەَاااضايێکی ثااابڤی پەرنەيااابٌ ثااإٔ ْەيااإٔ يۆصێااام ٔ پێػاااُیبرەکبَی پطاااپۆڕە
ئّيریکبییەکەی رەت کرصثۆٔە ٔ ثە غێٕەیەکی یضصی ٔتجٕٔی« :ئاێًە صەيابَۀپ پەرنەيبَەکەيابٌ
صەقبٔصەق ٔەک کۆَگرێطی ئّيریکب ثێ » .الیەَی ئّيریکبیی کە ٔاقی ٔڕ يبثٕٔ صٔاتار ثەو غاێٕەیە
ثیرۀەرییەکبَی تۆيبر کرصٔٔەْ« :ۀڵى صەصا ٔغەگەنێکی یبٔاز نۀ چەَض ٔغەیە ثٓێًُە زيابٌ کە
صٔاثەصٔای ئۀ صاساإازییە کۀتااُە يێػااکًۀەَ :ااب ئاابٔا غااتێکتبٌ َۀێاا م» .ئەو رٔاَااگەیە نە
ئااّيریکبصا َاابيۆ َیاایە ئااّيریکبییەکبٌ پێیاابٌ ٔایە پرضااە پێٕەَضیااضارەکبٌ ثە صیًٕکراضااییۀە نە
ضیطااتەيی ضیبضاایی ٔڤتەکەیبَااضا ْێُااض ئاابڵۆز ٔ َبنەثاابرە ثااۆ ئۀە َبغااێ ْاایش ٔڤتێکیتاار سااۆی
گیاارۆصەی ثکاابت .نە راضااتیضا فەنطااەفەی یبضاابی ثُایُەییاای ئااّيریکب ااۆرە ترضااێکی ثەراَااجەر
صەضااەڤتی کەڵەکەکاارأ ْەثاإٔ کە ئێطااتبکەظ ثە ْەياابٌ رێااژەی  ١٧٨٩ئبياابصە ٔ زیُااضٔٔە .نە
راضتیػاااضا پەرنەيااابَێکی ثەصەضاااەڤتی ٔەک کۆَگرێطااای ئاااّيریکب کە نە ْەياااجەر دەز ٔ ٔیطاااتی
َەثڕأەی ضەرۆککۆيبرصا صۀەضاتێ ثە صڵُیابییۀە ثاۆ قەزاقطاتبٌ صەغاێ ٔ ثەکەڵکای ئۀ ٔڤتە
صێ .
زۆر ضااەیرە کە ئااّيریکب زۆر اابر نە صەرۀی ضاإُٔرە ٕگرافییەکاابَی سۆیااضا پػااتیٕاَی نە
صیًٕکراضاااییەکی ثاااێًەرج ٔ ضااإُٔر صەکااابت .رێاااژەی صیًٕکراتیکجااإَٔی ضیطاااتەيی ئاااّيریکب
ثەر ەضتەتریٍ رەْەَاضی ئۀ ضیطاتەيە َیایە ثەڵکإٔ ئەگەر ضاەرَ ثاضیُە ئۀ ْەيإٔ ضإُٔر ٔ
نەيپەرە ۆرأ ۆراَەی صەیشبتە ثەرصەو پبرتی زۆریاُۀە تێاضەگەیٍ کە رەْەَاضی ثەر ەضاتەی ئەو
ضیطتەيە ثریتییە نە رێژەی َبصیًٕکراتیکجَٕٔی .ثیريبٌ َەچ «راگەیَّرأی صە يبصەییی يبفەکبَی
ْبٔٔڤتییبٌ» پێڕضتێکی ئۀ کبراَەیە کە صۀڵەتی ئّيریکب ثەث نەثەرچبٔگرتُی سٕاضتی زۆریاُە
َبث ئەَجبيیبٌ ثضات .نە کۆی ض صەزگبکەی صۀڵەتی ئّيریکب صیٕاَی ثبڤ ثەرزتریٍ صەزگابیە ئۀ
 ٩کەضااەی ضااەرکرصایەتیی ئەو صەزگاابیە صەکەٌ ْیایاابٌ ثە ْەڵجااژارصٌ َەْاابتَٕٔەتە ضااەرکبر ٔ
پۆضتەکەیػاایبٌ ْەيیػااەییە .نە َاابٔ پەرنەيبَەکاابَی یٓبَااضا کەيتااریٍ رێااژەی ْەڵجااژارصٌ ثااۆ
ضبزکرصَی پەرنەيبٌ) ْای ضاێُبی ئاّيریکبیە ئەڵاجەت ئەَجإيەَی نۆرصەکابَی ثریتبَیبغاًبٌ ْەیە
ثەڤو ئەو ئەَجٕيەَە صەضەڤتێکی ئۀتۆی َییە ٔ نە دبڵی گۆڕاَیػضایە .نە ْەڵجژارصَی ئەَجإيەَی
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ضێُبصا رێاژەی صاَیػاتٕٔاَی ٔیالیەتەکابٌ نەثەرچابٔ َبگیرێا ٔ ْەيإٔ ئەیبنەتەکابٌ ثە غاێٕەیەکی
یەکطبٌ صٔٔ َٕێُەریبٌ صەکۀێ ثەو پێیە کبنیئۆڕَیب ثە دەغیًەتێکی  ٣٠يیهیاۆَییۀە ثە ْەيابٌ
ئەَضازەی دەغیًەتی  ٣/٧يیهیۆٌ کەضایی ئبریسۆَابی صەکۀێا ثێگٕيابٌ ئەيەظ قەت ثە يبَابی
«ْەرکەضۀ صەَگێک» َابکۀێتۀە .٩ثەر ەضاتەتریٍ الیەَای پەرنەيابَە ٔالیاّتای ٔ ْەرێًییەکابَی
ضەراَطااەری ئااّيریکب ثریتاای َیاایە نە صەضااەڤتی ئۀ پاابرتەی کە زۆریااُەیە ثەڵکاإٔ ثااریتییە نۀ
پػااتیٕاَی ٔ پبراضااتُبَەی نە دیسثاای کەيیااُە یاابٌ زۆر اابر نە تاابقە پەرنەيبَتبرێااک صەکرێاا .
الیەَێکیتااری ژیاابَی کااۆيەڤیەتی نە ئااّيریکبصا ثااریتییە نە کۆيپبَیبکاابَی کەرتاای تاابیجەت ٔ گاارٔپە
َبصۀڵەتییەکاابَیتر کە ئەنێکطاای صۆتۆکڤیاام َاابٔی «صايەزرأە َبٔکۆییەکاابٌ»١٠ی نەضااەر صاَاابٌٔ.
پێکٓبتەی صۀڵەيەَضی کۆڵگبی يەصَی نە رۀتی صاڕغتُی صیًٕکراضیی ئّيریکبصا صۀرێکی ثەرچابٔ
ٔ ژیبَجەسػی گێڕأە.
ثەڤو ئەو پێکٓااابتەیە ثەرۀ ضااإاٌ صەچێااا ٔ سەریاااکە ياااۆصێهێکی تااابیجەتی ئاااّيریکبیی نە
صیًٕکراضیی َابنیجرانی ثەرْەو صەْێُا  .راضاتە گرفتەکابَی ْەَإٔکەی ئاّيریکب گەنا یابٔازتر ٔ
ثإٔکترە نە گرفتەکابَی یٓابَی ضاێٓەو ثەڤو پێٕەَضیگەنێکیػایبٌ پاێکۀە ْەیە .یبضاب ٔ يابف
ثەقٕٔڵی رۆ چَٕٔەتە َێٕ کۆيەڵگبی ئاّيریکابییۀە ثەڤو کاۆيەڵە يەر ە کەيتار رەضاًییەکبٌ کە
َبٔەڕۆکی صیًٕکراضیی نیجرانای پێاک صەْێاٍُ ثەرۀ َەيابٌ صەچاٍ .ثەغاێکی زۆری ئەو صايەزرأە
کۆيەڤیەتی ٔ ضیبضاییبَە ٔەک پابرتە ضیبضاییەکبٌ ضاەَضیکبکبٌ کهٕٔپەکابٌ ٔ ئەَجٕيەَەکابٌ
پێکٓبتەیەکی َبصیًٕکراتییبَەیبٌ ْەیەْ .ەئٕ ئەو صايەزرأاَە نە ثەرصەو ْەڕەغەی ئبیضیۆنۆژیبیەکی
صیًٕ کراتیکاااضاٌ ئەو ئبیاااضیۆنۆژیبیە ثاااۆ َرسبَاااضَی ثەْاااب ٔ َرسااای ْەيااإٔ ْاااسر ٔ صايەزرأەیەک
تبقیکبرییەکی زۆر ضبَب ٔ ضبصە ثەڕێٕە صەثبت :ئبیب صەضەڤت ثە ثبغاتریٍ غاێٕە ثاتٔ ثاۆتۀە ثە
ٔاتبیەکیتر ئبیب ثۀ غێٕەیەی غیبٔە صیًٕکراتیکٍ کۆَگرێطی ئاّيریکب صیًإکراتیکە ثەڤو پێػاتر
ثەو غێٕەیە َەثٕٔ نە راثرصٔٔصا کۆَگرێص نەضەر ثُەيبی رۀتێکی زَجیارە پهەیای ٔ صاسارأ کابری
صەکرص ٔ َەصەکۀتە ژێر گٕغبری رای گػتییۀە .ئۀڕۆ کۆَگرێص گۆڕصرأە ثاۆ صەزگابیەکی رٌٔٔ ٔ

 . ٩ئەو رەْەَضە تبیجەتییەی صیًٕکراضیی ئّيریکب زۆر بر ئبضۀاری تۆقیُەری ن کۀتۆتۀە ٔ ثۆتە ْاۆی
ئۀەی ٔیالیّتە کەو دەغیًەتەکبٌ ثجُە سبٔەٌ َئٕٔزی ضیبضیی گۀرە ٔ ضٕثطیضی يەزٌ ٔ ثەرچبٔیبٌ پ
ثگبت .ثەڤو ثەيەغۀە صیًٕکراضیی ئّيریکبیی نە زۆرثەی ْەرەزۆری تبیجەتًەَضییە «َبصیًٕکراتیکەکبٌ» ی
ضٕٔص ٔ سێری زۆری ثەرکۀتٕٔە.
10. Interagent institutes
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غەفبف ٔ ثەتۀأی کۀتۆتە ژێر کبریگەریی گٕغبر ٔ رٔاَگە ٔ ثۆچَٕٔی صەَگاضەراَۀە .کاۆَگرێص
ئێطتب صەزگبیەکی ٔەڤيضەرتر ٔ صیًٕکراتیکترە ثەڤو نە ْەيبٌ کبتضا َبکبرايەترە نە براٌ.
ثااب ضااەیرێکی پاابرتە ضیبضااییەکبَی ئااّيریکبیع ثکەیااٍ کە رٔاڵەتاای ٕاَیاابٌ ياارۆڤ ثە الڕێااضا
صەثاابت .دیسثەکاابٌ رۆڵاای يێژٔٔییاای سۆیاابٌ نە صەضاا صأە ٔ ئیااضی ٔەک اابراٌ نە پرۆضااەی
ْەڵجژارصَەکبَااضا صۀری صیاابریکەری ضااەرِکاای ٔ صٔایاایٍ ضااەرچبٔەی ْەڵجژارصَاای کبَضیااضاتۆرەکبٌ
َبگێڕٌ .زاڵجَٕٔی راپرضییەکبٌ ٔ ْەڵجژارصَە ضەرەتبییەکبٌٔ ١١ای کرصٔٔە دیسثەکبٌ ثجُە ئبيێرێکی
ثۆظ ٔ سبڵی کە ثۆچَٕٔە کبتییەکابَی رای گػاتی پڕیابٌ صەکەَۀە گارَگیع َیایە ئۀ ثۆچإَٔە
َیۆنیجرال ثێ یابٌ کۆَطێر بتیطا یابٌ ْەر ثۆچإَٔێکیتر .ئەو کێػاەیە رٔٔثەری صەضاتەثژێراَی
پرۆفیػُبڵی ئّ يریکبیػی گرتۆتۀە کە صیبرتریُیابٌ پابرێسەراَی یبضابییٍ .پابرێسەراٌ ضاەرصەيبَێک
اااۆرە ئبریطتۆکراضاااییەکی نۆکبڵیااابٌ پێاااک صەْێُاااب ٔ نە ئبضااا غااابرەکبَی سۆیبَاااضا کاااۆيەڵە
ثەرپرضبیەتییەکیبٌ صەگرتە ئەضاتۆ کەچای نەياڕۆصا َەتەَیاب پاێگە ٔ ئبيابَجە کۆيەڤیەتییەکبَیابٌ
نەصەض صأە ثەڵکٕٔ گۆڕصرأٌ ثۆ کۆيەڵە يرۆ ێکی ضبستەچی ٔ چبٔثرضی کە ثە ْایش تێار َابثٍ.
پسیػااکی ٔ ژيێریاابری ٔ ثبَکااضاریع تٕٔغاای ئەو سەضاابرە ْاابتٌٕٔ ٔ ثەو غااێٕەیە ئۀ ْێااساَەی
ضەرصەيبَێک رێپیػبَضەری صیًٕکراضی ثٌٕٔ ثە سێرایی ثەرۀ رٔٔسبٌ ٔ تٕاَۀە صەچٍ.
راپرضی ێی ئەو ْێساَەی گرتۆتۀە .ثێگٕيبٌ کبتێک نە صاْبتٕٔصا يێژَٕٔٔٔضابٌ رٔٔصأەکابَی
ئەو ضەرصەيەی ئێًە صۀَٕضُۀە ضەرضبو صەثٍ ثۀ ْەئٕ ْۀد ٔ تەقبال فرأاٌ ٔ َەثڕأاَەی ثاۆ
َبضیُی رای گػتی ئەَجبيًبٌ صأٌ .ضیبضەتًەصاراٌ کۆيپبَیب گۀرەکبٌ ٔ رۆژَبيۀَٕضابٌ پابرەی
فرأاٌ ٔ ْێاسی گۀرە ٔ زەيەَێکای َبکۆتبیابٌ تەرسابٌ کارصٔٔە ثاۆ پێػاجیُیکرصَی تێڕٔاَیُای رای
گػتی ضەثبرەت ثە صیبرصە ٔ ثبثەتە ۆرأ ۆرەکبٌ نە ثیًەی صاثیُکرصَی کۆيەڤیەتییۀە ثگرە ثاۆ
ژیابَی صٔای يەرق ٔ سإارصَۀەی کەرثۆَاضار .نە راضااتیضا ئەيە ْۀڵاێکە ثاۆ ثەصەضاتٓێُبَی پااهەی
یەکەو نە کێجەرکێی تەضهیًجٌٕٔ ٔ يهکەچکرصَضا ثۆ رای گػتی .راپرضایکەراٌ ثإَٔەتە ەەیججێژاَای
يۆصێڕٌ ٔ ثە ْەيبٌ غێهگیری ٔ یضصیجَٕٔی ثابپیراَی فبڵگیریابَۀە صەکۀَە را ە ٔ غایکرصَۀەی
ئبکاابيی راپرضااییەکبٌ .ئەڵااجەت ْەر ٔەک چااۆٌ سەتەکاابَی َبٔصەض ا سەتگەنێکاای نێاام ٔ ئاابڵٕزٌ
صەغێ راپرضییەکبَیع نێم ٔ ئبڵۆز ثٍ یبٌ رەَگە ثیرٔثۆچَٕٔی سەڵاک گاۆڕاَی ثەضاەرصا ثێا کە
ْەَااضپ اابریع ئۀ ئاابڵٕگۆڕە صەقۀيێا ئەيەظ صەثێااتە ْااۆی ئۀەی ثە غااێٕەیەکی کاإێراَە ٔ
َبغاابرەزایبَە ْەياإاٌ ثۆچاإَٔی تاابزە قجاإٔد ثااکەٌ ٔ ثەگەرياای نە ئاابيێسی ثگاارٌ .ثااۆ ٔێااُە ئۀ
 . ١١ئۀ ْەڵجژارصَاااابَەی کە ْەَااااضپ نۀاَەی ياااابفی صەَگااااضاَیبٌ ْەیە پبڵێٕرأەکاااابَی دیااااسة ثااااۆ
ثەصەضتۀەگرتُی پۆضتێک یبٌ ثەغضاریکرصٌ نە ْەڵجژارصَی گػتیضا صیبری صەکەٌ.ٔ .ف
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ثبزرگبَبَەی ضبڵی ٢٠٠٠ضتبیع صەکراٌ ٔ ثە صەضتەثژێر نەقەڵەو صەصراٌ ضبڵی  ٢٠٠٢ثە ضبستەچی
ٔ فریٕکاابر َاابٔزەص کااراٌَ .یااۆت گیُگااریش نە ْەڵجژارصَاای ضااەرکۆيبریی ١٩٩٤صا ْۆکاابری یەکەياای
ضەرکۀتُی صیًٕ کراتەکبٌ ثٕٔ کەچی ضبڵێک صٔاتر گۆڕصرا ثۆ يرۆ ێکی تَٕضڕۀ ٔ گەياژە .ضایًبی
ثیااام کهیُتاااۆٌ نە ضاااەرصەيی ضاااەرۆککۆيبریضا ثە غاااێٕەی دەفتااابَە ٔ ثەرصۀاو نە رێجەرێکااای
ئەفطبَەییۀە صەگۆڕصرا ثۆ سإێڕییەکی ْیشٔپإٔج .تابکە ثابثەتی َەگاۆڕ ٔ ْەيیػاەیی نەو یابرییە
گبڵتە اابڕەصا ضتبیػااکرصَی ثەرصۀاياای سەڵکاای ئااّيریکبیە .ضیبضااەتًەصاراٌ ثەرصۀاو ئۀ رضااتەیە
صٔٔپبت صەکەَۀە« :سەڵکی ئّيریکب گەيژە َایٍ» تەَابَەت ئۀ کبتابَەظ کە صاٌ ثۀ راضاتییەصا
صەَیٍ کە سەڵکی ئّيریکب ْەيیػە ٔ ْەئٕکبت سٕازیبری کەيکرصَۀەی رێژەی پیتبک ٔ زۆرکرصَی
سسيەتگٕزارییە صۀڵەتییەکابٍَ صیطابٌ ْەر ئەو رضاتەیە صەڵێاُۀە .کە ضیبضاەتًەصارێک صەیۀپ
پرضیبرێک ئبراضتە ثکبت صەڵ « :سەڵکی ئّيریکب صەیابَۀپ ثاساٍَ» ئەڵاجەت نە راضاتیضا سإصی
ئۀ ضیبضەتًەصارە ٔ رەَگە تەَیب سۆی سٕازیابری تێگەییػاتٍ ثێا  .ضیبضاەتًەصارێکیتر صەڵێا :
«ئێًە نە سەڵکی ئّيریکبيبٌ ثیطاتٕٔە» ٔەک ئۀەی ثڵێا نە سإصای ثیطاتٕٔە .نەياڕۆصا ئەگەر
ثبثەتێکی ثێجبیەر ثە زيبَی سەڵکی ئّيریکبٔە ثێتە گٕتٍ یەکطەر ٔەک ئبیەتەکبَی ئیُجیام صەثێاتە
١٢
سبٔەٌ ْێس ٔ ثبیەسێکی گۀرە.

ئبزاصی ٔ ضُٕٔرەکبَی
نەالیەکیترۀە سەڵک ْەض ثە کێػەیەک صەکەٌ .سەڵکی ئّيریکب زیبتر نە ْەيیػاە ثەراَاجەر
ضیطتەيی ضیبضیی ٔڤتەکەیبٌ کەياتەرسەيٍ .نەو کێػاەیەصا ئاّيریکبییەکبٌ تەَیاب َایٍ ٔ زۆرثەی
ٔڤتاابَی رۆژئاابٔا نەو کێػااەیۀە گااالٌٔ ٔ کەيتەرسەيییەکاای ١٣يێژٔٔیاای نە ئبض ا ضیبضااەتی ئۀ
ٔڤتااابَەصا صەثیُرێااا  .نە راضاااتیضا گەغەضاااەَضَی پۆپاااۆنیسيی صژەصەضاااەڤت نە ْەيااإٔ ٔڤتااابَی
ئۀرٔپبییااضا َیػاابَضەری ئۀەیە کە ئبٔەْااب ثۆچَٕٔگەنێااک ْەر ئێطااتبظ ثەْێااسە .رۀتاای رٔٔ نە
 . ١٢تۆکڤیم ٔەک ْەئٕ ثبثەتەکبَیتری صەرثبرەی ئّيریکب پێع ْەيٕاٌ ٔ ثبغتر نە ْەيٕاٌ ئەو ثبثەتەی
غی کرصۆتۀە « :نە ضەرصەيی پبغبیەتیی پێػإٔصا فەرەَطاییەکبٌ پێیابٌ ٔاثإٔ پبغاب قەت تٕٔغای ْەڵە
َبثێ ئەگەریع تٕٔغی ثێ ئۀا ثێگٕيبٌ سەتبی رأێژکابراَیەتی ...ئاّيریکبییەکبٌ ئبٔەْاب ثۆچَٕٔێکیابٌ
صەرثابرەی زۆریاُە ْەیە» .ثە ْەيابٌ غاێٕە يبیکام کیُسنای کبتێاک یبصصاغاتە رۆژاَەکابَی رۆژَاابيەکەیی نە
صٔٔتٕێی کتێجێکضا ثتٔ کرصۀە َبٔی يُضاڵە گۀرەکبَی نەضەر صاَب کە ۆرە ئبگبصارکرصَۀە ٔ ْۆغضارییەکی
تێضایە ٔ نە راضتیضا َبزَبٔێکە ثەسػیٕیەتە سەڵکی ئّيریکب.
13. Inattention

29

گەغەی تإٔڕەیی ٔ َابڕەزایەتی ثەراَاجەر ضیطاتەيە ضیبضاییەکبٌ نە ضاەرصەيێکی زۆر َەگَٕجابٔصا
رٔٔی صأە .صیًٕکراضییەکبَی رۆژئبٔا کۀتَٕٔەتە ژێر گٕغبری ْەَضپ ْەڕەغەی یضصی ٔ تبزۀە
ْەڕەغااەی ٔەک تیرۆریااسو ئاابڵٕگۆڕی پێکٓاابتەی صاَیػااتٕاٌ پەَاابثەری ٔ يهًالَێاای کٕنتاإٔری.
صۀڵەت صەث ا نە ثەراَااجەر ئەو ْەڕەغااە َٕێیاابَەصا پبرێسگاابری نە کۆيەڵگااب ثکاابت چبکطاابزی نە
پێکٓبتەی رێکشطاتُی ئبضإٔصەییی کۆيەڤیەتیاضا ثکابت ٔ نەْەيبٌکبتاضا کە ثەر ثە ئەگەری غاەڕی
کٕنتٕٔری صەگرێ ثبَگەغە ثۆ کۆچجەری ثکبت .ئەيبَە نە ْەئٕ ضاەرصەيێکضا کاۆيەڵە ئبيابَجێکی
صٔٔر ٔ گراٍَ .کەچی نۀالغاۀە قەت ضیطاتەيی ضیبضای ثەو ئبضاتەی ْەَإٔکە َبکابرايە ٔ الٔاز
َەکۀتٕٔەْ .ەَضپ فبکتەری ٔەک يهًالَ َەثڕأەکبَی ْەڵجژارصٌ ثەرَبيەی کۆکرصَۀەی یابريەتی
ثۆ دیسثەکبٌ گرٔپە سبٔەٌ ثەرژۀەَضییەکبٌ ٔ نۆثییکرصٌ ا کە نە ئّيریکبصا ثەرثتٔترە نە ْەيإٔ
غٕێُێک ا ثَٕٔەتە ْۆی صاثەزیُی يتًبَەی سەڵک ثە ضیطاتەيی ضیبضای ٔ ئبضاتی ثەغاضاریکرصَی
سەڵاک نە ْەڵجژارصَااضا ْێُااض صاثەزیاإە ياارۆڤ َاایگەراٌ صەکاابتْ .ەرچەَااض صیًٕکراضاایی رۆژئاابٔایی
ْێػااتب ضەرچەغااُێکە ثااۆ ْەياإٔ یٓاابٌ ثەڤو ئبیااب ئەگەری ئۀە َبچێاا ئەو صیًٕکراضااییە
صاثڕٔٔسێ ا ٔ َاابٔەڕۆکی سااۆی نەصەض ا ثااضات ْەر ٔەک چااۆٌ ئەضااتێرەیەکی گۀرە ئۀکاابتەی
صەگبتە ضەر ترۆپکی رۆغُبیی نە کەغکەغبَێکی صٔٔرصا صاصەيرک ٔ صەکٕژێتۀە.
ْەَاااضپ کەضااایتر پاااێاۀاَەی ئەيە ثیااار صەکەَۀە ٔ پێیااابٌ ٔایە رۀتااای رٔٔ نە گەغاااەی
صیًٕ کراتیساضاایۆَی کااۆی کۆيەڵگااب صەضااتکۀتێکی رٔٔت ٔ رەْاابیە ٔ نە ثەرژۀەَضیًبَااضایە .ئۀاٌ
پێیاابٌ ٔایە رٔٔساابَی ضیطااتەيە کۆَەکاابٌ ثەْرەيەَااضثٌٕٔ ٔ نەثەرصەضااتضاثَٕٔی ْەرچاای زیاابتر ٔ
ثەْێسثَٕٔۀەی ْەيٕاٌ تەَیب ٔ تەَیب ثەستۀِریای ْەرچای زیابتری تبکەکابَی نا صەکۀێاتۀە .نە
صٔاییٍ ضبڵەکبَی صەیەی پڕکێػًەکێػی ١٩٩٠صا کۆيپبَیبی رأێژکبریی ئەکطاێُاێر ثاۆ صۆزیاُۀە ٔ
راکێػبَی کڕیبراٌ ٔ سٕازیبراَی غیکبرییە ٔرص ٔ پێػجیُییە رێکٕپێکەکبَی ْەَاضپ پۆضاتەری چابو
ٔ ثتٔ صەکرصۀە یەک نەو پۆضتەراَە ثریتی ثإٔ نە يبَػاێتی صرٔضاتکرأی رۆژَابيەیەک ٔ ئەيەی
نەضەر َٕٔضراثٕٔ« :ئیُتەرَێا صیًٕکراضای صەثابتە چیاُۀە» يبَػاێتە صْٔٔەيەکەیاع صەیإت:
«ْۀَٕکە ضەرَجەکبٌ راصەکێػ »ْ .ەرچەَض ضەرصەيی کۆيپبَیب تبزە ْەڵتۆقیٕە ئیُتەرَێتییەکبٌ
ثەضەرچٕٔە ثەڤو ئۀیُضاراَی ئیُتەرَێا نەضاەر ئۀ ثابٔەڕەٌ کە ْێػاتب ئیُتەرَێا نە ضاەرەتبی
سۆیضایە ٔ صٔا ابر صیًٕکراضای صەثابتە چیاُۀە ٔ ثإٔژاَۀەی ئابثٕٔریع پێػاکەظ ثە ْێُضضاتبٌ
صەکاابت ٔ ٔەْااب صۆسێااک صەئاابفرێُ ْەئٕياابٌ ثتاإاَیٍ ثجیااُە ثبَکااضار ٔ پاابرێسەر ٔ رۆژَاابيۀاٌ ٔ
تەَابَەت یبضابصاَەری سۆيابٌ .ئەو صأیایٍ ثابثەتە ا یبضابصاَەری ا ْەر ئێطاتبظ نە کبنیئۆرَیابصا
ْبتۆتە صی نۀ ٔیالیّتەصا ئبیضیبی صۀڵەت نەضەر ثُەيبی ریئراَضۆو سەریکە صێتە صی .نە دبڵێکضا
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کە صٔاثەصٔای ئەو رۀتە کاۆيەڵە رۀتێکای ْبٔغاێٕەی صیکەیااع ثە رێگابٔەٌ ئبیاب صەتاإاَیٍ صژی
صیًٕکراضیی فرەتر ثئبسئیٍ
گریًبٌ ئبزاصی ثەرْەيی ئبَبرغیسو َەثێ ٔ ثەرْەيای رێژەیەکای صیابریکرأی تەکإٔزی ٔ َەزو
ثێا گریًاابٌ ثەرْەياای صیًٕکراضاایی راضااتۀسۆ ٔ ثێطاإُٔر َەثێا ٔ ثەرْەياای صیًٕکراضااییەکی
رێکشرأ نەضەر ثُەيبی َٕێُەرایەتی ثێ ئبیب نەو دبڵەغضا صەتٕاَیٍ نەضەر صیًٕکراضایی ثێطإُٔر
ٔ ْەيەالیەَە ضٕٔر ثیٍ گریًبٌ ٔەک زۆرثەی رٔٔثەرەکبَیتری ژیابٌ نەو رٔٔثەرەغاضا پێٕیطاتًبٌ
ثە ْەَضپ رێُٕێُی ٔ يەرج ٔ ضُٕٔر ثێ ٔ تەَیب ئۀکبتە ثتٕاَیٍ ئبزاصی ثپبرێسیٍ کە رەچابٔی ئەو
يەرج ٔ ضُٕٔراَە ثکەیٍ ئبیب صیطبٌ صەتٕاَیٍ نەضەر ْەيبٌ ئۀ ثۆچَٕٔە ضٕٔر ثیٍ نەْەردبڵاضا
ئەو تیۆرییە ئەڵتەرَبتیڤە ْەيبٌ ئۀ غتەیە کە صیًٕکراضیی تابزە ٔ نیجرانیای نا کۀتاۆتۀە .ئۀ
صیًٕکراضااییەی نە رۆژئاابٔاصا ژیاابٔیٍ ْەياابٌ ئۀ غااتەیە ئەرەضااتٕٔ َاابٔی َاابثٕٔ «ضیطااتەيی
تێکەڵکرص» .ثێگٕيابٌ ئەو ضیطاتەيە سابٔەٌ صۀڵەتێکای ْەڵجژێارصرأ ثإٔ ثەڤو نە ْەيابٌ کبتاضا
ْەڵگری غتیتریع ثٕٔ کە صەتٕاَیٍ ئبيبژە ثاضەیُە يابف ٔ یبضابی رۆَارأ نەضاەر ثُەيابی یبضابی
ثُایُەیی صەزگابی ضاەرثەسۆی صاصٔەری دیسثای ضیبضایی ثەْێاس کهێطاب کۆيپبَیابی ثبزرگابَی
ضبزە ٔ رێکشرأی کەرتی تبیجەت ٔ صەضتەثژێراَی پرۆفیػُبد .صیًٕکراضیی ضیبضای یەک نە الیەَە
ضەرەکییەکبٌ ٔ نە راضتیضا الیەَی ژیبَجەسػی ئەو ضیطتەيە ثإٔ ٔ صٔا ابر صەضاەڤت صەگەڕایۀە
ثۆ سەڵک ثەڤو ْەيإٔ الیەَەکابَی ئەو ضیطاتەيە ئابڵۆز ٔ فارەالیەَە نە ژێار رکێئای ْەڵجژارصَاضا
َەثاإٌٔ .نە راضااتیضا ئبيبَجەکاابَی زۆرثەی ئەو گاارٔو ٔ صايەزرأە َبصیًٕکراتیکاابَە ثریتاای ثاإٔ نە
صاثەزاَاااضَی کەف ٔ کاااۆڵی ەيااابٔەری پەرٔەرصە ٔ راْێُااابَی ْبٔٔڤتییااابٌ ثەرۀ پێػاااجرصَی
صیًٕکراضااای ٔ صٔا ااابر پبرێسگااابریکرصٌ نە ئااابزاصی .کاااۆنیژی یبضااابی زاَکاااۆی ْااابرٔارص نەکااابتی
پێػکەغااکرصَی ثڕٔاَاابيەی سٕێُضکبراَااضا ٔەثیریاابٌ صەساابتۀە ٔەک «کۆيەڵێااک ضاإُٔر ٔ يەر اای
ئبٔەزيەَااض کە ياارۆڤ ثەرۀ ئاابزاصی صەثاابت» .ثیاار نە یبضااب ثااکەَۀە .ضاارٔٔصی َەتۀەیاایع نەو
ثبرەیۀە صەڵێ  :ئاّيریکب ئاّيریکب/سٕصا الٔازییەکبَا ثطاڕێتۀە /رۆدا ثە ْێًُابیەتی ْەرياێٍ
ثکبت/ئبزاصی ثە یبضب.
ئەو کتێااجەی ثەرصەضااتتبٌ ثبَگەغااەیەکە ثااۆ ْێًُاابیەتی ٔ ژیبَااضَۀەی ْبٔضااەَگیی َێاإاٌ
صیًٕکراضی ٔ ئبزاصی .ئەو کتێجە صژی صیًٕکراضی َۀَٕضرأە ثەڤو ثبَگەغەی ئۀە صەکبت رەَاگە
غتێک ْەثێ ثتٕاَیٍ َبٔی ثُێیٍ «صیًٕکراضیی َبپێٕیط » ا الیەَێکی َبپێٕیطا نە غاتێکضا کە
ئبغاکرایە سااۆی غاتێکی ثبغااە .ضیبضاەتی صیًاإکراتیکی نیجرانای نە ْەَاابٔی ساۆی ٔ نە ثُەڕەتااضا
ْۀڵی رۆَبَی تەکٕٔزییەکی کۆيەڤیەتیی صۀڵەيەَض ٔ ئبڵۆز صەصات کە ْیش ۆرە ْسرێکی تبقبَەی
31

ثەضەرصا زاد َەثێ  .ثۆ ٔێُە صايەزرێُەراَی ئّيریکب نە ضەرصەيێکضا کە زۆرثەی سەڵک پێیبٌ ٔاثإٔ
پێٕیطتە ئبیضیۆنۆژیبیەکی یەکگرتٕٔ ٔ تبقبَەی ئبییُی ٔڤت ثەڕێٕە ثجبت ثەپێاۀاَۀە صەیبَٕیطا
کۆيەڵگبیەکی پهۆراد ٔ فرەچەغُی صاثًەزرێاٍُ .صیًٕکراضایع ئبیاضیۆنۆژیبیەکی یەکگرتإٔە ٔ ٔەک
ْەيإٔ ئبیاضیۆنۆژیبیەکیتر ْەڵگاری کاۆيەڵە ضاإُٔر ٔ يەر ێکای تابیجەت ثە ساۆیەتی .يەرج َیاایە
ئەگەر غتێک ثۆ پەرنەيبَی یبضبصاَبٌ ثػێ غیبٔی کۆيپبَیبیەکی گۀرەی ثبزرگبَیع ثێ .
گرتُەثەری رێگبی گەڕاَۀە ثە يبَبی ْۀڵاضاٌ ثاۆ گێاڕاَۀەی تەکإٔزییەکی کاۆٌ َیایە .ئاێًە
ْەياإٔ گۆڕاَکاابرییە صیًاإکراتیکە ئەزئَٕکرأەکبًَاابٌ سااۆظ صۀێا ٔ رێااس نە صەضااتکۀتەکبَیبٌ
صەگریٍ .ئبيبَجًبٌ ثەصیٓێُبَی صیًٕکراضیی نیجرانییە ئەڵجەت َەک يۆصێهی ضەصەی َۆزصەو ثەڵکٕٔ
يۆصێهێکی تبزە کە غایبٔی ضاەصەی ثیطا ٔ یەک ثێا  .کۆيەڵگاب صیًٕکراتیکەکابٌ پێٕیطاتیبٌ ثە
یاابريەتیی ْەَااضپ رێُٕيااب ٔ َاابٔثژیی تاابزەیە کە ثە گرفتەکاابَی ضااەرصەيی تاابزە ئبغااُبثٍ .نەگەد
ئەيەغضا ثۆ راپەڕاَضَی ئەو کبرە پێٕیطتە ئبٔڕ نە يێژٔٔ ثضیُۀە ٔ ثیکەیُە سبڵی صەضپێک صەثا
ثگەرێیُۀە ثۆ سەثبت ٔ تێکۆغبَی يرۆڤ نە پێُبٔ ئبزاصی ٔ صیًٕکراضایضا کە نە رۆژئابٔاصا صەضاتی
پ کاارص ٔ َبٔچەکاابَیتری یٓاابَی گاارتۀە .ئەگەر صەياابَۀپ گەڕاَاای ْەريێًُاابٌ ثەصٔای ژیاابٌ ٔ
ئبزاصی ٔ ثەستۀەریضا ثژیەَیُۀە پێٕیطتە ضاەرنەَٕپ ْەڵگەڕیاُۀە ثاۆ الی ْەيابٌ ئۀ ْێاساَەی
صەضپێکەر ٔ ئبفرێُەری ئۀ غتبَە ثٌٕٔ .ثێگٕيبٌ ئەگەر ثًبَۀپ صاْبتٕٔی ئبزاصی گەرەَتی ثکەیٍ
پێٕیطتە نە راثرصٔٔی ئبزاصی ثگەیٍ.
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ثەغی یەکەو
يێژٔٔی ئبزاصیی يرۆڤ
ْەياإٔ غااتێک نۀکاابتۀە صەضااتی پ کاارص کە قٕضااتەَتیٍ ا ئێًپراتااۆری رۆو ا ثڕیاابری صا
پبیتّستی ئیًپراتۆریبکەی ثگٕێسێتۀە .ضەرۆکی گۀرەتاریٍ ئیًپراتۆریابی یٓابٌ نە ضابڵی ٣٢٤ی
زاییُیضا ْەضتب ثە گٕاضتُەۀەی پبیتّس نە غبری رۆيبٔە ثۆ ثیساَص نە نێٕاری صەریبی رەغضا کە
غبرێکی کۆٌ ٔ ێگبی صاثەزیُی پەَبثەراَی یۆَبَی ثٕٔ صٔاثەصٔای ئەيەظ یەکطەر َبٔی غبرەکەی
گۆڕی ثۆ قٕضتەَتەَییە .چًب ئۀ پبیتّستە ئەفطابَەییەی ثە ێٓێػا قٕضاتەَتیٍ صەیإت سإصا
صەضااتٕٔری ئەو کاابرەی پا صأە .صیاابرە َاابتٕاَیٍ نەگەد ئبٔەْااب نۆژیکێکااضا ثەغااەڕثێیٍ ْەرچەَااض
ثێگٕياابٌ ناإٔتجەرزی ٔ فرەساإازیع نەو يەضااەنەیەصا تااب راصەیەک صۀری گێااڕأە .قٕضااتەَتیٍ زۆر
دەزی ص ەکرص صٔای سۆی يیراتێکای گۀرە ثە ا ثٓێڵێا ئۀ َەیتٕاَیجإٔ ضاەرکۀتُی ثەرچابٔی
ضااّرثبزی ثە َاابٔی سااۆیۀە تۆياابر ثکاابت ْەر ثااۆیە ثبغااتریٍ رێگااب ئۀە ثاإٔ پبیتااّستێکی َاإپ
ثکاابتۀە .ئەو گٕاضااتُۀەیە نە رٔٔی ضیبضیػااۀە کاابرێکی ژیااراَە ثاإٔ قٕضااتەَتەَییە ثە ثەرأرص
نەگەد رۆياابصا نە َبٔەَااضە گۀرە کٕنتاإٔری ٔ ئبثٕٔرییەکاابَی ئۀ ضااەرصەيۀە ا ٔەک ئەضاایُب
ضتبنۆَیکب ٔ ئەَتبکییە ا َسیکتر ثٕٔ نۀکبتەصا رۆيب ٔەک غبرێکی يرصٔٔ نەقەڵەو صەصرا)ْ .ەرٔەْب
نە رٔٔی ضتراتیژیکیػااۀە ێگاابیەکی نەثاابرتر ثاإٔ ثااۆ ثەرپەرچااضاَۀەی ْەڕەغااەی صٔژيُاابٌ کە
گرَگتریُیبٌ ەەغیرەتە ژێريەَەکبٌ ٔ ئبرتەغی ئێراٌ ثٌٕٔ .نە ضەصەی چإارەيی زاییُیاضا َبٔەَاضە
گۀرەکبَی يێژٔٔ کۀتجَٕٔە رۆژْەڤتۀە.
ْیشکاابت ئیًپراتۆرەکاابٌ ضااەفەرێکی ضاابصە َاابکەٌ ٔ چەَااضەْب غااتی گۀرە ٔ ثااإٔک نەگەد
سۆیبَضا صەگٕێسَۀە قٕضتەَتیُیع نەگەد گٕاضتُۀەی پبیتّستضا صەیبٌ ْەزار صاَیػاتٕٔی رۆيابی
گٕاضتۀە ٔ ثۆ ثژێٕی کبرٔاَی ْبٔڕێیبَی سٕارصٌ ٔ سٕارصَۀەیەکی فارأاٌ ٔ ثەرچابٔی ثە زۆر نە
يیطرییەکبٌ ٔ صاَیػتٕٔاَی ئبضیبی ثإٔک ٔ ضٕٔریب ضەَضْ .ەرٔەْب صەضتەیەک نە پیبٔاَی ساۆی
رۀاَەی ضەراَطەری َبٔچەکبَی ژێر صەضەڤتی ئیًپراتۆریبی رۆو کرص ٔ رایطپبرصٌ ثاۆ رازاَاضَۀەی
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«رۆياابی تاابزە» ثەرْەياای ْاإَەری کااۆ ثااکەَۀە .ثەو غااێٕەیە ٔەک چااۆٌ یاابکٕة ثۆرکٓاابرتی
يێژَٕٔٔٔش ٔتٕٔیەتی «گۀرەتریٍ گەَجیُەی ثەرْەيی َْٕەری نە ْەرْەئٕ يێژٔٔصا ثە صزێإتریٍ
غێٕە ثەتبڤٌ ثرا» «ئەو تبڤَکابرییە نە پێُابٔ رازاَاضَۀەی قٕضاتەَتەَییە)صا ئەَجابو صرا»]١[.
قٕضتەَتیٍ ْەرچی نەصەض ْبتجاب ٔ ْەر ئبضابَکبرییەک پێٕیطا ثإایە ئەَجابيی صەصا ثاۆ ئۀەی
ضێُبتۆرەکبٌ ٔ کەضبیەتییە َبضارأەکبَیتر راپێاای قٕضاتەَتەَییە ثکابت ثاۆ ٔێاُە ثاۆ ْەئٕیابٌ
سبَٕٔیەکی کرصۀە صەقبٔصەق ْبٔغێٕەی ْەيبٌ ئۀ يبڵەی نە رۆيبصا ثٕٔیبٌْ .ەرچەَض قٕضتەَتیٍ
زۆرثەی صەرثااابرەکەی نەگەد سۆیاااضا گٕاضاااتۀە ثەڤو کەضاااێکی ثە ێٓێػااا  :ئۆضااایۆفی رۆياااب.
یبکرصَۀەی يێژٔٔییی صۀڵەت ٔ کهێطب نە یەکتر گەن چبرۀَٕضطبز ثٕٔ ٔ صەضاکۀتی ثەَرسای
ثۆ ضەر ەو يرۆ بیەتی ن کۀتۀە.
ئۆضاایۆفی رۆيااب ثە رٔاڵەت ساابٔەٌ پهۀپاابیەیەکی ثەرز ثاإٔ چَٕٔکاإٔ یەکەو کەضااێک ئەو
پێگەیەی پ ثڕا دۀارییەکی ثەرزی يەضیخ ثٕٔ ثە َبٔی «پێترۆش» .ثەڤو رەياسی ثەرصۀايجإَٔی
يەضیذییەت نۀەصا ثٕٔ کە ئبییُێکی چەقُەثەضتٕٔ ثٕٔ ٔ نە کۆيەڵە کهێطبیەکی سٕصيٕستابر پێاک
ْاابتجٕٔ ثەڤو صٔای ئەو رٔٔصأە يۀصایەکاای گۀرە کۀتە َێاإاٌ رۆي اب ٔ پبیتااّستی ئیًپراتۆریااب.
پیاابٔە ئاابییُییە گۀرەکاابَیتر ٔەک ئۆضاایۆفی ثیااساَص ٔ کەغیػااەکبَی ئەَتاابکیە ٔ ئۆرغااەنیى ٔ
ئەضااکەَضەرییە نە قٕضااتەَتەَییۀە َسیااک ثاإٌٔ ْەر ثااۆیە ْەرْەئٕیاابٌ کۀتااُە ژێاار ضااێجەری
صەضااەڤتۀە ٔ زۆر سێاارا ثاإَٔە ثەغااێک نە صۀڵەت .ثەڤو کهێطاابی رۆي اب صٔٔر ثاإٔ نە ضااەَتەری
صەضەڤت ٔ ئەيەظ ٔای کرص نە پیالٌ صٔٔر کۀێاتۀە ْەر ثاۆیە ثإٔژاَۀەیەکی گۀرەی ثەساۆٔە
صی ٔ ثە تَٕضی صاکۆکیی نە ضەرثەسۆییی سۆی صەکرص .صٔا ابر ْێُاض ثەْێاس ثإٔیۀە ثبَگەغاەی
ضاەرۆکبیەتیکرصَی يەەُۀیاای ئاإيًەتی يەضاایذیی صەکاارص .ئێرَێطا ثاابرکێر تاإێژەری کالضاایکی
ثریتبَی پێیٔایە ئەو یبثَٕٔۀەیە ثٕٔ ثە ْۆی ئۀەی رۆژْەڤت ثیساَص) ثکۀێتە ژێر صەضەڤتی
صۀڵەتۀە ٔ رۆژئاابٔا رۆي اب) صەضااەڤتی ئاابییُی ثەضااەرصا زاد ثێ ا  .ئەگەر ٔرصتاار نەو يەضااەنەیە
ثااڕٔاَیٍ نە راضااتیضا غااەڕێکی صٔٔرٔصرێااژ نەضااەر ثەصەضااتۀەگرتُی صەضااەڤت رۆژئاابٔای گاارتۀە
ثەر ەضتەتریٍ رەْەَضی يێژٔٔی ئۀرٔپب تب  ١٥٠٠ضبد صٔای کۆچکرصَی قٕضتەَتیٍ ثریتای ثإٔ نە
غااەڕێکی ثەرصۀاو نە َێاإاٌ صۀڵەت ٔ کهێطاابصا .پسیطااکەکبَی ئەو يهًالَێاایە یەکەو پػااکۆکبَی
ئبگری ئبزاصیی يرۆ یبٌ ْەڵگیرضبَض.
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ئبزاصی نە ضەرصەيی کۆٌ ٔ َٕێضا
ثێگٕيابٌ يەضاەنەکەيبٌ زۆر ضابصە کاارصۆتۀە ئەگەر ثاۆ پێُبضاەکرصَی صەضاپێکی صیاابرصەیەکی
ئبڵۆزی يێژٔٔیی ا ٔەک پرضی ئبزاصیی يرۆڤ ا تبقەرٔٔصأێاک صەضتُیػابٌ ثکەیاٍ ثەڤو پێٕیطاتە
ثااۆ ْەر چیرۆکێااک ضااەرەتبیەک ثااضۆزیُۀە .ثە ڕای يااٍ ضااەرْەڵضاَی کهێطاابی يەضاایذی یەکەو
ئبسێسگەی گرَگی ئبزاصی ثٕٔ نە رۆژئابٔا ٔ ضاەر ەو یٓبَاضا .ئەو سابڵە َابٔەڕۆکی ضاەرەکیی ئەو
ثەغااەی کتێجەکەياابٌ ثااۆ رٌٔٔ صەکاابتۀە ٔاتە ئۀ راضااتییەی کە ئاابزاصی چەَااضیٍ ضااەصە ثەر نە
صیًٕکراضاای رٔٔی نە رۆژئاابٔا کاارص ئاابزاصی صیًٕکراضاایی پێااک ْێُااب ٔ پااێاۀاَەی ئەيە صرۆیە.
ْەرٔەْااب پبراصۆکطااێکًبٌ پ ا َیػاابٌ صەصات کە ضااەرنەثەری ئەو کتێااجەی گرتااۆتۀە :ئاابزاصی نە
رۆژئاابٔاصا زاصەی زَجیاارەیەک غااەڕ ٔ يهًالَا ثاإٔ نەضااەر صەضااەڤت ئەڵااجەت کااۆيەڵە ْۆکاابرێکی
پێکٓبتەییی قٕٔڵی صیکەیع صۀریبٌ گێڕأە .ئبضۀارەکبَی ئەو يهًالَێیە ا يهًالَێی َێٕاٌ صۀڵەت
ٔ کهێطب پبصغب ٔ ئەغاراف کبتۆنیاک ٔ پرۆتطاتبٌ ٔ ثبزرگابَی ٔ صۀڵەت ا ثە پێکٓابتەی ژیابَی
رۆژئبٔاییضا رۆچۆتە سٕارپ ٔ ثٕٔە ثە ْۆی گۀرەثَٕٔۀەی ثەرصۀايی سەثبت ٔ تێکۆغبٌ نە پێُابٔ
ئبزاصییە تبکییەکبَضا ثەتبیجەت نە ثریتبَیب ٔ صٔاتریع نە ئّيریکبصا.
رەَگە ْەَضپ کەش ئەو پێضاگرثَٕٔە نەضەر کهێطبی يەضیذی ثە ْەڵە ثساٍَ ٔ ثە گإڕٔتیُێکی
زۆرۀە ثڵێٍ ئبسێسگەی ئبزاصی یۆَبَی کۀَبرا ثٕٔە .رەَگە ئۀ کەضبَە کۀتجێتاُە یابصی ئبسابفتُە
ثەَبٔثبَگەکەی يەراضیًی ثەسبکئەضپبرصَی پریکهێص نە ٤٣١ی پێع زاییُضا کە ضیًبیەکی ئبیضیبڵی
ثەسػیٕەتە ئەضیُبی ئۀ ضەرصەيە ٔ ٔەک یۆتۆپیبی ئابزاصی ٔ صیًٕکراضای ٔ یەکطابَی پێُبضاەی
کاارصٔٔە .زاَکۆکاابَی ثریتبَیااب ٔ ئەڵًبَیااب نە زۆرثەی ضاابڤَی ضااەصەی َااۆزصەصا سۆێُااضکبراَیبٌ ثۀ
ْااسرِراصەْێُااب کە ثەرزتااریٍ ٔ پڕغااکۆتریٍ ضااەرصەيی ژیاابَی ياارۆڤ ضااەرصەيی صۀڵەت ا غاابرە
یۆَبَییەکبَی ضەصەی پێُجی پێع زاییٍ ثٕٔ .تب ئێطتبظ نە زاَکۆی کەيجاری ٔ ئۆکطائۆرصصا ئۀ
سٕالَەی نەضەر يێژٔٔی یۆَبٌ ٔ رۆيی کۆٌ صەکرێُۀە ثە سٕنی فێرکابریی «يەزَابٌ» َبضارأٌ).
ثەڤو ٔیکتۆریبییەکبٌ کەيێک سەیبڵی نە یۆَبَی کۆَیبٌ صەڕٔاَی .یۆَبَی کاۆٌ سابٔەٌ کٕنتإٔرێکی
صۀڵەيەَااض ٔ ضەرضاابيکەر ثاإٔ تەژی نە فەنطااەفە ٔ زاَطاا ٔ ئەصەثیاابت یۆَاابٌ ئاابسێسگەی
صیًٕکراضاای ٔ ْەَااضپ نە ئبیااضیب پەیٕەضااتەکبَی صیًٕکراضاای ثاإٔ .ثەڤو ْەياإٔ ئەو غااتبَە نە
رٔٔثەرێکاای ثإٔکااضا ْاابتە ثاإٌٔ ٔ تەَیااب چەَااض صۀڵەت ا غاابرێکی ثااإٔکی گاارتۀە ٔ َااسیکەی
ضەصضبڵێک ثەرصۀاو ثٕٔ .صٔای ئۀەی يەکضۆَییەکبٌ نە ٣٣٨ی پێع زاییُضا ئەضیُبیبٌ صاگیر کرص
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ْەياإٔ ئەو صەضااکۀتبَەظ نەَاابٔچٌٕٔ .صٔای زیاابتر نە ْەزار ضاابد ئەزياإَٔی یۆَاابٌ ثاإٔ ثە
ضااەرچبٔەیەک ثااۆ صیًٕکراتەکاابٌ ثەڤو ثە صرێژاییاای ئۀ صە ضااەصەیە ْاایش ااۆرە کاابریگەرییەکی
ْەضتپێکرأ یبٌ صايەزرأەییی نەضەر ضیبضەتی ئۀرٔپب َەثٕٔ.
یب نەيەظ ثۀ تێگەییػتُەی ئێطتبيبٌ یۆَبٌ ئبسێسگەی ئابزاصی َەثإٔ .نە صَٔیابی يۆصێڕَاضا
ئبزاصی ثەر نە ْەيإٔ غاتێک يبَابی ئابزاصثَٕٔی تابک نە صەضاەڤتضاریی ضاەرەڕۆیبَە کە نە زۆرثەی
قۆَبەەکبَی يێژٔٔصا ْبٔٔاتبی ئبزاصثٍَٕٔ نە صەضەڤتی ڕٔٔتی صۀڵەت ْبتۆتۀە .ثۆ ثەصیٓابتُی ئەو
ئبزاصییە پێٕیطتە ْەَضپ نە يبفە ثُەڕەتییەکبَی يرۆڤ صاثیٍ ثکرێا  :ئابزاصیی ڕاصەرثاڕیٍ ئابزاصیی
کۆڕ ٔ کۆثَٕٔۀە ئبزاصیی کبرٔثبری ئبییُی ٔ يبفی صاصٔەریای صرٔضا ٔ ەابصیتَە .ثەڤو ثە ٔاتابی
فّیهّضٕفی ضەرصەيی رۆغُگەری ثێُجابيیٍ کۆَطاتبٌ نە ضاەرصەيی کۆَاضا ئابزاصی پێُبضاەیەکی
یبٔاز نەيەی ْەثٕٔ :ئۀکبت ئبزاصی يبَبی يبفی ثەغضاریکرصَی ْەيإٔ کەش نە راضاتیضا ْەيإٔ
پیاابٔاٌ) نە ثەڕێاإەثرصَی کۆيەڵگاابصا .ثە غااێٕەی گػااتی ْەياإٔ ْبٔٔڤتییاابٌ نە ئەَجٕيەَەکاابَی
یبضاابصاَبَضا ثەغااضارییبٌ صەکاارص ئەگەریااع ئەو کاابرە ياإيکیٍ َەثاابیە ئۀا یبضاابصاَەراٌ نە رێگاابی
پػکشطتُۀە ْەڵئەثژێرصراٌ ئەو يیتۆصە ئێطاتبکەظ نە ئاّيریکبصا ثاۆ صەضتُیػابَکرصَی نیاژَەی
ژٔٔری ثەکاابر صەثرێااا  .نە یۆَااابَی کۆَاااضا ئەَجااإيەَە سەڵکییەکااابٌ ّيبِٔرییاااّکبٌ) سااابٔەٌ
صەضەڤتێکی ثێطُٕٔر ثٌَٕٔ .ە ثە غێٕەی تیۆریک ٔ َە نە پراکتیکضا ْیش ثبیەسێک ثە يبفی تابکی
َەئەصرا ٔ پبرێسگبریی ن َەصەکرأ .ەک کۆَطتبٌ صەڵێ صیًٕکراضیی یۆَبَی يبَبی «قٕرثبَیجَٕٔی
تبک نە ثەراَجەر ئۆتاۆریتەی کۆيەڵگابصا» ]٢[.ثاب ئبٔڕێاک ثاضەیُۀە نە رٔٔصأێکای ثەَبٔثابَگی ئەو
ٔڤتە نە ضااەصەی چاإارەيی پااێع زاییُااضا صەڵااێٍ ثەر ەضااتەتریٍ ٔ غااکۆيەَضتریٍ صەرکۀتُاای
صیًٕکراضاای نۀ ضااەرصەيەصا ضااەری ْەڵااضأە کەچاای ْەياابٌ ئەَجاإيەَی سەڵکاای ثە صەَگێکاای
صیًٕکراتیک گۀرەتریٍ فّیهّضٕفی ضەرصەيی ثە تبٔاَی ثیر ٔ ْسرەکبَی يەدکٕٔو ثە يەرق کارص.
ثڕیبری نّضێضارِصاَی ضٕکرات صیًٕکراتیک ثٕٔ ثەڤو نیجرانی َەثٕٔ.
گەن غرۆ ەی َبڕاض ٔ قەثەکرأ ثۆ رەگٕڕیػەی ئابزاصیی رۆژئابٔایی نە یۆَابَی کۆَاضا کارأە
کەچی ثُەيب رۆيییەکبَی نەثیر کرأە .يەثەضاتی ْێارۆصۆت نۀ صەرثاڕیُەی کە صەیإت یۆَبَییەکابٌ
«سەڵکبَێکی ئبزاص»ٌ ئۀە ثٕٔ کە یۆَبَییەکابٌ کاۆیهەی ثُضەضاتی ثیابَی َایٍ صیابرە نە صَٔیابی
َٕێااضا ئەيە يبَاابی «ضااەرثەسۆییی َەتۀِیاای» یاابٌ «سٕصيٕستاابری» صەگەیەَاا  .ئەگەر ئەو
پێُبضااەیە ثااۆ ئاابزاصی قجاإٔد ثکەیااٍ صەث ا ثڵێاایٍ سەڵکاای کۆریاابی ثاابکٕٔر سەڵکاابَێکی ئاابزاصٌ).
تێگەییػتُی رۆيییەکبٌ ثۆ ئبزاصی یبٔاز ثٕٔ ثە ثبٔەڕی ئۀاٌ ئبزاصی يبَبی یّکطبَجَٕٔی ْەيإٔ
ْبٔٔڤتییبَاّ نە ثەراَااجەر یبضاابصا .تێگەییػااتُی رۆيییەکاابٌ گەن ا َسیکتاارە نە پێُبضااەی يااۆصێڕَی
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رۆژئبٔا ثۆ ئەو چەيکە ٔ نە راضتیضا ٔغاەی ئابزاصی نە زيابَی ئێطاتبيبَضا نە ْبٔٔاتاب التیُیایەکەیۀە ا
ٔاتە libertasا ٔەرگیرأە .یۆَبَییەکبٌ فەنطەفە ئەصەثیبت غایعر ٔ َْٕەریابٌ پێػاکەظ ثە یٓابٌ
کرص ثەڤو رۆيییەکبٌ صۀڵەتی ضُٕٔرصار ٔ ثبڤصەضتیی یبضبیبٌ پێػکەغی يرۆ بیەتی کرص .سەضاڵەتە
تبیجەتییەکبَی کۆيابری رۆياب ا صاثەغاجَٕٔی صەضاەڤت ثەضاەر ضا صەزگابصا ْەڵجژارصَای ثەرپرضابَی
صۀڵەتی ثۆ يبٔەیەکی کٕرتی صیبریکرأ ٔ یەکطبَجٌٕٔ نە ثەراَجەر یبضبصا ا نۀ ضەرصەيۀە تاب ئێطاتب
رۆيبی کرصۆتە يۆصێهێک ثۆ صاڕغاتُی صۀڵەت کە ثەر ەضاتەتریٍ رەَگاضاَۀەی نە صايەزراَای کۆيابری
ئّيریکبصا صەثیُرێ  .تب ئێطتبیع ْێػتب چەيک ٔ صەضتۀاژە ضیبضییەکبَی رۆو نە ضاەر ەو یٓابَی
رۆژئاابٔاصا ثەکاابر صەْێُرێ ا صەضااتۀاژەی ٔەک ضااێُب کۆياابر یبضاابی ثُایُەیاای ٔ ضاإُٔرصارثَٕٔی
قۆَاابەی صەضااەڤتضاری .یبضاابکبَی رۆژئاابٔا تەژیااٍ نە يیراتەکاابَی رۆو ثە غااێٕەیەک کە تااب ضااەرەتبی
ضەصەی ثیطتەو صەثب ْەئٕ یبضابزاَبٌ زيابَی التیُییابٌ زاَیجاب .زۆرثەی یبضابکبَی ئێطاتبی صَٔیاب نە
یبضااب رۆيییەکاابَۀە ْەڵٓێُجاارأٌ ثااۆ ًَاإَٔە یبضاابی پەیًبَُبيەکاابٌ يٕڵکااضاری ثەرپرضاابیەتی
ضاإٔکبیەتیکرصَە ضااەر کەضاابیەتی يیاارات ياابد ٔ يٕڵااک ٔ ْەرٔەْااب یبضاابکبَی غااێٕازی صاصٔەری ٔ
ضااەنًبَضَی تاابٔاٌْ .ێرثێاارت ئەضااکۆیی تاإێژەری ئبياابتۆر ٔ زۆر زیرەکاای صَٔیاابی کااۆٌ کە ثاإٔ ثە
ضەرۆک ٔەزیراَی ثریتبَیبیع پێیٔایە گۀرەتریٍ صیبریی رۆو ثۆ ْەئٕ ضاەرصەيەکبٌ غاتێکی َابٔازە
ثٕٔ :رۆو «ضیطتەيی یبضبی نە صَٔیبصا رۆَب گەغەی پێضا ٔ يیتۆصی ثۆ صیبری کرص»]٣[.
گۀرەتریٍ کەيبضیی یبضبی رۆيی ئۀە ثٕٔ کە نە کرصٔۀەصا چیُی سابٔەٌ صەضاەڤتی َەصەگارتۀە
ثەتاابیجەت نە ضااەصەی یەکەياای زاییُیاایۀە ضیطااتەيی کۆياابری گااۆڕصرا ثااۆ ضیطااتەيی پبغاابیەتی ٔ ئۀ
کێػەیە زەقتر سۆی َٕاَضْ .ەَضپ نە ئیًپراتۆراَی ٔەک َێرۆٌ ٔێتیهاۆش ٔ گبنجاب ثەثا صاصگابییکرصٌ ثە
ئبضاابَی داإکًی ئێعااضايیبٌ ثااۆ ْبٔٔڤتییاابٌ صەرصەکاارص صەکۀتااُە تاابڤَکرصَی ياابد ٔ ياإڵکی سەڵااک ٔ
کەَیطااەکبٌ صەضااتضرێژییبٌ صەکاارصە ضااەر رەەیەتەکبَیاابٌ ٔ صەیبَکٕغااتٍ .ثۀ غااێٕەی صەیگێااڕَۀە
کبنیگۆال پۆضتی ضێُبتۆریی ثەسػییە ئەضپەکەی ٔ ثەو غاێٕەیە ْەرچەَاض ثە ئبغاکرا یبضابکبَی ضاێُبی
پێػێم َەکرص ثەڤو الَیکەو ثە غێٕەی پەَبيەکی ضإٔکبیەتیی ثە ْەيإٔ ئۀ یبضاب ٔ رێطابیبَە کارص کە
ضەرصەيبَێک رێسیبٌ ن صەگیراَ .ەریتە یبضبییەکبٌ کە نە ضەرصەيی کۆيبری رۆياضا ثە ٔرصی رۆ َراثإٌٔ
نەگەد صاڕٔٔسااابَی ئیًپراتۆریااابکەصا صاڕٔٔسااابٌ ٔ ْەڵٕەغااابَۀە .ئەزيااإَٔی رٔٔسااابَی رۆو ٔاَەیەکااای
ثۆ ْێػتیٍ ثێگٕيابٌ يابَۀە ٔ ثەرصۀايجإَٔی ثبڤصەضاتیی یبضاب تەَیاب گرێاضرأی يەثەضاتی چابکەی
صەضەڤتضاراٌ َییە چَٕکإٔ ْەو يەثەضاتەکبٌ ٔ ْەو صەضاەڤتضاراٌ گۆڕاَیابٌ ثەضاەرصا صێا  .پێٕیطاتە
کۆيەڵگب سبٔەٌ صايەزرأەی ضەرثەسۆ نە ْێس ٔ صەضەڤتی صۀڵەت ثێ تابکٕٔ ْبٔضاەَگییەک ثێاتە صی
رۆژئبٔا ئەو ْێسە ْبٔضەَگیکبرەی نە کهێطبی کبتۆنیکضا صۆزییۀە.
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پبراصۆکطی يەزْەثی کبتۆنیک
کهێطبی کبتۆنیکی رۆيی ئۆثژێکتیڤتریٍ يیراتی رۆو ثٕٔ تۆيبش ْبثس ا فّیهّضٕفی ثریتبَیبیی ا
غٕثٓبَضٔٔیەتی ثە «رۆدی ئیًپراتۆریبی يرصٔٔی رۆو» کە «تب ێکی نە ضاەرصایە ٔ نەضاەر گاۆڕی
ئیًپراتۆریبکە صاَیػتٕٔە» ]٤[.کٕنتٕٔری رۆو ثە کٕنتٕٔری يەزْەثی کبتۆنیکضا رۆچٕٔ .کهێطب ثإٔ
ثە رێگبیەک ثۆ ثتٔکرصَۀەی گەن َەری ٔ ئەَضێػاەی فارأاٌ ٔ ْەرٔەْاب زيابَی التیُیػای پەرە
پ صا ثەو غێٕەیە سٕێُضۀاراَی ْەرْەئٕ ئۀرٔپب ثَٕٔە سابٔەٌ زيابَێکی ْبٔثەغای یەکگرتإٔ ٔ
ئەيەظ ئۀ ْەضااتەی ال ثسٔاَااضٌ کە کۆيەڵگاابیەکی یەکگرتٕٔیاابٌ ْەیە .ئەَضێػااە ٔ پێکٓبتەکاابَی
کهێطبی کبتۆنیک ا ثابٔەڕ ثە رزگابریی ضاەر ەو يرۆ ەکابٌ ضیطاتەيی زَجیارە پهەیای ٔ پێاڕۀ ٔ
یبضبکبَی ا تب ئێطتبظ زۆر نە ئیًپراتۆریبی رۆو صەچێ .
رەَگە ْەڵجژارصَی کهێطبی کبتۆنیک ٔەک سبڵی صەضپێکی گێاڕاَۀەی چیرۆکای ئابزاصی ضاەیر
ثُۆێُ  .کهێطبی کبتۆنیک ْیشکابت پێ ػاتیٕاَیی نە ئابزاصیی ثیارٔڕا ٔ تەَابَەت تاب ئەو صٔاییابَە نە
رەَگبٔڕەَگیی ثۆچَٕٔەکبٌ َەکرصٔٔە .نە راضتیضا کهێطاب نە ضاەصەکبَی َبٔەڕاضاتضا رۆژ نەصٔای رۆژ
ثەْێستاار صەياابرگرژتر ٔ ضااەرکٕتکەرتر صەرصەکۀت ٔ پێاای نەضااەر رەْاابگەری ٔ گٕێڕایەڵجاإَٔی
ثێاەَضٔچٌٕٔ صاصەگرت ٔ ْەئٕ َبڕازییبَی ثە غاێٕازگەنێکی صزێإی ٔەک ئەَگیساضایۆٌ نە سػاتە
ص ەثرص .تاب ئێطاتبیع کهێطاب پێکٓابتەیەکی زَجیارە پهەیای ٔ ئۆتۆریتەسإازاَەی ْەیە .کهێطاب قەت
سااۆی ثە پػااتیٕاَی ئاابزاصییە تبکییەکاابٌ َەزاَیاإە ثەڤو نە ْەياابٌ ضااەرەتبٔە غااێهگیراَە صژی
صەضەڤتی صۀڵەت ٔەضتبیۀە ٔ کۆت ٔ ثەَضی سطتە ضەر صەضەڤتی پبصغبَ .ەریاتە کاۆيەڤیەتییە
گرَگەکبَی ٔەک ْبٔضّرگیری ٔ رێٕڕەضًەکبَی نەصایکجٌٕٔ ٔ يرصٌ نەژێر کۆَترۆڵی کهێطابصا ثإٌٔ
ياابد ٔ ياإڵکی کهێطااب ٔ کەغیػااەکبٌ نە یبضاابی ٔەرگرتُاای پیتاابک پاابرێسرأثٌٕٔ ٔ ئەيە غااتێکی
کەيجاابیەر َەثاإٔ چَٕکاإٔ کهێطااب نە ناإٔتکەی صەضااەڤتضاریی سۆیااضا ساابٔەٌ یەک نە ضااێی کااۆی
زۀی ٔزارەکبَی ئۀرٔپب ثٕٔ .کهێطبی کبتۆنیک یەکەو صايەزرأەی گۀرە ثٕٔ نە يێژٔٔصا کە تإاَیی
سۆی نەژێر ضێجەری ئۆتاۆریتە ٔ صەضاەڤتضاریی زەيیُای رزگابر ثکابت ٔ ضاەرثەسۆ ثاژی ئەيەغای
کرصثٕٔە رێگابیەک ثاۆ ثەکبرْێُابَی زۆر ٔ صەضاەڤتی ساۆی .ثەو غاێٕەیە کهێطاب صزەی کارصە َێإ
ثیُبی ثڵُضی صەضەڤتی صۀڵەتۀە ٔ ثۆغبییی ت سطا کە ٔرصۀرصە ئابزاصییە تبکییەکابٌ نە َێإ
ئۀ ثۆغبییبَەصا چەکەرەیبٌ کرص ٔ ضەریبٌ ْەڵضا.
تەَیااب پەَجااب ضاابد صٔای کااۆچکرصَی قٕضااتەَتیٍ يهًالَێاای َێاإاٌ کهێطااب ٔ صۀڵەت صەضااتی
پ کرص .یەک نە ێگراَی قٕضتەَتیٍ ثە َبٔی ئیًپراتۆر تیۆصۆضیۆش نەگەد ەەغایرەتێکی یۆَبَیاضا
ا ضت بنۆَیکبا تٕٔغی کێػەیەکی قٕرش ْبتجٕٔ ئۀ ْەئٕ ەەغیرەتەکەی ثبَگٓێػتی يیالٌ کارص ٔ
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ْەياإٔ پیاابٔ ٔ ژٌ ٔ يُااضاڵەکبَی ئەو ەەغاایرەتەی ثەکااۆيەد کٕغاا  .ئۆضاایۆفی يەزَاای ياایالٌ
کەغیػااێکی پاابک ٔ ئیًبَااضار ثاإٔ ثە َاابٔی ئبيجرۆضاایۆش ئۀ گەن ا ثەو یُاابیەتە قەڵااص ثاإٔ
ْەرثۆیە ثە ئبغکرا ئبيبصە َەثٕٔ رێٕڕەضًی ەیػبی رەثبَی ثاۆ ئیًپراتاۆر ثەڕێإە ثجابت .ئیًپراتاۆر
َبڕ ەزایەتیی سۆی نەو يهکەچییە راگەیبَض ٔ ثۆ ثەرگریکرصٌ نە سۆی پەَبی ثرصە ثەر کتێجی پیارۆز.
ئۀ صاَی ثە گَٕبْجبرثَٕٔی سۆیضا َب ثەڤو صەیٕت یەک نە پبصغب قبرەيبَەکابَی کتێجای پیارۆزیع ا
صأٔص ا َەتەَیااب يرۆ اای کٕغااتجٕٔ ثەڵکاإٔ تٕٔغاای ضێکطاای دەراياایع زیُااب) ثٕٔثاإٔ ثەيەظ
صەیٕیط ا پبضاابٔی کاارصەکەی ثکاابت .ئۆضاایۆفی يەزٌ َەريیاای َیػاابٌ َەصا ٔ ثەپێاای گێااڕاَۀەی
يێژَٕٔٔٔضی ثەَبٔثابَگی ثریتابَی ئێاضٔارص گیجاۆٌ ثە تإٔڕەییۀە ٔتای« :تاۆ ثاۆ پبضابٔصاَۀەی
یُاابیەتەکەت سااۆت صەثەضااتی ثە صأٔصۀە کۀایە ٔەک ئۀیااع تااۆثە ثااکە»ْ ]٥[.ەياإاٌ ثە
ثڕیاابرەکەی ئیًپراتااۆری رۆو ضەرضاابو ثاإٌٔ ثەْێستااریٍ پیاابٔی یٓاابٌ ْەغاا ياابَگی رەثەق
برَب اابرپ نە ثەرگاای ضاإاڵکەراَضا ثە ْەياابٌ غ اێٕەی صأٔص نە کتێجاای پیاارۆزصا) صەچاإٔە ثەر
صەرکەی کهێطبی ضەرەکیی يیالٌ ٔ صأای نێجٕرصَی نە ئۆضیۆفی يەزٌ صەکرص.
ئیًپراتۆریبی رۆو نە رۆژْەڤتضا ثەرۀ رٔٔسبٌ صەچٕٔ ٔ نە ثەراَجەرصا ئۆتۆریتە ٔ ضاەرثەسۆییی
ئۆضیۆفی رۆو پەرەی صەضەَض .ئۀ یەکەيیٍ ضەرۆکی کهێطب ثٕٔ کە َبزَبٔی «ئیم پبپاب» ثابٔکی
پیرۆز) ثڕا ثە ثبڤیضا .نە ضبڵی ٨٠٠ی زاییُیضا پبپب نیۆی ضێٓەيیبٌ َبچبر کارص تاب ی ئیًپراتۆریابی
رۆو ثکاابتە ضااەر داابکًێکی ەەغاایرەتی فراَااک کە َاابٔی غاابرنێًبَی ثاإٔ .ثەڤو ئەو کاابرەی نیااۆی
ضێٓەو ثٕٔ ثە ْۆی ضەرْەڵضاَی َەریتای «پۆغاتە کارصٌ» کە ثەپێای ئەو َەریاتە ْەر پبغابیەکی
تبزە ْبتجب صەثب کهێطب نە رێٕڕەضًێکی ئبییُیضا يٕثبرەکی کرصثاب تابکٕٔ صەضاەڤتەکەی غاەرەییەتی
پەیضا ثکرصایە .نە ضەصەی صٔازصەْەيۀە صەضەڤتی پبپب گۀرەتر ثٕٔیۀە ٔ ٔرصۀرصە ثإٔ ثە یەک
نە ئەکتەرە ضەرەکی ٔ َبٔەَضییەکبَی َبٔ ْبٔکێػە ضیبضییە ئبڵۆزەکبَی ئۀرٔپب .صايٕصەزگبی پبپاب
ثٕٔ ثە سبٔەٌ صەضەڤت غەرەییەت ضبيبٌ ٔ پبرە ٔ تەَبَەت ْێاسی ضاّرثبزی .ئەو صايٕصەزگابیە
نە غەڕێکی ْێًبییُی صیکەغضا نە صژی ئیًپراتۆری پیارۆزی رۆو ْبیُریػای چإارەو ضاەرکۀتُی
ثەصەض ْێُب ْبیُریع نە ضبڵی ١٠٧٧صا ْۀڵی صا ثەر ثە پەرەضەَضَی صەضەڤتی پبپاب گریگاۆری
دۀتەو نە چٕارچێااإەی َەریتااای «پۆغاااتەکرصٌ»صا ثگرێااا  .ثەڤو ئەيە غاااەڕێکی صۆڕأ ثااإٔ ٔ
ْبیُریع صٔای صۆڕاَی ئەو يهًالَێیە ثە َبچبری ٔ ثە پێشبٔش نە کبَٕضبصا نەضەر ثەفر صۀەضاتب ٔ
صأای نێجإرصَی نە ثاابٔکی پیاارۆز صەکاارص .ئەو چیاارۆکە راضا ثا یابٌ صرۆ ثێگٕياابٌ نە ضااەصەی
صٔازصەْەو ثەصٔأە صەضەڤت ٔ يەزَبیەتیی پبپب صەقبٔصەق ْبٔپهۀپبیەی پبصغبکبَی ئۀرٔپاب ثإٔ ٔ
بتیکبٌ ثە ئەَضازەی رازأەتریٍ صەرثبرەکبَی ئۀرٔپب يەزٌ ٔ رازأە ثٕٔ.
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ٕگرافیبی ئبزاصی
ْۆکبرێکی ضبصە ثٕٔ ثە يابیەی ثەْێسثإَٔی کهێطاب نە رۆژئابٔاصا :صٔای رٔٔسابَی ئیًپراتۆریابی
رۆو ئیضی قەت کهێطب ئیًپراتۆرێکی یەکگرتٕٔی نەثەراَجەر سۆیضا َەصیتۀە .نە ثەراَاجەرصا کهێطابی
کبتۆنیااک تٕاَاابی ئۀەی ْەثاإٔ صٔٔ پبصغاابی ئۀرٔپاابیی نەگەد یەکتاار ثەغااەڕ ثااضات ٔ نە غااەڕی
صەضااەڤتی ئۀ ضااەرصەيەصا سااۆی ساابٔەٌ «صەَگێکاای چبرۀَٕضطاابز» ثاإٔ .ئەگەر پبصغاابیەکی
یەکگرتٕٔ ٔ تبقبَە نە ضەراَطەر ئۀرٔپب ضەری ْەڵضاثب صەیتٕاَی کهێطب نە ضەرثەسۆیی صاثًبڵێ ٔ
ثیگۆڕێ ا ثااۆ صەزگاابیەکی يهااکەج ٔ ژێرصەضااتەی صۀڵەت .کهێطاابی ئۆرتۆصۆکطاای یۆَاابٌ ٔ صٔاتاار
کهێطبی ئۆرتۆصۆکطی رٔٔضیب یبٌ ثبغاترە ثڵێایٍ زۆرثەی ئبییُەکابَی یٓابٌ) رٔٔثەرٔٔی ئبٔەْاب
چبرۀَٕضااێک ثاإَٔەتۀە .ثەڤو ْاایش پبصغاابیەک َەیتاإاَی ْەياإٔ ئۀرٔپااب یاابٌ تەَاابَەت زۆرثەی
ئۀرٔپب ثگرێتە ژێر صەضەڤتی سۆی .ثە صرێژاییی چەَض ْەزارضابد تەَیاب چەَاض کەضاێکی صەگاًەٌ
ْۀڵی ئبٔەْب کبرێکیبٌ صأە ا غبرنێًبَی کبرل غابرل)ی پێاُجەو َابپهیۆٌ قەیطاەر ٔیهٓاێڵى ٔ
ْیتهەر .صٔا بر ْیشکبو نەو ْۀڤَەظ ضەرکۀتٕٔ َەثٌٕٔ ٔ زۆرثەیبٌ زۆر سێرا غکطتیبٌ ْێُب.
ْۆکاابری ئەو يەضااەنەیە صەگەڕێااتۀە ثااۆ ج غااتێک رەَااگە غاابسەکبٌ ٔ چۆيەکاابٌ ثاإٔثێتٍ.
ئۀرٔپااب چەَااضەْب نەيااپەری ضرٔغااتیی ْەیە کە فەالتەکبَیاابٌ صاثەظ کاارصٔٔە ثەضااەر چەَااضەْب
صەرثەَضی چۆيیضا ئەو صەرثەَضاَە کۀتإَٔەتە صأێُای زَجیارە کێٕەکابَۀە .چۆيەکابٌ پەیٕەضا
ص ەثٍ ثە کبَضأگەنێکۀە کە کۀتَٕٔەتە ضەر ْێڵە پێابٔپێاە يەصیتەراَەییەکبَۀە ٔ ثاۆ نێشإڕیُی
کەغتی صەغێٍ .ئەيەظ َیػبَضەری ئۀەیە کە صە ەرە ثإٔکەکبٌ صەتٕاٍَ ضەرثەسۆ نە ٔڤتابَیتر
صرێژە ثە ژیبَی سۆیبٌ ثاضەٌ ٔ ثگارە ثإٔژاَۀەیع ثەساۆٔە ثجیاٍُ .ئەيە ْەيابٌ رەياسی يێاژٔٔی
صٔٔرٔصرێااژی ٔڤتاابَی ضااەرثەسۆ ٔ پڕْەژياابری ئۀرٔپاابیە .ئەو ٔڤتاابَە ثە ئبضاابَی صاگیاار َاابکرێٍ
ٔەرزێڕی تیبیبَضا ئبضبَە ٔ چۆو ٔ صەریبکبَیابٌ گەنا نەثابر ٔ ئبيابصەٌ ثاۆ کبرٔثابری ثبزرگابَی .نە
ثەراَجەرصا ئبضیب تەژییە نە ٔڤتبَی ثەرثتٔ ٔ تەس ئێطاتێپەکبَی رٔٔضایب ٔ صەغاتەکبَی چایٍ نە
ًََٕٔە ثەرچبٔەکبٍَْ .ێسی َیسايی ثەث ئۀەی نەيپەرێکی گۀرە نە ثەرصەو سۆیضا ثجیُ صەتإاَ
ثەو ۆرە َبٔچبَەصا ثپەڕێاتۀە ْەر ئەيەغاە ٔای کارصٔٔە ثەصرێژاییای ْەزاراٌ ضابد ئەو صە ەراَە
نەژێر صەضەڤتی ئیًپراتۆریبگەنی چەقجەضتٕٔصا ثٍ.١٤
 . ١٤نە رٔٔی اإگرافییۀە ئبفرییااب کیػاإەرێکی ئاابٔارتەیە .ئبفرییااب ضااەرەڕای ئۀەی صْٔٔەو کیػاإەری
گۀرەی یٓبَە کەچی کەيتریٍ ْێڵی کەَبریی ْەیە ٔ زۆرثەی ئەو ْێتَەظ ثۆ کرصەَۀەی ثەَضەر َبغاێٍ
چَٕکاإٔ قاإٔڤییەکی کەيیاابٌ ْەیەْ .ەر ثااۆیە ثەصرێژاییاای يێااژٔٔ ئبفرییااب ثبزرگاابَییەکی ئۀتااۆی َەثاإٔە.
چۆيەکبَی ثۆ نێشٕڕیُی کەغتی َبغێٍ چَٕکٕٔ قٕٔڤییبٌ کەيە ٔ ئۀ غٕێُبَەظ کە قٕٔڵٍ چەَضەْب گێاژأ
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ضرٔغتی ئۀرٔپب ثە غێٕەیەکە ئیًکبَی پێکٓابتُی کۆيەڵگابی ۆرأ اۆر ثە قۀارەی گۀرە ٔ
ثااإٔک صەساإنیێُ ا يااۆصێهی ۆرأ ااۆری ٔەک صۀڵەت غاابر صٔٔکُػاایٍ کۆياابر ٔڤت ٔ
ئیًپراتۆریااب .نە ضاابڵی ١٥٠٠صا رێ اژەی ٔڤتاابَی ئۀرٔپااب ٔ ٥٠٠ڤتاای صەرثاابز کرصثاإٔ کە زۆرێکیاابٌ
ثەقەصەر غبرێک صەثٌٕٔ .ئەو رەَگبٔڕەَگییە صٔٔ ئبضۀاری ضاەیری ثە ێٓێػا  .ثە ئبضاتی یەکەو
ئیًکبَی یبٔازثَٕٔی صەڕەسطبَض ئەگەر کەضێک ْسرێک َْٕەرێک یابٌ تەَابَەت تەکُۆنۆژیابیەک
نە َبٔچەیەک پػتگٕپ ثشرایە زۆر بر صە ەرێکیتری ثۆ گەغەضاەَضٌ ٔ ثإٔژاَۀە صەصۆزیایۀە .ثە
ئبضتی صْٔٔەو یبٔازی ثٕٔ ثە ْبَضەری رکبثّرییّکی ْەيیػاەیی نە َێإاٌ ٔڤتەکبَاضا ٔ ئەيەظ
يبَبی صاْێُبٌ ٔ صەڵەيەَضثَٕٔۀە ٔ کبرايەیی نە رٔٔثەری رێکشطتُی ضیبضی تەکُۆنۆژیبی َیسايی
ٔ ضیبضااەت ٔ پالَاای ئبثٕٔریااضا .يیتااۆصە ضااەرکۀتٕٔەکبٌ صەکۀتااُە ثەر ضااەرَجۀە ٔ يیتااۆصە
ثەکبرَەْبتٕٔەکبٌ پػتگٕپ صەسراٌ .رەَگە ضەرکۀتُی ثەرچبٔی ئابثٕٔری ٔ ضیبضایی ئۀرٔپاب کە
ئێریک ۆَس يێژَٕٔٔٔضی ئبثٕٔری َبٔی «يٕەجیسەی ئۀرٔپبیی»ی نەضەر صاَبٔە تاب راصەیەکای
زۆر ثەرْەيی ئەو ٕگرافیب َبئبضبییە ثێ ]٦[.

ئەغراف ٔ پبصغبکبٌ

تێکەڵجَٕٔی ٕگرافیب ٔ يێژٔٔ نە رۀتای صاڕغاتُی پێکٓابتەی ضیبضایی ئۀرٔپابصا یبريەتیاضەر
ثٌٕٔ .رٔٔسابَی ئیًپراتۆریابی رۆو ٔ صٔاکۀتإٔییی ەەغایرەتە ژێريەَەکابٌ کە ْۆکابری رٔٔسابَی
ئیًپراتۆریاابکە ثاإٌٔ صەضااەڤتضاریی چەقُەثەضااتٕٔی نا کۀتۀە ْاایش پبصغاابیەک َەیتاإاَی ئەو
ٕگرافیب ثەرثتٔ ٔ ەەغیرەتە ثێػٕيبرە ضەرثەسۆیبَە ثگرێتە ژێار صەضاەڤتی ساۆی .نە ثەراَاجەرصا
ٔڤتبَی ئبضیبیی تٕاَیجٕٔیبٌ ٕگرافیبی گۀرەگۀرە ٔ يیههەتبَی فرأاٌ نەژێار یەک صەضاەڤتضا کاۆ
ثکەَۀە ثۆًََٕٔە چایٍ نە ضاەرصەيی يیُاگ ٔ يابَاۆصا ْیُضضاتبٌ نە ضاەرصەيی يەەۆنەکبَاضا ٔ
ئیًپراتۆریبی ەٕضًبَی ا نە تەغایی صەضاەڤتی سۆیبَاضا ا ئبٔەْاب دکٕٔيەتێکیابٌ ْەثإٔ .ثەڤو نە
ئۀرٔپبصا زەيیُاضاراٌ سبٌِٔ زِٔییاّکبٌ) ٔ ضاەرکرصە سۆيبڵییەکابٌ صە ەری ژێار َئإٔزی سۆیابٌ
ثەڕێٕە صەثرص ٔ پێٕەَضیی گەرو ٔ َسیکیبٌ نەگەد رەەیەتەکبَیبَضا صرٔض صەکارص .ئەيە سەضاڵەتی
تبیجەتیی فیۆصانیسيی ئۀرٔپبیی ثٕٔ ثە ٔاتبیەکیتر چیُە گۀرە زەيیُضارەکبٌ سبٔەٌ ضاەرثەسۆیی
ثااإٌٔ .نە ضاااەصەکبَی َبٔەڕاضاااتۀە تاااب ضاااەصەی دە اااضەْەو ثەگػاااتی پبصغااابیبَی ئۀرٔپاااب
ٔ تب گەیاابٌ ت ا صەکۀێ ا نەو رٔٔۀە صیًەَاای ضااەرَجڕاکێع زەثااری گۀرە نە ثبزرگاابَی صەصات) .صەث ا
گەريبی ئۆضتٕایی ٔ َەسۆغیُە ئۆضتٕاییەکبَیػای پا زیابص کەیاٍ تابکٕٔ نە ْۆکابرە پێکٓبتەییەکابَی ئەو
صٔاکۀتٕٔییە صڵتەزێُە ثگەیٍ.
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ثَٕٔۀەرگەنێکی صٔٔرەپەرێس ٔ صاثاڕأ ثإٌٔ ٔ تەَیاب ثە َابٔ فەريابَڕۀای َابٔچەی ژێار صەضاەڤتی
سۆیبٌ ثٌٕٔ .ثۆ ٔێُە پبغبی فەرەَطب نە َبٔچەی ثێرتبیُاضا کە صەکۀێاتە ثابکٕٔری رۆژئابٔای ئۀ
ٔڤتۀە تەَیااب دطااێجی «صٔٔک»ێکاای ثااۆ صەکاارا ٔ ثەصرێژاییاای ضااەصاٌ ضاابد نەو َاابٔچەیەصا
صەضااەڤتێکی ثااإٔک ٔ ثەرکاإرتی ْەثاإْٔ .ەرکاابت پبغاابیەک ْەضااتبیە ثە ئەَجبيااضاَی کبرێااک ا
صەضپێکرصَی غەڕ یبٌ صرٔضتکرصَی قەڤیەکی َیسايی ا صەثب ثۆ صاثیُکرصَی ْێسی َیسايی یبٌ پإٔد
ٔ پبرە چبٔەڕێی یبريەتیی ضەرکرصە سۆيبڵی ٔ َبٔچەییەکابٌ ثإایە نە ثەراَاجەرصا ْەَاضپ َبزَابٔی
ئەغرافییبَەی ٔەک ئبرێم ٔیکۆَ ٔ صٔٔکی پ صەثەسػیٍ.
صەضااتەثژێراَی زەيیُااضاری ئۀرٔپااب ثاإَٔە چیُێکاای ئەغاارافیی ساابٔەٌ صەضااەڤت ٔ پاابرە ٔ
غااەرەییەت صیاابرە ئەيە زۆر یاابٔازە نە ئەغاارافی ٔڤتاابَیتری یٓاابٌ کە چیُێکاای يبضااتبٔچی ٔ
يهکەچی صەرثبر ٔ صەضەڤت ثإٌٔ .ئەو پێٕەَاضییەی َێإاٌ ئەغاراف ٔ پبصغابکبٌ کاّ تاب راصەیەک
پێٕەَضییەکی یەکطبٌ ٔ ثەراثەر ثٕٔ کبریگەرییەکی قٕٔڵی کرصە ضاەر رۀتای ئابزاصی .گۆییاضۆ صپ
رۆص ێااارۆ گۀرە يێژَٕٔٔٔضااای نیجرانیاااسو نەو ثااابرەیۀە صەڵێااا « :ئەگەر ْەَاااضپ نە چیاااُە
ثبڤصەضتەکبٌ نە ْەيجەر ئیراصەی صەضەڤتضا پێضاگراَە راَۀەضتبیەٌ ثێگٕيبٌ ضیطتەيی پبغابیەتی
تەَیااب تاإێژێکی گۀرەی کااۆیهەی ثەرْەو صەْێُااب» ]٧[.نە راضااتیضا پبغاابی ٔڤتاابَیتری یٓاابٌ
صەقبٔصەق ئبٔەْاب کبرێکیابٌ ئەَجابو صا .نەالیەکیتارۀە نە ئۀرٔپابصا ْەرچای زیابتر نە ضاەصەکبَی
َبٔەڕاض صٔٔر صەکۀتیُۀە چیُی ئەغراف صأایبٌ نە پبغبکبٌ صەکرص کۆيەڵە يبفێکی صیابریکرأ
ٔ گەرەَتیکرأیبٌ ثۆ صاثیٍ ثکەٌ ثە غاێٕەیەک کە تەَابَەت سإصی صەزگابی پبغابیەتیع َەتإاَ
صەضاااتضرێژی ثکااابتە ضاااەریبٌْ .ەرٔەْاااب ثە يەثەضاااتی راگەیبَاااضٌ ٔ ثەصٔاصاچااإَٔی صاسااإازییە
ثەرصۀايەکبَیبٌ نیژَەی َٕێُەرایەتییبٌ صايەزاَض ثۆ ًَإَٔە صەتإاَیٍ ئبيابژە ثاضەیُە پەرنەيابٌ نە
ثریتبَیبصا ئەَجٕيەَەکبَی یبضبصاَبٌ نە فەرەَطب ٔ ْۆڵەَضا ٔ نیژَەکبَی یبضابصاَەری نە ضاکۆتهەَضا
ٔ چەَض ٔڤتێکیترصا .ثُەيابی چەيکای «ثبڤصەضاتیی یبضاب» ْەڵاضەگەڕێتۀە ثاۆ ئەو اۆرە صاٌ ٔ
ضتبَضَە ضەصە َبٔەڕاضتییبَە .ئەو يبفبَە کە نەضەر ثُەيبی َەریتە رۆيییەکبٌ رۆَراثٌٕٔ نە رێگابی
صەضااەڤتی ئەغاارافەکبَۀە پاابرێسراٌ ٔ ثەْێسکااراٌ .ثە ْەياابٌ غااێٕەی يهًالَێاای َێاإاٌ کهێطااب ٔ
صۀڵەت يهًالَێی َێٕاٌ ئەغرافییەت ٔ ضیطتەيی پبغبیەتیع صْٔٔەو يهًالَێی گۀرەی صەضەڤت
ثٕٔ نە يێژٔٔی ئۀرٔپبصا کە صیطبٌ َەسٕازرأ ثٕٔ ثە يبیەی پێػکۀتُی ئبزاصی.
ئەغرافی ثریتبَیب ضەرثەسۆتریٍ ئەغرافی ئۀرٔپب ثٌٕٔ .نۆرصەکابٌ َیػاتە ێی يإڵکی سۆیابٌ
ثإٌٔ ٔ کاۆَترۆڵی رەەیەتەکابَی سۆیاابٌ صەکارص ٔ صەیبَپبراضاتٍ .نە ثابتیی ئەو سسيەتگاإزارییەظ
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پیتبکیبٌ ١٥ن ص ەضەَضٌ ٔ ثەو غێٕەیە ْەو صەضەڤت ٔ ْەو ضاەرٔەت ٔ ضابيبَیبٌ پابرێسرأ ثإٔ.
ٔەک تٕێژەرێک ٔتٕٔیەتی ئۀاٌ «ئەغارافی کرێکابر» ثإٌٔ :ئۀاٌ ثاۆ پبراضاتُی پێگۀ ێگەیابٌ
سۆیبٌ نە صاثَٕەریتە ئبڵۆزەکبَی صەرثبرۀە َەصەگالَض ثەڵکٕٔ نە ْەئٕ ئبضتەکبَضا سۆیابٌ تاێکەد
ثە ضیبضاااەت ٔ صۀڵەت صەکااارص ]٨[.پبغااابکبَی ثریتبَیاااب ثەر نە ْەيااإٔ پبغااابکبَیتری ئۀرٔپاااب
صەضەڤتی سۆیبٌ پتۀ کرصۀە ئۀاٌ ثبظ نۀ راضتییە گەیػتجٌٕٔ کە صەضەڤتیبٌ ثەضاترأەتۀە
ثە ْبٔکاابریکرصَی ئەغااراف یاابٌ الَاایکەو ثەغااێک نە ئەغاارافۀە .ئەگەر پبغاابیەک ضاإُٔرەکبَی
ثەزاَضایە ئۀا رٔٔثەڕٔٔی صژکرصۀەی تَٕضی ئەغراف صەثٕٔیۀەْ .ێُڕیی صْٔٔەو نە ١١٥٤صا ْەئٕ
ثریتبَیبی سطتە ژێار صەضاەڤتی ساۆیۀە ٔ ثە يەثەضاتی ثەڕێإەثرصَی صەضاتٕٔرەکبَی کۆيەڵێاک
صاصٔەری رۀاَەی َبٔچە یب یبکبَی ٔڤت کارص .ئۀ صەیٓۀیطا ٔڤتێکای یەکگرتإٔ ٔ یبضابیەکی
یەکگرتاإٔی پبغاابیبَە صاثًەزرێُ ا  .ثااۆ ئەو يەثەضااتە صەثااب صەضااەڤت ٔ ياابفە تاابیجەتییە ضااەصە
َبٔەڕاضتییەکبَی ئەغرافی ْەڵجٕەغبَضایەتۀە ئەو پرۆژەیە تب راصەیەک ضاەرکۀت ثەڤو َەیتإاَی
ضەرکۀتُی تۀأ يطاۆگەر ثکابت .صٔای يابٔەیەکی کإرت ئەغاراف صەضاتیبٌ صایە چەک ا چەکای
راضتەقیُە ا ٔ صٔای چم ضبد غەڕ تێگیاراٌ صٔا ابر کإڕەکەی ْێُاڕی ا پبغاب اۆٌ ١٦ا نە ضابڵی
١٢١٥ی زاییُیااضا ٔ نە َسیااک قەڤی ٔیُسێاار ثە َبچاابری پەیًبَُاابيەی ئبگرثەضااتی ئیًااسا کاارص .ئەو
ثەڵگەَبيەیە ا يبگُبکبرتب ا نۀ ضاەرصەيەصا ٔەک يبَیئێطاتی يابفە ئەغارافییەکبٌ نەقەڵەو صەصرا ٔ
تێیضا ثە چڕٔپڕی يبفەکبَی ئەغرافی فیاۆصال رٌٔٔ کارایۀەْ .ەرٔەْاب نە ْەَاضپ سابڵی صیکەغایضا
ئبزاصیی کهێطب ٔ سٕصيٕستابریی غابرەکبٌ چەضاپێُراْ .ەرٔەْاب ثە ْەَاضپ رضاتەی نێام ٔ َابڕٌٔٔ
زٔڵًکرصٌ نە تبکەتبکەی پێڕۀاَی پبصغاب قەصەەە کراثإٔ .صٔاتار صاصٔەراَای ثریتابَی ثەغاێٕەیەکی
گَٕجبٔتر ٔ ْەيەالیەَەتر صەضتیبٌ صایە را ەکرصَۀەی ئەو ثەڵگەَبيەیە ٔ گۆڕییبٌ ثاۆ یبضابیەک نە
غێٕەی یبضبیەکی ثُایُەیی کە پبرێسەری ْەَضپ نە يابفە تبکییەکابٌ ثإٔ .ئەڵاجەت يبگُبکبرتاب نە
ْەيبٌ ئۀ ضەرصەيەغیضا ثەڵگەَبيەیەکی گرَگ ٔ پڕثابیەر ثإٔ چَٕکإٔ یەکەو صەقای َٕٔضارأی
ئۀرٔپاابیە کە ضاإُٔر ثااۆ صەضااەڤتی پبغاابیەتی صیاابری صەکاابت .پااۆل بَطااۆٌ پێاای ٔایە ئەو
ثەڵگەَبيەیە «ثەراضاتی یەکەو یبضابیە نە زَجیارە یبضاب ثریتبَییەکابَی ٔڤت ١٧کە صەتإاَیٍ ثڵێایٍ
ضەرچبٔەی ئبزاصی ثٕٔە نە ثریتبَیب ٔ صٔا بر نە ئّيریکبصا»]٩[.
15. Tax
16. John

 :١٧ . English statutes of the realmزَجیرە یبضاب ثریتبَییەکابٌ کە پێکٓێاُەری «یبضابی ثُایُەییای
زارەکی»ی ئەو ٔڤتەیە.
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رۆو ٔ صژایەتیکرصَی ریئۆريی ئبییُی
صٔای ْەرصٔٔ يهًالَێی َێٕاٌ کهێطاب ٔ صۀڵەت ٔ پبصغاب ٔ ئەغاراف ضاێٓەو غاەڕی گۀرەی
صەضەڤت ا غەڕی َێٕاٌ کبتۆنیکەکبٌ ٔ پرۆتطتبَەکبٌ ا صرێژسابیەَتریٍ ٔ سۆێُابٔیتریٍ غاەڕ ثإٔ
ئەو غااەڕەیع اابرێکیتر ثاإٔ ثە ياابیەی کۆيەڵێااک صەضااتکۀت ٔ پێػااکۀتُی َەساإازرأ ثەڤو
غۆڕغگێڕاَە ٔ ئەو برەظ غەڕی صەضاەڤت ثە ضإٔصی ئابزاصی غاکبیۀە .صەضپێػاشەری صٔٔر نە
ثبٔەڕی ئەو يهًالَێیە زاَبیەکی ئبییُیی ئیًبَاضار ثإٔ َیػاتە ێی غابرۆچکەیەکی ثاإٔک ٔ پەرتای
ئەڵًبَیاااب ثە َااابٔی ٔیتێُجێااارق .نە ضاااەرەتبی ضاااەصەی غااابزصەيۀە نە ضەراَطاااەری ئۀرٔپااابصا
َبڕەزایەتییەکی گۀرە نە ئبض صايٕصەزگبی ثێئەَضازە ثەْێس ٔ گەَضەڵی پبپبییاضا صرٔضا ثٕٔثإٔ.
صزێٕتریٍ کابری رۆو فرۆغاتُی ثەرثاتٔی ثەڵگەَابيەی «نێجإرصٌ» ثإٔ ْەرکەش ثەڵگەَبيەکابَی
پبپبی کڕیجب ئۀا پبک صەثإٔیۀە نە ْەيإٔ گَٕبْێاک تەَابَەت نۀ گَٕبْابَەظ ْێػاتب ئەَجابيی
َەصأٌ .صاْبتی ئەو کبرە ضەرفی سۆغگٕزەراَی ٔ ْەڵەسەر یایە ثێطإُٔرەکبَی کهێطاب صەکارا کە
تەَبَەت نەگەد پێٕاَە ضەیرەکبَی «ضەرصەيی ثابرٔک»١٨یػاضا َەصەْابتۀەَ .إێتریٍ پارۆژەی رۆو
ثریتی ثٕٔ نە گۀرەتریٍ ٔ رازأەتریٍ کهێطبی ْەئٕ یٓبٌ کە ْەيبٌ کهێطبی پێترۆضی دۀارییە
نە رۆيضاْ .ەر ئەيڕۆظ ئەگەر ثایُە بتیکبَۀە ٔ نەضەر دۀغە گۀرە ٔ ثەرثاتٔە يەڕيەڕیُەکابٌ
پیبضااەیەک ثکەیااٍ نۀ ْەياإٔ ئاابڵتٌٕ ٔ زێااڕاَە ٔرص ثیااُۀە قٕيبغااە پڕَیگبرەکاابٌ ٔ َیگاابرە
صیٕارییەکاابٌ ضااەیر کەیااٍ چهااۆٌ نە صیاإارێکۀە تااب صیاإارێکیتر ٔ نە ساإارۀە تااب ثًُیاەکبَیاابٌ
گرتۆتۀە ثۀ ْەئٕ غکۆ ٔ ٕاَییە ضەرضبو صەثیٍ ئۀکبت ثە ئبضبَی صەتٕاَیٍ نە تٕٔڕەثَٕٔی
ئیًبَضارَەی يبرتیٍ نٕٔتێر ثگەیٍ.
کەضبَێکیتریع ثەرنە نٕٔتێر ثەصٔای ریئاۆريۀە ثإٌٔ ثاۆ ٔێاُە ئێراضاًۆش ەستای نەضاەر
ثەَضایەتی ٔ ەیجابصەتی ضابصەتر ٔ صٔٔر نە تەغاریئبت صەکارص ثەڤو کەش َەیاضۀێرا راضاتۀسۆ نە
ثەراَجەر ئۆتۆریتەی کهێطبصا ثٕەضتێ  .نٕٔتێر ثە صەرکرصَی ثەیبَُبيەیەک نە َۀەص ٔ پێاُ ثەَاضی
ثەڵگەصارصا صەضتی صایە ئەو کبرە ثۀغاێٕەی صەیگێاڕَۀە نإٔتێر ثەیبَُابيەکەی نە ضاەرنەثەیبَیی
رۆژی ضاای ٔ یەکاای ئۆکتۆثری تػااریُی یّکااّو) ١٥١٧صا ثە صەرگاابی کهێطاابی کبضااتێهەی غاابری
ٔیتێُجێرگااضا صاکٕتااب .رەَااگە دەق ثە ناإٔتێر ثٕٔثێ ا ثەڤو نە راضااتیضا گەن ا ثەستیاابریع ثاإٔ ٔ
غبَطیػی ْەثَٕٕٔ .ێگەرییەکبَی نإٔتێر ْبٔکابت ثإٔ نەگەد یەک نە رٔٔصأە گرَگەکابَی يێاژٔٔی
تەکُۆنۆژیبصا .کهێطب َەیضەتٕاَی ثەر ثە ثتٔثَٕٔۀەی ْسرِکبَی نٕٔتێر ثگرێ چَٕکٕٔ صەزگبکابَی
 . ١٨قۆَابەێکی ْاإَەری نە ضاەصەی دە ااضەی ئۀرٔپاابصا کە ْەڵگاری کۆيەڵێااک ژاَار ٔ يیتااۆصی ئاابڵۆز ٔ
تَٕضڕۀاَە ثٕٔ.ٔ .ف
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چبو ا کە تبزەثەتبزە صرٔض کراثٕٔ ا زۆر سێرا َٕٔضرأەکبَیبٌ ثە ْەئٕ ئۀرٔپبصا ثاتٔ کارصۀە.
ثەو غێٕەیە ثسا ای ریئاۆريی ئابییُی نە صایاک ثإٔ ٔ صٔای ضاەصٔپەَجب ضابڵی سٕێُابٔی َسیاک ثە
َیٕەی ئۀرٔپب ثَٕٔە پرۆتطتبٌ.
رەَااگە ئەگەر ياابرتیٍ ناإٔتێر پرۆتطااتبَیسيی ْەَاإٔکەی صیتجااب تاارش صایگرتاابیە يەزْەثاای
پرۆتطتبٌ ئێطتب يەزْەثێکی زۆر ئبضابَگیرە ٔ صأاکابرییەکی ئۀتاۆی َیایە .نإٔتێر نیجارال َەثإٔ
ثەپێاۀاَۀە ئۀ بتیکبَی ثۀە تبٔاَجبر صەکرص کە زێضە ئبضبَگیرە .ئەگەر ثە پێٕەری ئێطاتب ئابٔڕ
نە ناإٔتێر ثااضەیُۀە نە زۆر الیەَۀە کەضااێکی ثَٕیاابصگەرا ثاإٔ ئۀ صأای صەکاارص نێکااضاَۀەیەکی
ٔغکتر ثۆ ئیُجیم ثکرێ  .رەسُەکبَی نٕٔتێر ضاەثبرەت ثە صايٕصەزگابی پبپاب ثەتۀأی ْبٔغاێٕەی
ئۀ رەسُااابَەیە کە ئیطااااليییە ثَٕیبصگەراکااابَی ئەو ضاااەرصەيە ئبراضاااتەی رژێاااًە گەَاااضەد ٔ
ْەڵەسەر ەکااابَی رۆژْەڤتااای َااابٔێُی صەکەٌ نە ْاااسری ْەرصٔٔالصا ئەو ضیطاااتەيبَە نە رێگااابی
راضااتەقیُە ٔ دەقااییەت الیاابٌ صأە .ناإٔتێر نە ضااۆَگەی کۆَطااێر بتیکتریٍ ْسری ای يەزْەثیاایۀە
ْەڵیضەکٕتبیە ضەر پبپاب .ثە ثابٔەڕی ْەَاضپکەش يهًالَێای َێإاٌ يەزْەثای کبتۆنیاک ٔ يەزْەثای
پرۆتطااتبٌ ضاااەنًێُەری ئۀ دەقییەتاااّ يێاااژٔٔییەیە کە ئااابزاصیی يەزْەثااای ثەرْەيااای صٔٔ اااۆر
صەياابرگرژییە کە ثە یەک ئەَااضازە رٔٔسێااُەرٌ ئەو صٔٔ ااۆرە نە صەياابرگرژی یەکااضی ثێکاابریگەر
صەسەٌ.
زۆرثەی ئۀ تبقًابَەی نە ْەَاابٔی ثاسٔٔتُۀەی ریئااۆريی ئابییُییۀە ضااەریبٌ ْەڵاضا نە ساإصی
پرۆتطتبَیسو پبکژسٕازتر ٔ ضاەستگیرتر ثإٌٔ .کبریگەرتریُیابٌ يەزْەثێکای زۆر ضاەستگیر ثإٔ ثە
َاابٔی کاابنڤیُیسو نە ثاابٔەڕی ئەو يەزْەثەصا ياارۆڤ ثاإَٔۀەرێکی گەَااضەد ٔ ثەصثەسااتە ٔ ئەگەری
رزگاابرثَٕٔی گەن ا کّيااّ ْەَضپکەضاای صەگااًەٌ ٔ کەياای ن ا ثەصەر کە سٕصأەَااض ثااۆ سااۆی نە
پێػترۀە ْەڵیجاژارصٌٔٔ .ثەڤو تابقًە ۆرأ اۆرە پرۆتطاتبَەکبٌ ثە ْایش غاێٕەیەک صايٕصەزگابی
پبپبیاابٌ قجاإٔد َیاایە ٔ صژی ْەرچەغااُە ْیرارغااییەتێکی يەزْەثاایٍ ئەيەظ ساابڵی ْاابٔثەظ ٔ
کۆکەرۀەیبَە .ئەيبَە نە سەثبتی ْبٔثەغی صژ ثە ئۆتاۆریتەصا ثەغاضار ثإٌٔ ٔ َەسإازرأ ثإٌٔ ثە
ثەغێک نە چیرۆکی ئبزاصی.١٩
 . ١٩نە رازأەتریٍ پبرکی غبری ژێُێڤضا يۆَۆيێُتێک ثاۆ ثەرزڕاگرتُای یابصی ثاسٔٔتُۀەی ریئاۆريی ئابییُی
کرأەتۀە ئەو غبرە نە کۆَۀە سۆی ثە ئبسێسگەی يەەُۀیی پرۆتطتبَیسو صِزاَێ  .ئەو يۆَۆيێُتە کە نە
ضااابڵی ١٩٠٩صا صرٔضااا کااارأە صیااإارێکی زۆر گۀرەیە کە ثە کۆيەڵێاااک پەیاااکەر ٔ َیگااابری ْەڵکەَااارأ
رازێُاارأەتۀە ٔ ْەئٕیاابٌ ئبياابژەٌ ثااۆ يیراتەکاابَی ئۀ ثااسا ە .نەو يۆَااۆيێُتەصا یاابصی صايەزرێُەراَاای
ثسٔٔتُۀەی ریئۆريی ئبییُی ثەرز راگیرأە کەضبَ کە ضاەرصەيبَێک صٔژيُای یەکتار ثإٌٔ کەضابَی ٔەک
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ئەو تبقًە ثإٔکبَەی پرۆتطتبٌ ضەرەڕای ْەئٕ کێػە َبٔسۆییەکبَیبٌ نە ثابکٕٔری ئۀرٔپابصا
کۆثَٕٔۀە ٔ صەرفەتێکیبٌ ثۆ صۆزیُۀەی تبکەکەضییبَەی دەقییەت ثەثا صەضاتێٕەرصاَی زاَبیابَی
ئااب ییُی رەسطاابَض .ئۀاٌ نە ثُەڕەتااضا ثبٔەڕیاابٌ ثە زاَبیاابَی ئاابییُی َەثاإٔ ٔ ئەگەر برَب اابرپ
قجٕٔڵیػاایبٌ کرصثااب ثێگٕياابٌ يەثەضااتیبٌ نە زاَاابی ئاابییُی کەضااێک ثاإٔ کە تاابقًێکی يەزْەثیاای
سٕصيٕستاابر ْەڵیجژارصثێ ا  .پرۆتطااتبَەکبٌ کە زۆرثەی کاابت نە کۆيەڵگاابصا کەيیُەیەکاای يەزْەثاای
ثٌٕٔ ن ە پێُبٔ يبفی ئبزاصیی يەزْەثیضا ثۆ ْەئٕ کەيیُەکابٌ ثە ْەر يیتۆصێاک صڵشإازی سۆیابٌ
ثاابیە سەثبتیاابٌ صەکاارص .ئۀاٌ پااێکۀە ثەرصی ثُاابەەی ئاابزاصیی يەزْەثییاابٌ نە رۆژئاابٔاصا رۆ َااب ٔ
رێشۆغکەر ثٌٕٔ ثۆ ضەرْەڵضاَی ْەَضپ ْسری يۆصێڕَی ٔەک ئبزاصیی ٔیژصاٌ ئابزاصیی راصەرثاڕیٍ ٔ
ْەرٔەْب تٕێژیُۀەی زاَطتی ا رەسُەگراَە یەکەيجبر صەقە ئبییُییەکبَی ٔەک ئیُجیام کۀتاُە ثەر
تٕێژیُۀەی رەسُەگراَۀە ٔ صٔاتر ْەئٕ زاَطتە ثبٔەکبَی صیکەیػی گرتۀە .ثیريبٌ َەچ زاَط
پرۆضەیەکی ْەيیػەییی سەثبتکبراَەیە نە صژی ئۆتۆریتەسٕازی ٔ رەْبگەری ثەو پێُبضەیە زاَطتی
يۆصێڕٌ ثەقٕٔڵی قەرزصاری صەيبرگرژە يەزْەثییەکبَی ضەصەی غبزصيە.
پرۆتطتبَیسو ئبضاۀارێکی سێراتریػای ثەصٔأە ثإٔ ئۀ پبغابیبَەی نە پێػاترۀە صەیبَٕیطا
صەضەڤت نە بتیکابٌ ثطاێُُۀە ثیابَٕٔیەکی ثبغایبٌ صەضا کۀت نۀ ضاەرصەيەصا بتیکابٌ رۆژ
نەصٔای رۆژ زیبتر سۆی ثە گۀرە ٔ پیرۆز نەقەڵەو صەصا .یەکەو ْۀڵێک ثۆ صژایەتیکرصَای بتیکابٌ
کۀتە گەڕ نەثەر پػتیٕاَیکرصَی ْسری پرۆتطتبَیسو َەثٕٔ ثەڵکٕٔ ْەڵضەگەڕایۀە ثۆ يەضەنەیەکی
کەيجبیەر :پبغبیەکی ثێئاۆقرە صەیٕیطا يیراتگرێکای ْەثێا ْ .ێُڕیای ْەغاتەو پبغابی ثریتبَیاب
صأای نە پبپب کهێًێُتی غەغەو کرص ْبٔضەرێتیی َێإاٌ ئۀ ٔ کابتریٍ ْەڵجٕەغاێُێتۀە چَٕکإٔ
کبتریٍ َەیتٕاَیجٕٔ يیراتگرێکی ثۆ صرٔض ثکبت .ئەڵجەت کابتریٍ تەياجەد َەثإٔ ئۀ نە ْەغا
ضبڵضا کاێک ٔ چٕار يُضاڵی يرصٔٔی ثٕٔثٕٔ ٔ صٔٔ يُضاڵیػی نەثبر چٕٔثٌٕٔ) .پبپب ئۀ صاسإازەی
قجاإٔد َەکاارص ْەر ثااۆیە ْێُااڕی ٔازی نە بتیکاابٌ ْێُااب ٔ سااۆی ثە پێػااۀای کهێطاابی ثریتبَیااب
راگەیبَااض .ئۀ نەڕٔٔی ثاابٔەڕۀە ْاایش کێػااەیەکی نەگەد کهێطاابی کبتۆنیکااضا َەثاإٔ تەَاابَەت ثە
َٕٔضیُی ٔتبرێاک پػاتگێریی نە پبپاب کارص ٔ ْێرغای کارصە ضاەر نإٔتێر ٔ ثەثاۆَەی ئەو کابرۀە
بتیکبٌ َبزَبٔی «ثەرگریکەری ئبییٍ»ی پ ثەسػی ضەیر نۀەصایە تب ئەيرۆیع ْەئٕ ێگراَای
ْێُڕی ئەو َبزَبٔەیبٌ ْەڵگرتٕٔە .کۀاثٕٔ کهێطبی تبزەضەرْەڵضأ ٔ ضەرثەسۆی ئەَگهیکبٌ ْێػاتب
ضەر ثە يەزْەثی کبتۆنیک ثٕٔ ٔ تبقە کێػەی نەگەد بتیکبَضا کێػەی ثإٔکی پبپب ثٕٔ.
نٕٔتێر ژاٌ کبنڤیٍ ٔ تەَبَەت ئۆنیڤّر کرايۆد ٔ پیۆریتەَە ئاّيریکبییەکبٌ .صاڕێژەراَای ثیُابکە ئۀەیابٌ نە
ثیرکرصٔٔە کە زۆرثەی ئەو تبقًبَە صٔژيُی یەکتر ثٌٕٔ رەَگە ثبغتریع ٔاثێ کە ْەر نە ثیر ثکرێ .
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صاثڕاَاای ثریتبَییەکاابٌ نە بتیکاابٌ یەکەياایٍ ٔ ثەر ەضااتەتریٍ ًَاإَٔە ثاإٔ نە زَجیرەیەکاای
صٔٔرٔصرێژی یبسیجٌٕٔ ٔ غەڕی يەزْەثای نە صژی بتیکابٌ کە َسیاک ثە ْەيإٔ ٔڤتابَی ئۀرٔپابی
گرتۀە ٔ تاب  ١٥٠ضابد صٔای یابسیجَٕٔەکەی نإٔتێر صرێاژەی پەیاضا کارص .ئەو زَجیارە غاەڕاَە نە
١٦٤٨صا تۀأ ثٌٕٔ .پەیًبَُبيەی ئبغتیی ٔێط فبنیب کۆتبییٓێُەری «غەڕی ضای ضابڵە»ی َێإاٌ
ژێريەَەکاابٌ ثاإٔ .ثەپێاای ئەو پەیًبَُاابيەیە ْەياإٔ ياابد ٔ يٕڵااک ٔ ضاابيبَی قەیطااەر ٔ ثەغاای
ْەرەزۆری ئۀ غتبَەی ْی سٕصا نە راضتیضا پبپب) ثٌٕٔ راصەضتی قەیطەر کاراَۀە .ئەو ئبغاتییە
ثٕٔثەْۆی زیُضٔٔثَٕٔۀەی ْسرێکی ضبڵی ْ« :١٥٥٥ەرکەضێک دبکًی غٕێُێک ثإٔ ئبییُەکەیػای
صەثێااتە ئاابییُی زاڵاای ئۀ غاإێُە» ثەو پێاایە ياابفی صیاابریکرصَی ئاابییُی ٔڤت صەکۀتە صەض ا
پبصغااابکبٌ .ئەو ْاااسری صرگااابیەک ثااإٔ ثە رٔٔی ئبضااابَگیریی ئااابییُی ٔ کۆچجەریاااضا کااارایۀە.
یاابثَٕٔۀەی تۀأی کهێطااب ٔ صۀڵەت نە ضاابڵی ١٦٤٨صا رٔٔی َەصا ثەڤو ئەو ضاابڵە ضااەيجٕنی
ئبڵٕگۆڕێکی گرَگی يێژٔٔی رۆژئبٔا ثٕٔٔ .ێط فبنیب يبَبی تۀأثإَٔی ْسریاک کە صەیإت ئۀرٔپاب
کۆيەڵگابی گۀرەی يەضاایذییەکبٌ یاابٌ «ضااەرزەيیُی يەضایذییەت»ِ ٔ صەثا کهێطاابی کبتۆنیااک
ثجێااتە ثەرپرضاای کبرٔثاابری يەەُۀیاای ئەو ضااەرزەيیُە ٔ ئیًپراتااۆری پیاارۆز ٔ يٕثاابرەکی رۆو
ضەرۆکبیەتیی کبرٔثبری صَٔیبییی ثکبت .٢٠صاْبتٕٔ ثۆ صۀڵەت ثٕٔ.

صۀڵەتی رۆغُجیر
نە ضااەصەی دە ااضەصا پبغاابکبٌ صٔژيُێکیتریاابٌ نە ثەرصەو سۆیبَااضا ثیُیاایۀە ٔ ئیااضی ااڵۀی
َبڕەزایەتییەکاابٌ نەصەضااتی ئبییُااضا َەياابثٕٔ ثەڵکاإٔ ثەرپرضااە سۆيبڵییەکاابٌ ٔاتە ئەيیرەکاابٌ
صٔٔکەکبٌ ثبرۆَەکبٌ ٔ کۆَتەکبٌ ثٌٕٔ ثە َەیبری یەکەيی ضیطتەيی پبغبیەتی .ثەڤو ثە صرێژاییی
ئەو ضەصەیە پبصغبکبٌ ضەرکۀتُیبٌ ثەصەضا ْێُاب .ئۀاٌ صەضاەڤتی سۆیابٌ ثەْێستار نە ابراٌ
تەیبر کرص ٔ ثە صايەزارَضَی ضیطتەيێکی ئیضاریی ضبَتراد ا صۀڵەت ا ثەضەر َەیبرە َبٔچەییەکبَاضا
ضەرکۀتٍْ .ۆکبرەکبَی ضەرکۀتُی صۀڵەت چەَض غتێک ثٕٔ :ئابڵٕگۆڕی تەکُۆناۆژیکی يهًالَێای
تَٕااضی َیساياای ضااەرْەڵضاَی َبضاایۆَبنیسو ٔ صٔا اابر صرٔضااتکرصَی يیکاابَیسيێکی َبٔەَااضی ثااۆ
کۆکرصَۀەی پیتبک .ثەڤو َبث ئبکبيێکی گرَگای ئەو ئابڵٕگۆڕە نە ثیار ثەریاُۀە ثەْێسثإَٔۀەی
صۀڵەت نە ثەرژۀەَااااضیی ئبزاصیااااضا َەثاااإٔ .پبغاااابکبٌ نەگەد ثەْێسثَٕٔۀەیبَااااضا صەکۀتااااُە
ْ . ٢٠سر ی کۆيەڵگبی یٓابَیی ئیًبَاضاراٌ ئێطاتبیع نە ئیطااليضا ْەیە کە ثە ئإيًەت َبضارأە .ثەڤو نە
ئیطاليضا ْبٔٔاتبی کهێطبی کبتۆنیک یبٌ پبپبيبٌ َییە .ثڕٔاَە ثەغی چٕارەو).
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ْەڵٕەغاابَضَۀەی زۆرثەی صايەزرأەکاابَی ضااەصەکبَی َبٔەڕاض ا ٔەک پەرنەيبَەکاابٌ غااۆراکبٌ ٔ
ئەَجٕيەَەکبَی یبضبصاَبٌ .ئەَضايبَی ئەَجٕيەَی یبضبصاَبَی فەرەَطب ئێتبژێُرۆ) نە ثەْبری ١٧٨٩
ٔ نە ضەرٔثەَضی غۆڕغی يەزَضا ثبَگٓێػتی کۆثَٕٔۀە کراٌ نە راضتیضا ئەيە یەکەو کۆثإَٔۀەی
ئەو ئەَجٕيەَە ثٕٔ نەصٔای  ١٧٥ضبدم ْەرٔەْب ئۀ پبصغبیبَەی تابزە ثەْێاس ثٕٔثإَٔۀە ٔرصۀرصە
کۀتاُە ْەڵٕەغابَضَۀەی ضیطاتەيی چەَاضالیەَەی يابفە ئەغارافییەکبٌ ٔ َەریاتە َبٔچەییەکاابٌ ٔ
ضیطتەيی پبراضتُی پیػەکبراٌ نە ثەراَجەرصا ضیطتەيێکی یەکطبٌ ٔ ْبٔغێٕەیبٌ ثۆ صاثیُکرصَای
يبفەکبٌ رۆ َب کە نەژێر چبٔصێریی پبصغبصا ثٕٔ .نەو ثبرەیۀە پەرنەيبَی ثریتبَیب ئبٔارتەیەکی گرَگ
ثااإٔ کە نە راضاااتیضا صٔای غۆڕغااای يەزَااای  ١٦٨٨نە غاااەڕی صژ ثە صايٕصەزگااابی پبغااابیەتیضا
ضەرکۀتُی ثەصەض ْێُب]١٠[.
رەَااگە پێًاابٌ ٔا ثێا الٔازکۀتُاای چیُاای ئەغااراف يبَاابی پێػااکۀتُی ئبیااضیبی یەکطاابَجٌٕٔ
نەثەراَجەر یبضبصا نۀ ضەرصەيەصا صەیبَٕیطا صەقابٔصەق ثەو يبَابیەی ثػإثٓێٍُْ .بٔکابت نەگەد
پێػکۀتُی ثیری رۆغُگەریضا کە ضاەر ەو ئۀرٔپابی ضاەصەی دە اضەيی گرتجاۆٔە ثۆچَٕٔەکابَی
ْەَااضپ فّیهّضاإفی ٔەک ااۆڵتێر ٔ صیااضرۆ ثبرگاابٔی ثاإٔ ثە ْەَااضپ ٔەْااى ٔ سەیاابد صەرثاابرەی
«ثەئەقتَیکرصٌ» ٔ «يۆصێڕَیساضیۆٌ»ی صۀڵەت .ثەڤو ئەو ثۆچَٕٔابَە نە يەیاضاَی کارصۀەصا ثە
ئبراضتەی ثەْێسثَٕٔۀەی صۀڵەتای َبٔەَاضی ٔ الٔازکۀتُای صەضاەڤتە َبٔچەییەکبَاضا صەغاکبیۀە.
ئەو رۀتە کە صٔاتر ثە صەضتۀاژەی «صیکتبتۆرییەتی رۆغاُجیراَە» پێُبضاە کارا ْەڵگاری کاۆيەڵە
تإسًێکی پێػاکۀتُشٕازاَە ثإْٔ .ەَاضپ نە صەضاەڤتضاراَی ئۀ ضاەرصەيە ا ثاۆ ٔێاُە فرێضریػای
صٔٔەيای پرۆضای کابتریُی صٔٔەيای رٔٔضای ٔ یاۆزێئی صْٔٔەيای َەيطابیی ا ثەراَاجەر یابثیراَی
يەزْەثی ئبضبَگیر ثٌٕٔ چبکطبزییبٌ نە ضیطتەيی یبضبییضا صەکرص ٔ یبريەتیی يبصی ٔ يەەُۀیی
ثەرچبٔیبٌ پێػکەظ ثە َْٕەريەَضاٌ يۆضییبراٌ ٔ َٕٔضەراٌ صەکرص ْەر ئەيەغە ٔای کرصٔٔە نە
زۆرثەی کتێاات ٔ َٕٔضاارأەکبَضا ٔەک کەضاابَێکی ثاابظ َاابٔزەص ثکاارێٍ) .ثەڤو ئەو ێگااۆڕکێیە نە
صەضەڤتضا ثٕٔ ثە ْۆی الٔازکۀتُی ْەئٕ ئۀ گرٔپابَەی َابٔ کۆيەڵگاب کە تٕاَابی کاۆَترۆڵکرصَی
ئۆتااۆریتە ٔ ضااەرەڕۆییی صايٕصەزگاابی پبغاابیەتییبٌ ْەثاإٔ .نێاارەثەصٔأە ئیااضی ئ ابزاصی ثەتۀأی
گرێضرأی رێژەی صەض ٔ صڵجبزیی دبکًبٌ ثٕٔ .تەَبَەت ثبغاتریٍ پبصغابیع ا ْەرٔەْاب ێُػایُە
کەيتاار ثبغااەکبَی ا کبتێااک ثکۀتاابیەَە ژێاار زەستێکاای َاابٔسۆیی یاابٌ صەرەکیاایۀە پرۆضااەی
نیجرانیساضیۆَیبٌ راصەگرت ٔ صەکۀتُە ضەرکٕتکرصَی َبڕازییبٌ .نە کۆتابییی ضاەصەی ْەژصەياضا کە
غەڕ ٔ غۆڕظ ٔ یبسیجَٕٔی َبٔسۆیی ئبضبیع ٔ ْێًُبیەتیی ئۀرٔپبیبٌ غێٕاَضثٕٔ صیکتبتۆرییەتی
رۆغُجیراَە زیبتر نۀەی ثەرۀ رۆغُجیری ثڕٔات ثەرۀ صیکتبتۆرییەت ْەَگبٔی ْبٔێػ .
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صايٕصەزگبی پبغبیەتیی فەرەَطب نە ضەرصەيی نۆیی چٕارصەياضا گەیػاتجٕٔە تەغایی صەضاەڤتی
سۆی .فیۆصانیسيی فەرەَطی ْەيیػە یبٔاز ثٕٔە نە فیۆصانیسيی ثریتبَی .فەرەَطب کۀتجٕٔە َێٕاٌ
چەَ ض ٔڤتێکی َەیبرۀە ْەر ثۆیە ثەرصۀاو ضەرقبڵی کۆکرصَۀەی ْێاسی َیسايای ٔ غاەڕکەر ثإٔ
ئەيەظ نە سۆیضا َەیضەْێػ صۀڵەتی َبٔەَضی الٔاز ثکۀێ نۆیی چٕارصەو نە کۆی پەَجابٔچٕار
ضبد پبغبیەتی ضی ضبد نە غەڕصا ثٕٔ) .صايٕصەزگابی پبغابیەتی ئەو راضاتییە ژیۆپۆنۆتیکابَەی ثە
ثبرێکیترصا صەقۆضتۀە ٔ نە رێگبیۀە چیُی ئەغرافی نە پێگەی صەضەڤتیبٌ کە ْەيبٌ زۀیٔزار ٔ
يٕڵکەکبَیاابٌ ثاإٔ صٔٔر صەکاارصۀە .نااۆیی چاإراصەو نەثەر رۆغااُبییی رێُٕيبییەکاابَی کبرصیُاابد
ریػاایهۆی ٢١ثهاایًەت ٔ زاَاابصا ٔرصۀرصە صۀڵەتە سۆيبڵییەکاابَی نە چُگاای ئەغااراف صەرْێُااب ٔ
فەري بَجەرە َبٔچەییەکبَی نە ثابتیی ئۀاٌ صايەزراَاض کە ٔاثەضاتەی ساۆی ثإٌْٔ .ەرٔەْاب پاێگە ٔ
ثەْاابی غااۆراکبٌ ٔ ئەَجٕيەَەکاابَی یبضاابصاَبَی صاثەزاَااض .نااۆیی چاإارصەو ثە «پبصغاابی ْەتاابٔ»
َبٔثاابَگی صەرکرصثاإٔ ئەڵااجەت پااێاۀاَەی ثۆچاإَٔی ثاابٔ ئەو َبزَاابٔە ئبياابژە َەثاإٔ ثااۆ زێااڕ ٔ
ئبڵتَٕٔەکبَی ثەڵکٕٔ ئبيابژە ثإٔ ثاۆ پاێگە ٔ صەضاەڤتە ثێإێُەکەیْ .ایش کەش ٔ ْێسێاک َەثإٔ
ثتٕاَێ غبٌ نە غبَی ئۀ ثاضات .ناۆیی چإارصەو ئەغارافی فەرەَطابی راپێاای پابریص کارص ٔ ثە
رازأەتااریٍ صەرثاابری ئۀرٔپااب فریاإی صاٌ ٔ ثااۆ ْەيیػااە َیػااتە ێی ئەو غاابرەی کاارصٌ .نااۆیی
صەیٕیط ثەو کبرە الٔازیبٌ ثشبت .صايٕصەزگبی پبغبیەتیی فەرەَطب پابرە ٔ پإٔڵێکی ئەفطابَەییی
ثەکاابر صەْێُااب ثااۆ يەراضاایًە ثێٕێُەکاابَی ضااەیراٌ ضااەيب ٔ ْەڵپەڕک ا رأکاارصٌ ٔ صاثاإَەریتە
َەثڕأەکبَی کۆغکی پبغبیی ئەيبَە ٔ گۀرەیی ٔ غکۆی کۆغکی ێرضبی فێڵجبزییەکی زیرەکبَەی
ضیبضاای ثاإٔ تااب ثەو غااێٕەیە ئەغااراف ثااکەَە َێاإ قەفەضااێکی ئاابڵتَٕٔۀە .ئۀاٌ ثە هاإثەرگی
رازأەی ْۀرێػى ٔ کتٔقژی پٕٔصرنێضرأ سڵەتبٌ ٔ ٔرصۀرصە صەضەڤت ٔ ضاەرثەسۆییبٌ نا زۀت
صەکرا]١١[.
غۆڕغاای  ١٧٨٩زۆر غااتی گااۆڕی ثەڤو َەیتاإاَی ثۆچاإَٔی َبٔەَااضسٕازاَە ضبَتراڵیطااتی)
ثگۆڕێ نە راضتیضا غۆڕظ ٔڤتای ضابَتراڵیسەتر کارصۀە .غۆڕغای فەرەَطاب پاێاۀاَەی غۆڕغای
يەزَی ثریتبَیب  )١٦٨٨ئەغارافی زەيیُاضاری ثەْێستار َەکارص ثەڵکإٔ نەسػاتەی ثارصٌ .غۆڕغای
فەرەَطب کهێطبی ثێضەضەڤت کرص ٔ چیُی ئەغاراف ٔ صۀڵەتە ثإٔکەکابٌ ٔ ثابَکە سۆيبڵییەکابَی
الٔاز سط  .نۆرص ئەکتۆٌ تٕێژەر ٔ ضیبضەتًەصاری گۀرەی ضاەصەی َاۆزصەو پێای ٔایە غۆڕغای
فەرەَطب زیبتر نۀەی ْۀڵی ثإٔککرصَۀەی صەضەڤتی َبٔەَاضی ثاضات ْەر ْێسێکای صیاکەی صیجاب
 . ٢١ضەرۆک ٔەزیراَی نۆیی ضاێسصەو نە َێإاٌ ضابڤَی  ١٦٢٤تاب ١٦٤٢صا کە الیەَگاری صەضاەڤتی رەْابی
پبغبیەتی ثٕٔ.ٔ .ف
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ئەکۀتە صژایەتیکاارصَیۀە ٔ ثێکاابریگەری صەسطااتٍ .ئەکتااۆٌ پێاای ٔایە فەرەَطااییەکبٌ «تیااۆریی
غاۆڕظ»یاابٌ نە ئااّيریکبییەکبٌ ٔەرگاارت «َەک تیااۆریی دکإٔيەت ا ٔاتە ثااڕیٍ َەک صٔٔریااٍ».
صەضەڤتی ەيبٔەری ضەر ەو غکۆ ٔ غبَبزی ٔ ْێاسی کاۆَترۆڵُەکرأی پبغابیەتیی کارصە يإڵکی
سۆی « .ەيبٔەر» ثبڤتریٍ ٔ ثەرزتریٍ پێگەی پ ثڕا ٔ «ئبزاصی ٔ یەکطابَی ٔ ثرایەتای»ی ٔەک
ئبيبَجەکاابَی سااۆی راگەیبَااض .ياابف ٔ ئبزاصییەکاابٌ کە ضااەرصەيبَێک گرێااضرأی صەض ا ٔصڵجبزی ٔ
صڵئرأاَیی پبصغبکبٌ ثإٔ نەيە ثەصٔأە کۀتە ژێار َئإٔزی دەز ٔ ئابرەزٔٔی «ْبٔٔڤتییابٌ»ۀە
ئەڵجەت ضەرکرصەکبَی غۆڕظ َٕێُەری ئەو ْبٔٔڤتییبَە ثٌٕٔ.
ثەڤو فّیهّضاإفێکی فەرەَطاای يااۆصێهێکی صیکەیػاای ثااۆ ئاابزاصی صاڕغااتجٕٔ يۆَتێطااکیۆ ٔەک
زۆرثەی نیجرانەکبَی چبسی رۆغُگەری نە ضەصەی ْەژصەيضا ضتبیػی دکٕٔيەتی ثریتبَیبی صەکرص.
يۆَتێطکیۆ ثە ضتبیػکرصَی رٔٔتۀە َۀەضاتب ٔ ضاەرەکیتریٍ تبیجەتًەَاضیی ضیطاتەيی ثریتبَیابی
صەضتُیػبٌ کرص :ئەو ضیطتەيە نەثبتیی ئۀەی ثە غێٕەی تیۆریک پػاتگیری نە ئابزاصی ثکابت ثە
کرصۀە پبرێسەری ئبزاصی ثْٕٔ .یشکبو نە الیەَە پێکٓێُەرەکبَی صەضەڤت َەیاضەتٕاَی صەضاەڤتێکی
فرە ثۆ سۆی کۆ ثکبتۀە چَٕکٕٔ صەضەڤت صاثەظ کراثٕٔ نە َێٕاٌ پبصغب ئەغراف ئەَجإيەَی
صۀڵەيەَضاٌ) ٔ سەڵکی ئبضبییضا ئەَجٕيەَی ەۀاو) .ئەو غێٕە نە « یبکرصَۀەی صەزگبکابٌ»ی
صۀڵەت [صاثەغکرصَی صەضەڤت] ثإٔ ثە ْۆکابری پبراضاتُی ئابزاصییە يەصەَییەکابٌ ٔ ئبضابَگیری
نەثەراَااجەر اإصاثیراَی يەزْەثیااضا .يۆَتێطااکیۆ ثە غااێٕەی کاإێراَە پػااتیٕاَیی نە يیکاابَیسيی
دکٕٔيەت ٔ نە یبضبکبٌ َەصەکرص ثیريبٌ َەچ ضەرەکیتریٍ کتێجەکەی َبٔی رۆدی یبضبکبٌ ثٕٔ.
نە راضااتیضا صٔای چەَااض ضااەصەیەک صەضااەڤتی پبغاابی ثریتبَیااب ْێُااض رٔٔی نە کااسی صا کە نە
کۆتبییەکبَی ضەصەی َۆزصەيۀە ضەرەڕای ئۀەی ئەو ٔڤتە ثە فەريی سبٔەٌ ضیطتەيی پبغابیەتی
ثٕٔ ثەڤو ثە کرصۀە ٔەک کۆيبرێکی ئەغرافی ٔاثٕٔ کە صەضتەثژێراَی زەيیُاضار ثەڕێٕەیابٌ صەثارص.
نێکااضاَۀەی ضتبیػاائبيێسی يۆَتێطااکیۆ کاابریگەرییەکی ثەرچاابٔی نەضااەر ساإصی ثریتبَییەکاابَیع
ثە ێٓێػااا ٔ .یهیااابو ثالکێطاااتۆٌ يبفُبضااای ثەَبٔثبَاااگ ٔ گۀرەی ثریتااابَی کبتێاااک سەریکااای
نێکاۆڵیُۀەی یبضابکبَی ثریتبَیااب ثإٔ ْسرەکابَی يۆَتێطااکیۆی ٔەک ضاەرچبٔەیەک ثەکابر صەْێُااب.
ۆصییەت ئەغکالر فّیهّضٕفی ضیبضایی ئاّيریکبیی پێای ٔایە نە ضاەرصەيی صايەزراَای کۆيابری
ئّيریکبصا «يۆَتێطکیۆ پەیابيێکی ئبضاًبَی ثإٔ» .ەیًاس يەصیطاۆٌ تۆيابش ێئێرضاۆٌ ابٌ
ئبصايس ٔ ْەئٕ کبرثەصەضتبَیتر ْۀڵیبٌ صەصا نە صرٔضتکرصَی ضیطتەيی َۆیی ضیبضیی ئّيریکبصا
ْەڵگەڕێُۀە ثۆ الی ْسرەکبَی يۆَتێطکیۆ ٔ زیبتریٍ ئبٔڕصاَۀەیبٌ نە َبٔ َٕٔضاەراَی يۆصێڕَاضا ثاۆ
يۆَتێطکیۆ ثٕٔ تەَیب کتێجی پیرۆز زیبتر نە يۆَتێطکیۆ کەڵکی ن ٔەرگیرأە) .ئەغکالر پێی ٔایە
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يۆَتێطااکیۆ ْێُااض ضەرَجڕاکێػااەر ثاإٔ کە «ْەو صاکااۆکیکەراٌ ٔ ْەو َەیاابراَی یبضاابی تاابزەی
ثُایُەیی ثەڵگبَضَەکبَیبٌ ثەقٕٔڵی گرێضرأی يۆَتێطکیۆ ثٕٔ»]١٢[.

ثەرْەيەکبَی ضەريبیەصاری
نە ضەصەی ْەژصەيضا کٕنتٕٔری ضیبضیی َبئبضبییی ثریتبَیب ضەرچبٔەیەکی صٔایی ٔ ژیبَجەسػی
صەضااەڤتی ثەصەضاا ْێُااب :ضااەريبیەصاری .٢٢يهًالَێکاابَی َێاإاٌ کهێطااب ٔ صۀڵەت ئەغااراف ٔ
پبصغبکبٌ ٔ کبتۆنیک ٔ پرۆتطاتبٌ صەرگبیابٌ ثە رٔٔی ئابزاصیی تبکاضا کارصۀە ثەڤو ضاەريبیەصاری
ْەئٕ صیٕارەکبَی رٔٔسبَاض .ضاەريبیەصاری زیابتریٍ کابریگەریی نەضاەر صاڕغاتُی صَٔیابی ياۆصێڕٌ
ثە ێٓێػتٕٔە ٔ نە ْەيبٌ کبتضا ْیش غتێکیتر َەیتٕاَیإە ٔەک ضاەريبیەصاری ياۆصێهە تەيەَاضرێژە
چەَضْەزارضبڵەییەکبَی ژیبَی ضیبضی ئبثٕٔری ٔ کۆيەڤیەتیًابٌ تێاک ثػاکێُ  .ضاەريبیەصاری نە
چەَض ضەصەیەکضا فیۆصانیسو ٔ ضیطتەيی پبغابیەتیی ْەڵٕەغابَضۀە ْەرصٔٔکای ئەيابَە ەستیابٌ
نەضااەر رەگەز ٔ رەضااەٌ صەکاارصِِٔ .ضااەريبیەصاری چیُێکاای ضااەرثەسۆی ساابٔەٌ کاابر ٔ پیػااەی
سٕنیبَااض کە زۆر قەرزصاری صۀڵەت َاایٍ ٔ ْەَاإٔکە ضااەرەکیتریٍ ْێااسی َاابٔ ْەياإٔ کۆيەڵگااب
پێػکۀتٕٔەکبَی یٓبٍَ .ضەريبیەصاری گۆڕاٌ ٔ ثإٔژاَۀەی نە ثابتیی تەکإٔزی ٔ ضإَُەت ٔەک
فەنطەفەی زاڵی صَٔیبی يۆصێڕٌ چەضپبَض .ضەريبیەصاری ئبفرێُەری صَٔیبیەکی تبزە ثٕٔ ثە ْیش ۆر
نۀ صَٔیبیە َبچێ ْەزاراٌ ضبد ثەرصۀاو ثٕٔ زیبتریٍ کبریگەرییەکەیػی نەضەر ثریتبَیب ثٕٔ.
ضەريبیەصاری نە غٕێُکیتر نەصایک ثٕٔ .نە زۆرثەی ْەرەزۆری ضەصەکبَی َبٔەڕاضاتضا ثبزرگابَی
ٔ ياابيەڵەکرصٌ رٔٔی نە کااسی صاثاإٔ ثەڤو نە ضااەصەی چٕارصەيااضا کەو کەو نە ْەَااضپ َاابٔچەی
ئۀرٔپاابصا ثااإٔژایۀە .غۆڕغااای تەکُۆنۆژیاابی ٔەرزێاااڕی ثااإٔ ثە ياابیەی گەغەضاااەَضَی ڕێاااژەی
ثەرْەيٓێُبَی صاَۀێڵە ٔ صەەم ٔ صاٌ ثە ۆرێک کە زیبتر نە پێٕیطتیی َابٔسۆیی ثإٔ ْەر ثاۆیە
صەثب یبٌ ثئرۆغرایە یبٌ ثە غێٕەی ثەراَجەر ثگاۆڕصرایەتۀە .چەَاضیٍ غابری ثبزرگابَی ٔ ثەَاضەریی
ٔەک ئەَ ۆرو ٢٣ثرۆکطێم ێُیطایب ٔ یُێڤاب ثإَٔە ضاەَتەری چابالکیی ئابثٕٔری .ژيێریابریی
 .٢٢ضەثبرەت ثە پێُبضە ۆرأ ۆرەکبَی «ضەريبیەصاری» گەن ثەرْەيی ثێػٕيبر ْبتۆتە َٕٔضیٍ .يٍ نە
پێُبضەیەکی زۆر ضەرەتبییضا ثە کبری صەْێُى کە نەگەد زۆرثەی پێُبضە ثبٔەکبَی َبٔ فەرْەَگەکبَی ٔغەصا
ثۆ ٔێُە نەگەد پێُبضەی ئیُطبیکهۆپیضیبی ئۆکطئۆرصصا  )١٩٩٨صەگَٕجێ « :ضیطتەيێک ثۆ ثەڕێٕەثرصَی
ئبثٕٔری کە نەضەر ثُەيبی ثبزاڕی ئبزاص صايەزارٔە ٔ ئبيێرەکابَی ثەرْەيٓێُابٌ صاثەغاکرصٌ ٔ گاۆڕیُۀە نە
صەضتی صۀڵەتضا َییە ٔ سەڵک یبٌ کۆيپبَیبکبٌ ثەڕێٕەیبٌ صەثەٌ.»...
 . ٢٣غبرێکی ثەنجیک.ٔ .ف
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صٔٔقبت ٢٤ثەکبرْێُبَی ژيبرە ْێُضی/ەەرەثییەکبٌ ٔ ضەرْەڵضاَی ثبَکضاری چبالکیی ئبثٕٔرییبٌ نە
کبرێکی ئبيابتۆراَۀە گاۆڕی ثاۆ چابالکییەکی پرۆفیػاُبد ٔ يیتۆصیاک .صٔای يابٔەیەک ثإٔژاَۀەی
ثبزرگبَی ضُٕٔری غبرە ثەَاضەرییەکبَی تێپەڕاَاض ٔ صزەی کارصە َابٔ ٔڤتەکبَیػاۀە ئەو صیابرصەیە
ضەرەتب فرۆ ثٕٔيبَی گرتۀە ْۆڵەَضا ثەنجیاک ٔ نۆکسايجإٔرق) صٔاتاریع ثەرۀ ثریتبَیاب کػاب ٔ
ْەيااإٔ ثەرْەيێکااای ٔەرزێاااڕی پیػەضااابزی پیػەضااابزییە صەضاااتییەکبٌ ٔ ْەرٔەْاااب کەرتااای
سسيەتگٕزاریػی گرتۀەْ .ێػتب ٔەڤيێکی تۀأ ٔ تۆکًە ثاۆ ئۀ پرضایبرە َەصۆزرأەتۀە کە چًاب
ضەريبیەصاری ضەرەتب نۀ َبٔچبَەصا ضەری ْەڵضا ثەڤو زۆرثەی يێژَٕٔٔٔضبَی ئبثٕٔری نەضاەر ئۀ
رایەٌ کە یەک نە ْۆکبرە گرَگەکبَی صەگەڕێتۀە ثۆ ئبيابصەثَٕٔی صۀڵەتێکای ثەْێاس کە پابرێسەری
يٕڵکاضاریی تابکی ثاإٔ .صٔٔ يێژَٕٔٔٔضای گۀرەی ئەو ثإارە صاگااتش َاۆرش ٔ رۆثێارت تۆياابش
صەڵێٍ نە ْەرکٕێاضا ضاەريبیەصاری پاێع کۀتجاب ْۆکابرەکەی «ثە زۆری صەگەڕایۀە ثاۆ ئۀ اۆرە
يبفبَەی ثۆ يٕڵکضاری صاثیٍ کراثٕٔ» ]١٣[.نە ضەصەی غبَسصەيضا ٔرصە ٔرصە ثۆچَٕٔێکی گػاتی نە
ئۀرٔپبصا ضەری ْەڵضا کە پێی ٔاثإٔ «ضاەرٔەت ٔ ضابيبٌ ْای ثُەيابڵەیە ٔ صەضاەڤتیع يإڵکی
پبصغب ٔ فەريبَجەراَی پبصغابیە» .يبفُبضاێکی ئیطاپبَیبیی نە ضاەصەی پبزصەياضا ٔتجإٔی «صەثا
تەَیب ثەڕێٕەثرصَی ٔڤت ثە پبصغب ثطپێرصرێ َەک ئۀەی ثە غێٕەیەکی رەْب ثجێتە سبٔەٌ ْەيإٔ
غاتێک» ]١٤[.ثەڤو تەَیاب نە ثریتبَیابصا پبصغاابیەک چابرڵسی یەکەو) ثە کارصۀە نّضااێضارِصرا کە
ئۀەظ زیبتر نەثەر صیبریکرصَی رێژەی پیتبک ثبج) ثە غێٕەی ضەرەڕۆیبَە ثٕٔ.
پبراضتُی يیتۆصیکی يبفی يٕڵکضاری کۆيەڵگبکبَی صٔچابری ئابڵٕگۆڕ کارص .ئەيە يبَابی ئۀەیە
صەکرا تۆڕی ئبڵۆزی َەریتەکبٌ ٔ يبفە فیۆصانییەکبٌ ٔەال ثُرێٍ کە ْەرْەئٕیبٌ نەيپەرێک ثٌٕٔ نە
ثەرصەو ثەکبرْێُاابَی غااایبٔ ٔ کااابریگەری ضااەريبیەصا ا صەضاااتەثژێراَی زەيیُاااضاری ثریتبَیاااب نە
٢٥
يۆصێڕَیساضیۆَی ٔەرزێڕیضا گۀرەتریٍ صۀریبٌ گێڕا .ئۀاٌ صەضتیبٌ صایە ضیطتەيی پەرژیُکارصٌ
ا ئەيە پرۆضەیەکی ثێڕەدًبَە ثٕٔ نە پێُبٔ چەضپبَضَی يبفەکابَی فیۆصاالَاضا نەضاەر ئۀ صەغا ٔ
صەر ٔ نێرۀاڕە گػتییبَەی صەکۀتُە َێٕ يٕڵکەکبَیبَۀە ا ثەيەظ رەەیەت ٔ ٔەرزێڕاَیبٌ يە جٕٔر
کرص کبری پطپۆڕاَەتر ٔ کبراتر ئەَجبو ثضەٌ ژیبَی ئەو رەەایەت ٔ ٔەرزێاڕاَە ثەتۀأی ٔاثەضاتەی
 . ٢٤ۆرە ضیطتەيێکی ژيێریبری کە نەضەر صٔٔ ۆر ژيبرصٌ صايەزرأە.ٔ .ف
 . ٢٥ئەيە يیتااۆصی فیااۆصانە ثریتبَییەکاابٌ ثاإٔ نە ضااەصەی ْەژصەصا ثااۆ صاگیرکرصَاای زۀیٔزارە ثاابیەر ٔ
گػتییەکبٌ .ئۀاٌ پەرژیُیبٌ ثەصۀر ئەو زۀییبَەصا صەکێػب ٔ صەیبَکرصَە ثەغێک نە يٕڵکە تبیجەتییەکابَی
سۆیبٌٕٔ .تیبراٌ نەضەر ئەو زۀییبَە ثژێٕی ژیبَیبٌ صاثیٍ صەکارص ْەرثاۆیە ثەَبچابر ٔازیابٌ نە ٔەرزێاڕی
ْێُب ٔ نە کبرگە تبزە صايەزرأەکبَی رضتُضا صايەزراٌ.ٔ.ف
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ْەيبٌ ئۀ زۀیٔزاراَە ثٕٔ .ئەو نێرۀاڕاَە صٔاتر ثۆ نۀەڕاَضَی پەز ثەکبر ْێُراٌ کە ثٕٔ ثە ْاۆی
گەغەضەَضَی ثبزرگبَیی سٕری کە گەن پڕ پی ٔ صاْبت ثإٔ .چیُای زەيیُاضاری ثریتبَیاب سۆیابٌ
نەگەد غۆڕغاای رٔٔ نە رٔٔصاَاای ضااەريبیەصاریضا گَٕجبَااض ٔ ثەو غااێٕەیە صەضااەڤتی سۆیاابٌ پااتۀ
کرصۀە ثەڤو نە ْەيبٌ کبتضا یبريەتیی رۀتی يۆصێڕَیساضێَٕی کۆيەڵگبغیبٌ صەصا .ثەڤو ئەغرافی
فەرەَطی کۆيەڵە زەيیُضارێکی ثسر ٔ ەبیت ثٌٕٔ ٔ ثۀ ۆرەی غیبٔە ْۀڵی گاۆڕیُی يٕڵکەکبَیابٌ
ثۆ يٕڵکێکی ثەرْەيٓێُەر تر َەئەصا نە ْەيبٌ دبڵضا ئەضتبَضَی پیتبکی قٕرضیبٌ نە رەەیەتەکبَیبٌ
صرێژە پ صا .ئۀاَیع ٔەک زۆرثەی ئەغرافی ئۀرٔپبیی ثبزرگبَیکرصَیبٌ ضٕٔک صەَرسبَض.
یب نە «ئەغرافی کابرصاْێٍ» ضاەريبیەصاری تابقًێکی صۀڵەيەَاض ٔ ثەْێاسی َإێی صیکەیػای
صرٔضاا کاارص کە نە رێگاابی زۀیٔزاری پێػکەغااکرأی صايٕصەزگاابی پبغاابیەتییۀە صۀڵەيەَااض
َەثٕٔثإَٔۀە ثەڵکإٔ ئەو صۀڵەيەَاضییەیبٌ نە رێگاابی چابالکیی ئابثٕٔریی ضاەرثەسۆی سۆیاابَۀە
ثەصەض ا ْێُاابثٕٔ .ثە ٔاتاابی یەک نە يێژَٕٔٔٔضاابٌ ئەو «ٔرصە يبنااک»اَەی ثریتبَیااب کە نە ٔرصە
ئەغاارافەکبَۀە تااب ٕٔتیاابراَی صاْێااُەری صەگاارتۀە «تاابقًێکی ٔرصە ضااەريبیەصاری ناإٔتجەرز ٔ
ثٕێر» ثٌٕٔ ]١٥[.ئەو تبقًە یەکەو ئەَاضايبَی ثاۆرژٔازی ثإٌٔ ا کابرل يابرکص ئەو چیاُە سابٔەٌ
ضاااەريبیە ٔ زەدًەتکێػاااە ثە «سااابٔەَی ئبيێرەکااابَی ثەرْەيٓێُااابٌ ٔ سبٔەَکااابراَی کرێکااابراَی
کۆيەڵگب» پێُبضە صەکبت .يبرکص ثە صرٔضتی نۀە گەغتجٕٔ کە ئەو چیُە پێػەَگ ٔ ئبڤْەڵگری
نیجرانیساضیۆَی ضیبضییە نە ئۀرٔپبصا .ثاۆرژٔازی ثەرژۀەَاضیی گۀرەی ساۆی نە ْەَاضپ فابکتەری
٢٦
ٔەک ضەريبیەصاری ثبڤصەضتیی یبضب ثبزاری ئبزاص ٔ ضەرْەڵضاَی پرۆفیػاُبڵیسو ٔ غیبٔضابالریضا
صەثیُێتۀە ْەر ثۆیە پػتیٕاَی نە ریئۆريی پهە ثە پهە ئەکبت ئەو ۆرە ریئاۆريە رۀتەکە ثەرۀ
پێػااۀە صەثاابت .ثریُگتااۆٌ يااۆر تاإێژەری ْاابرٔارص کتێجێکاای نەضااەر زاَطااتە کۆيەڤیەتییەکاابٌ
َٕٔضیٕە کە ئێطتب زۆر ثەَبٔثبَگە تیبیضا ئبٔڕی صأەتۀە نە ْەيإٔ ئۀ رێگبیابَەی صیًٕکراضای ٔ
صیکتاابتۆری ثەرْەو صەْێااٍُ ٔ ثااۆ ئەو يەثەضااتەظ ًَاإَٔە صیبرصەکاابَی چاإار گۆغااەی یٓاابَی
سطتۆتە ثەر نێکۆڵیُۀە .صٔا ابر ئەَجابيگیریی صٔاییای ئەو تإێژیُۀەیەی نە چإار ٔغاەصا کإرت
کرصۆتۀە« :ثۆرژٔازی َەثێ صیًٕکراضی َییە»]١٦[.
نۀ کاابتۀەی چاابالکیی ئاابثٕٔریی کبرصاْێُاابَە ٔ ریطااکشٕازاَە ثاإٔ ثە ْۆکاابری ضااەرەکیی
پێػکۀتُی کۆيەڤیەتی ضیبضەتی ثریتبَیبیع نە ثُۀە گۆڕصرا .ئەَجإيەَی ەۀاو کە نە ضاەصەی
دە ضەيضا صەضەڤتی نە پبصغب ضەَضثۆٔە ٔ ٔڤتی ثەڕێٕە صەثرص پڕ ثٕٔثٕٔ نۀ ثبزرگابَە َۆيابڤَەی
تبزەثەتبزە صۀڵەيەَض ثٕٔثَٕٔۀەْ .ەيیػە ئەغرافی سبٔەٌ َبزَبٔ نە ثریتبَیبصا زۆر کەو ثَٕٔە تاب
26. Meritocracy
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کۆتبییی ضەصەی ْەژصە تەَیب  ٢٠٠کەش ثٌٕٔ ]١٧[.ثەڤو چیُێکی ثەرثتٔی سٕارتر نۀاٌ ْەثإٌٔ
کە زیاابتر ثە َاابٔی «صۀڵەيەَااضاٌ ێُتااری)ی ثریتاابَی» َبضااراثٌٕٔ .ئەياابَە زۆر اابر ْەَااضپ
پێٕەَضییبٌ نەگەد ئەغرافضا ْەثٕٔ ٔ ْەَضپ ثەرپرضبیەتییبٌ نە صۀڵەتە سۆيبڵییەکبَضا ٔەرصەگرت
ثەڤو صٔا بر ضەرچبٔەی پهۀپبیە ٔ صەضەڤتیبٌ صەگەڕایۀە ثۆ ثبزرگبَی کبر ٔ پیػەی پرۆفیػُبد
یبٌ ٔەرزێڕیی پڕپی ٔ صاْبتیبٌ .زۆرثەیبٌ صەچَٕٔە َبٔ صۀڵەتۀە ٔ ثە صاَبَی يۀصایەکی گَٕجابٔ
نە َێاإاٌ سۆیاابٌ ٔ تەکاإٔزیی کۆَااضا صەیبَٕیط ا ریئااۆريە پێػااکۀتُشٕازاَەکبٌ پراکتیااسە ثااکەٌ
ریئۆريی ٔەک ثبزرگبَیی ئبزاص ثبزاڕی ئبزاص يبفە تبکییەکبٌ ٔ ئبزاصیی ئبییُی.
ضیبٌ نە ثەر ەضتەتریٍ ضەرۆک ٔەزیراَی ضاەصەی َاۆزصەی ثریتبَیاب نەو صۀڵەيەَاضاَە ثإٌٔ:
رۆثێرت پیم ٔیهیابو گێالصێطاتۆٌ ٔ ثێُجابيیٍ صێسراییهای .چیُای تبزەثەصەضەڤتگەیػاتٕٔ رەچابٔی
ثەغی ْەرەزۆری صاثإَەریتی ئەغارافییبٌ صەکارص کە صەتإاَیٍ ئبيابژە ثاضەیُە تبیجەتًەَاضیگەنێکی
ٔەک کۆغکی رازأە قبتی ئەغرافی ٔ يیٕاَییەکابَی َێایر ابَی ثەڤو گەنا نۀاٌ ثگاۆڕتر ثإٌٔ.
رێسی زۆر نە « ێُتێهًەَەکابٌ» صەگیارا ٔ تەَابَەت نە کۆيەڵگابصا زیابتر نە نۆرصەکابٌ پێػاەَگ ٔ
کبریگەر ثٌٕٔ .نە راضتیضا نە ضەصەی دە ضەيۀە « ێُتێهًەَی ثریتابَی» ثإٔ ثە کەضابیەتییەکی
ئەفطبَەیی ٔ ْەيإاٌ ئابٔاتەسٕازی ٔەْاب پهۀپابیەیەک ثإٌٔ .صەڵاێٍ َێرضاێک صأای نە ەیًاسی
یەکەو کرصثٕٔ کٕڕەکەی ثکبتە ێُتێهًەٌ پبصغب نە ٔەڤيضا ٔتجٕٔی «يٍ ْەرگیسأْەرگیاس َابتٕاَى
ثیکەيە ێُتێهًەٌ ثەڤو صەتإاَى ثایکەيە ناۆرص» .کابثرایەکی فەرەَطای کە ضاەرصاَێکی نەَاضەَی
کرصثٕٔ ئبثەو غێٕە گبڵتەئبيێسە ثبضی الضبییکرصَۀەی صۀڵەيەَضاٌ نە الیەٌ ئەغرافی ثریتبَیابٔە
صەکاابت« :نە نەَضەَااضا ئەغااراف ٔەک سسيەتکبرەکبَیاابٌ هاإثەرق ئەکەَە ثەریاابٌ ٔ ژَەکبَیػاایبٌ
الضبیی کەَیسەکبَیبٌ صەکەَۀە»ٔ ]١٨[.ێُبکرصَی ئێطتبی ئاێًە ثاۆ ێُتێهًەَای ثریتابَی صیًەَای
پیبٔێکی هٕثەرق رازأەی ٕاَشبضە کە «رۆن نۆرێٍ »٢٧ضاتبتیکبی ئەو پیابٔە ثە چٕارگۆغاەی
یٓبَااضا ثااتٔ صەکاابتۀە .ثەڤو ضااەرْەڵضاَی تاإێژی ێُتااێهًەٌ ثەقاإٔڵی ٔاثەضااتەی ضااەرْەڵضاَی
ئبزاصیی ثریتبَی ثٕٔ.

ئەَگهۆ ا ئّيریکب
ْەرچەَض ضەرْەڵضاَی ضەريبیەصاری صۀڵەتی ضُٕٔرصار يبفی يٕڵکاضاری ٔ ثبڤصەضاتیی یبضاب
نە ضەصەی ْەژصەصا ْەئٕ ئۀرٔپبی گرتجۆٔە ثەڤو ثریتبَیب ًََٕٔەیەکی تبقبَە ثإٔ .ئەو ٔڤتە نە
 . ٢٧کۆيپبَیبی ثەرْەيٓێُبَی هٕثەرق.ٔ .ف

54

ْەئٕ ٔڤتبَی ئۀرٔپب صۀڵەيەَضتر صاْێُەرتر ئبزاصتر ٔ ضەقبيگرتٕٔتر ثٕٔ .نەو ثبرەیۀە گۆییضۆ
صۆ رۆص ێرۆ صەڵێا « :ئابزاصیی تابکی ثەتابیجەتی ئبضبیػای تابک ٔ ضاەريبیە ثە ثبغاتریٍ غاێٕە
صەپاابرێسرا .ضیطااتەيی ثەڕێاإەثەرایەتی ضااەرثەسۆ ٔ چەقُەثەضااتٕٔ ثاإٔ ٔ رێکشرأەکاابَی صاصٔەری
ثەتۀأی ضەرثەسۆ ثٌٕٔ نە صۀڵەت .يبفە تبیجەتییەکابَی صايٕصەزگابی پبغابیەتی زۆر ثەرکإرت ٔ
ضُٕٔرصار کراثٕٔیۀە ...صەضەڤتی ضیبضی نە ژێر کۆَترۆڵی پەرنەيبَضا ثٕٔ ئبیب ئۀرٔپب صەیتإاَی
يۆصێهێکی ْبٔغێٕەيبٌ ثشبتە ثەرصەض » چەَضەْب چبٔصێری صیکەی ئۀ ضاەرصەيەظ ْەر ئبٔەْاب
ئەَجبيگیرییەکیاابٌ ثەصەضااتۀە صأە ٔ ضتبیػاای پێکٓاابتە ٔ کەضاابیەتیی َەتۀەییاای ثریتبَیبیاابٌ
کاارصٔٔەْ .ەَااضپ کەش ثەتاابیجەتی نەضااەر ئاابثٕٔری چااڕ صەثاإَٔۀە .ثە رای ااۆڵتێر «ثبزرگاابَی
ْبٔٔڤتییبَی ثریتبَیبی صۀڵەيەَض کرصۀە نە ْەيبٌکبتضا یبريەتیی صأٌ کە ئبزاص ثژیٍْ ...بٔکابت
ْەر ئەو ئبزاصییەظ ثٕٔ ثە ْاۆی گەغەضاەَضَی ثبزرگابَی» .زاَابیەکی ئابییُیی ٔرصثایٍ ٔ زیرەکای
فەرەَطی ثە َبٔی ئبث کٕایر صەڵێا صۀڵەتای ثریتبَیاب صەضاتی َەصایە پیبْەڵاضاٌ ٔ پەرەپێاضاَی
دەز ٔ ئبرەزٔٔە چۀاغەکبَی چیُی ئەغراف ثەڵکٕٔ صەضتی یبريەتیی صرێژ کرصۀە ثەرۀ «چیُای
پبک ٔ سبٔێُی يبيُبٔەَضی ئەو تٕێژە ثەَارر ٔ پابیەثەرزەی َابٔ گەل» ]١٩[.ثابزاڕی ئابزاص چیُای
يبيُبٔەَضی صۀڵەيەَض صەکرصۀە ئەو چیُە نە پێػکۀتُی ئبیضیبی ئبزاصیضا رۆڵێکی ثبغی صەگێڕا.
ٔاصیبرە ئەو ضیکهە ضیکهێکی ثەکەڵک ٔ ضٕٔصيەَض ثٕٔ.
کۆچجەرَػیُەکبَی ئّ يریکب زیبتریٍ نێکإَٔیبٌ نەگەد ثریتبَیابصا ْەثإٔ .سەڵکای ئەو َبٔچابَە
کۆيەڵە صۀڵەتێکیبٌ صايەزراَضثٕٔ کە زۆر نۀ صۀڵەتبَە صەچٌٕٔ ٔا نە ثریتبَیبی ضەصەی غابزصەصا
صیتجٕٔیاابٌ .نە ضااەرٔثەَضی یاابسیجَٕٔی کۆچجەرَػاایُەکبٌ نە ااۆر ی ضااێیەو صاسٕازییەکاابَی
غۆڕغگێڕاٌ گەڤڵەیەک ثٕٔ ثۆ صأاکرصَۀەی يبفە ثریتبَییەکبَی سۆیبٌ .ئۀاٌ صەیبَٕت پبغابیەکی
ضتەيکبر ئبزاصییە ثَٕیبصییەکبًَبَی پێػێم کارصٔٔە ْەر ثاۆیە َبچابر ثإٔیٍ ضاەرثەسۆییی سۆيابٌ
راثگەیەَیٍ .ئەو ثڕیبرە نە ْەَضپ الیەَۀە ْبٔغێٕەی ْەيبٌ ثڕیبرەکەی غۆڕغی پڕغکۆی ثریتبَیاب
ثاإٔ کە پەرنەياابٌ نە ثەراَااجەر پبغاابیەکی صیکتاابتۆرصا ٔەضااتب .ضااەرەکیتریٍ گَٕاابِ ٔ تاابٔاَی ئۀ
پبصغبیە ثەرزکارصَۀەی ضاەرەڕۆیبَەی رێاژەی پیتابک ثإٔ ثەثا رەزايەَاضیی ْبٔٔڤتییابٌ یابٌ ثە
پێُبضااەیەکی گَٕجاابٔتر ثەثاا رەزايەَااضیی پیتبکااضەراٌ .نە ْەرصٔٔ غۆڕغاای ١٦٨٨ی ثریتبَیااب ٔ
١٧٦٦ی ئّ يریکبصا صەضتەثژێراَی پێػکۀتُشٕاز کە الیەَگری يۆصێڕَیسو ٔ سبٔەٌ ثیرێکای کارأە ٔ
صاْێُەر ثٌٕٔ ضەرکۀتُیبٌ ثەصەض ْێُب اگە نە پبصغاب کۆَطێر بتیطاتە کۆَەکابٌ کە ْەو نە
ثریتبَیااابی ضاااەصەی دە اااضە ٔ ْەو نە ئاااّيریکبی ضاااەصەی ْەژصە نەگەد صەضاااەڤتی پبغااابیەتیضا
يبثَٕٔۀە صۆڕأاَی غۆڕظ ثٌٕٔ).
55

ثەڤو ئەگەر ثریتبَیااب ًَاإَٔەیەکی ئاابٔارتە ثاإٔ ئۀا ئااّيریکب ًَاإَٔەیەکی تاابیجەتی ثاإٔ نە
ًَاإَٔەیەکی تاابیجەتی ئااّيریکب ْەياابٌ ثریتبَیااب ثاإٔ ثەث ا فیااۆصانیسو .ئەڵااجەت نە ئّيریکبیػااضا
ثُەيبڵەی زەيیُضار ٔ صۀڵەيەَض زۆر ثٌٕٔ ثەڤو ْەڵگری ْیش اۆرە َبزَابٔ ٔ يابفێکی يیراتگاراَە
َەثااإٌٔ ٔ ثەثەرأرص نەگەد ئەَاااضايبَی ئەَجااإيەَی نۆرصەکااابَی ثریتبَیااابصا ْااایش صەضاااەڤتێکی
ضیبضیػاایبٌ ثەصەضااتۀە َەثاإٔ .ریااابرص ْۆفطااتبتێری يێژَٔٔاإٔش پێاایٔایە ثااۆ تێگەییػااتٍ نە
ئّ يریکبی ضەصەی ْەژصە پێٕیطتە تبیجەتًەَضییەکی َبٔازە نەثەرچبٔ ثگاریٍ« :صَٔیابیەک کە تەَیاب
چیُی يبيُبٔەَضیی تێاضایە»ْ ]٢٠[.ەرچەَاض ْەَاضپ تإسًی ئەغارافی ئبيابصی رٔٔثەرە ئابثٕٔری ٔ
کۆيەڤیەتییەکاابٌ ثاإٌٔ ثەڤو زۆر ثە صەگااًەٌ رٔٔی صەصا زاد ثَٕٔاابیە ٔ صەضااەڤتیبٌ کۀتاابیەتە
صەض  .نە کۆتبییەکبَی ضاەصەی ْەژصۀە ٔرصۀرصە ئەو تإسى ٔ ْۆکابراَە نە ثابکٕٔری ئاّيریکبصا
ثەرۀ الٔازی چااإٌٔ .گاااۆرصۆٌ ٔٔصی يێژَٔٔااإٔش صەڵێااا « :نە ضااابڤَی [١٧٨٠ی ئاااّيریکب]صا
صەيبَتٕاَی ثە رَٔٔی ٔێُبی کۆيەڵگبیەک ثکەیٍ کە قۆَبسی پاێع يإصێڕٌ صەرثابز صەکابت ٔ ثەرۀ
کۆيەڵگااابیەکی ياااۆصێڕٌ ْەَگااابٔ صەَێااا کۆيەڵگااابیەک ٔرصە ٔرصە ثەرژۀەَاااضیی ثبزرگااابَی ٔ
غێٕەڕٔاَیُی سەڵکی ئبضبیی ثۆ ثەکبرْێُبٌ صەثێتە يۆصێهی زاد» .غۆڕغی ئّيریکب کّ ٔٔص ٔتەَای
ثٕٔ ثە ْۆی «پەرەضەَضَی تەقیُۀەئبضبی ْێسی کابرصاْێٍ» يۀصای َێإاٌ ئۀرٔپاب ٔ ئاّيریکبی
قٕٔڵتر کارصۀە ]٢١[.نەيە ثەصٔأە ئیاضی ئاّيریکب ثەتۀأی گاۆڕصرا ثاۆ کۆيەڵگابیەکی ثاۆرژٔایی ٔ
غاابَبزیی ثەو گااۆڕاَۀە صەکاارص .تۆکڤیاام چەَااض رۆژ صٔای ئۀەی نە ١٨٣١صا گەیػااتە ئااّيریکب نە
صٔٔتٕێی ثیرۀەرییەکبَیضا َٕٔضیٕیەتی نە ئّيریکبصا «يرۆڤ ٔا ْەضا صەکابت ٔرصە ٔرصە ْەيإٔ
کۆيەڵگب نە َبٔ چیُێکی يبيُبٔەَضیضا تٕأەتۀە».
رێگبکەی ئّيریکب ثەرۀ صیًٕکراضیی نیجرانی رێگبیەکی تبقبَە ٔ ئبٔارتە ثٕٔ .کەيتار ٔڤتێکًابٌ
ْەیە ثەثا ْاایش ااۆرە يێااژٔٔ ٔ راثرصٔٔیەکاای فیااۆصانی تاإاَیجێتی ثجێااتە کۆيەڵگاابیەکی ياإصێڕٌ.
ئّيریکبییەکبٌ سبٔەٌ راث رصٔٔیەکی چەَضضەص ضبڵەی پبغبیەتی ٔ ئەغارافییەت َەثإٌٔ ْەر ثاۆیە
پێٕیطا َەثاإٔ ثااۆ رٔٔسبَااضَی تەکاإٔزیی کااۆٌ صۀڵەتێکاای ثەْێااسی َبٔەَااضی صاثًەزرێااٍُ یاابکٕٔ
غۆڕغێکی تَٕضٔتیژی کۆيەڤیەتی رپ ثشەٌ .نیجرانەکابَی ئۀرٔپاب ْەرچەَاض نە صەضاەڤتی صۀڵەت
صەترضبٌ ثەڤو نە ْەيبٌ کبتاضا ثە ئبٔاتیػایۀە ثإٌٔ .ئۀاٌ صەیبَٕیطا صەضاەڤتی صۀڵەت کەو
ثکەَۀە ٔ ضُٕٔری ثۆ صاثُێٍ ثەڤو ثۆ يۆصێڕَیساضیۆَی کۆيەڵگب ْەضتیبٌ ثە زەرٔٔرەتای صۀڵەت
صەکرص .تۆکڤیم نەو ثبرەیۀە صەڵێ « :گۀرەتاریٍ صەضاتکۀتی ئاّيریکبییەکبٌ نۀەصایە کە ثەثا
ئەَجبيضاَی غۆڕغێکی صیًٕکراتیک صیًٕکراضییبٌ ثەصەض ْێُب ...ئۀاٌ یەکطبٌ نە صایک صەثاٍ ٔ
پێٕیط َییە یەکطبٌ ثکرێٍ».
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نە ضەرەتبکبَی ضەصەی َۆزصە نە ثریتبَیب ٔ زۆرثەی َبٔچەکبَی ئّيریکبصا ئبزاصییە تبکییەکابٌ ٔ
یەکطبَجٌٕٔ نە ثەراَجەر یبضبصا ثەتۀأی چەضپبثٕٔ ثەڤو ْیاکبيیبٌ صیًٕکراضای َەثإٌٔ .ثەر نە
یبضابی ریئااۆريی ضاابڵی  ١٨٣٢تەَیااب نە ضااەصا ١/٨ی کاۆی دەغاایًەتی ثەتەيەَاای ثریتبَیااب ياابفی
صەَگضاَیبٌ ْەثٕٔ صٔای پەضُضکرصَی ئۀ یبضبیە رێژەی صەَگضەراٌ گەیػتە نە ضەصا  .٢/٧ضابڵی
 ١٨٦٧ثۆ برێکی تر پیابچَٕٔۀە ثۀ یبضابیەصا کارایۀە ٔ رێاژەکە گاۆڕصرا ثاۆ نە ضاەصا  ٔ ٦/٤نە
صٔای  ١٨٤٤گەیػااتە نە ضااەصا  ]٢٢[.١٢/١صٔا اابر ثریتبَیااب نە ١٩٣٠صا ٔ صٔاثەصٔای پەضااُضکرصَی
يبفی صەَگضاٌ ثۆ ْەئٕ ژَابٌ ثإٔ ثە صیًٕکراضاییەکی تۀأ کە ْبٔٔاتابی پێُبضاەی ئەياڕۆیە ثاۆ
صیًٕکراضی ٔاتە يبفی صەَگضاٌ ثۆ ْەئٕ ئۀاَەی گەغتَٕٔەتە تەيەَی یبضبیی .کەچی ثەيەغۀە
ثەگػتی ثریتبَیب ْەيیػە ٔەک ًََٕٔەی ٔڤتێکی نیجرانی یبضبسٕاز نەقەڵەو صەصرا ثریتبَیب ٔڤتێاک
ثٕٔ کە يبف ٔ ئبزاصییەکبَی صەپبراض ٔ یبضبی ثەضەرصا زاد ثٕٔ.
ئااّيریکب نە ثریتبَیااب صیًاإکراتیکتر ثاإٔ ثەڤو ثۀ رێااژەیەظ َەثاإٔ کە سەڵااک ٔاصەزاَااٍ .نە چەَااض
صەیەی صەضتپێکی صايەزراَی ئّيریکبصا تەَیب پیبٔاَی ضپیپێط ٔ سبٔەٌ يٕڵک يبفی صەَگضاَیبٌ ْەثإٔ
اا ئەيە ثەتۀأی ْبٔغاێٕەی ضیطااتەيی ْەيابٌ ئۀ ٔڤتە ثاإٔ کە ئاّيریکب تبزەثەتابزە سااۆی نا رزگاابر
کرصثاإٔ .نە ١٨٢٤صا ٔاتە  ٨ضاابد صٔای ضااەرثەسۆیی تەَیااب نە ضااەصا ٥ی گۀرەضاابڤَی ئااّيریکب نە
ْەڵجژارصَی ضەرۆککۆيبریضا ثەغضارییبٌ کرص .ئەو رێاژەیە صٔای غۆڕغای ەکطاۆَی ٔ ٢٨الثرصَای زۆرثەی
يەر ەکبَی پەیٕەضا ثە يابد ٔ يإڵکۀە ثە غاێٕەیەکی ثەرچابٔ زیابصی کارص ثەڤو تاب پاێع غاەڕی
َبٔسۆیی ْ )١٨٦١ێػتب ْەئٕ پیبٔاَی ضپیپێطتیع يبفی صەَگاضاَیبٌ ثەصەضا َەْێُابثْٕٔ .ەرچەَاض
رەظپێطتبٌ نە ١٨٧٠صا يبفی صەَگضاَیبٌ ثە غێٕەی تیۆری ثەصەض ْێُب ثەڤو نە ثبغإٔری ئاّيریکبصا
تب ضەصەیەک صٔاتریع ئەو یبضابیە ثەڕێإە َەثارا .ژَابَیع نە ١٩٢٠صا يابفی صەَگاضاَیبٌ ثەصەضا ْێُاب.
ضەرەڕای َبکبيڵجَٕٔی صیًٕکراضی نە ئّيریکبصا کەچی نە زۆرثەی ضبڤَی ضەصەی َۆزصەصا صَٔیاب ئیرەیای
ثەو ٔڤتە ٔ ضیطتەيی يبف ٔ یبضبکبَی صەثرص .ثەرەثەرە نیجرانیسيی یبضابسٕاز صیًٕکراضایی نا کۀتۀە
ٔ صیًٕکراضیع ئبزاصیی پەرە پ صا ٔ ئەو ضیکهە ْەر ثەرصۀاو ثٕٔ.
ٔڤتە ئۀرٔپییەکاابَیتر نە رۀتاای ثەصیٓێُاابَی صیًٕکراضاایی نیجرانیااضا رێگاابیەکی ئاابڵۆزتر نە
رێگبکەی ئّ يریکب ٔ ثریتبَیبیبٌ پێٕا ثەڤو صٔا بر ثەصەضتیبٌ ْێُب .گۆڕاَکبرییەکبَی ئۀ صٔٔ ٔڤتە
ْێٕاظ ٔ زۆر بر) ئبغتیشٕازاَە ٔ ْێًُبَە ثٕٔ ثەڤو نە ٔڤتبَیتری ئۀرٔپبصا غێٕازێکی پڕئبژأە
ٔ سٕێُاابٔیی گاارتەثەر کە نە ثەغاای صِٔٔيااضا صەیشەیااُە ثەرثاابش) .ثەڤو زۆرثەی ئەو ٔڤتاابَە تااب
کۆتبییەکبَی صەیەی  ١٩٤٠صیًٕکراضیی نیجرانییبٌ ثەصەض ْێُاب ئۀاَەظ کە يابثَٕٔۀە نە ١٩٨٩
 . ٢٨ضەرۆککۆيبری ئّيریکب نە َێٕاٌ ضبڤَی  ١٨٢٨تب ١٨٣٦صا.ٔ .ف
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ثەصٔأە ْەياابٌ رێاکەیاابٌ گاارتەثەر ٔ رۀتاای ضااەقبيگیرکرصَی صیًٕکراضاایی نیجرانای ثە سێرایاای ٔ
یضییەتێکی کەيٕێُۀە ثەرۀ پێػۀە ْەَگبٔی َبْ .ۆکبرەکەی رٌٔٔ ٔ ئبغکرایەْ :ەيإٔ ٔڤتابَی
رۆژئاابٔا ساابٔەٌ راثرصٔٔیەکاای ْبٔثەغااٍ کە ضااەرەڕای ْەياإٔ یاابٔازییە ٔرصەکاابٌ ئەو راثاارصٔٔە
گۀرەتریٍ صۀری ْەثٕٔ نە رۆَبَی َەریتێکی نیجرانیسيی یبضبسٕازصا .نێکۆڵەراٌ يۆصێهی ثریتبَیبیبٌ
ثە «يۆصێهی ئبیضیبل» َبٔزەص کرصٔٔە ْەر ثۆیە ثەر ەضتەکرصَۀە ٔ ٔرصثَٕٔۀە نەو يۆصێهە گەن
ضٕٔصی تێضایە .ثەڤو نە ضەصەی ْەژصە ثەصٔأە تەَبَەت صٔاکۀتإٔتریٍ صەضاەڤتی ئۀرٔپابیع ثە
ثەرأرص نەگەد ًَااإَٔە ْبٔغاااێٕەکبَی نە ئبضااایب ٔ ئبفرییااابصا سااابٔەٌ ضیطاااتەيی نیجرانااای ثااإٔ.
ْبٔٔڤتییبٌ سبٔەَی گەن يابف ٔ صەضاەڤتی رٌٔٔ ٔ پەضاُضکرأ ثإٌٔ کە ْایش تابکێکی صەرۀەی
رۆژئبٔا تەَبَەت َەیضەتٕاَی ثیری ن ثکبتۀە .یبضب ٔ َەریتەکبٌ ضُٕٔریبٌ ثۆ پبصغب صیبری ئەکرص.
ثەث ئۀەی صۀڵەت صەضتێٕرصاَێکی ئۀتۆی تێضا ثکبت کۆيەڵگبیەکی يەصَی نە صایکجٕٔ کە پێاک
ْااابتجٕٔ نە کۆيپبَیاااب ئبثٕٔرییەکااابَی کەرتااای تااابیجەت کهێطااابکبٌ زاَکۆکااابٌ ضاااەَضیکبکبٌ ٔ
ئەَجٕيەَەکبٌ .پبرێسگبری نە يبفی يٕڵکاضاریی تابیجەتی صەکارا ٔ کابر ٔ کەضابثەتی ئابزاص گەغاەی
ضاااەَضثٕٔ .ئەڵاااجەت ئەو ئبزاصییااابَە ئۀەَاااضی نە تیۆریاااضا صەپااابرێسراٌ نە يەیاااضاَی کااارصۀەصا
َەصەپاابرێسراٌ چَٕکاإٔ پبصغاابیبَی صیکتاابتۆر ْەڕەغااەیەک ثاإٌٔ ثۆضااەر ئەو ئبزاصییاابَە .ثەڤو ثە
ثەرأرص نەگەد غٕێُەکبَیتری یٓبَضا ثێگٕيبٌ رۆژئبٔا ضەرزەيیٍ ٔ يەکۆی ئبزاصی ثٕٔ.
کٕنتٕٔر ٔەک قەصەر
رەَگە َەتٕاَیٍ ئەو گێڕاَۀە کٕرتە ثۆ يێژٔٔی ئبزاصی ٔەک يبَیئێطتێک چبٔ نا ثکەیاٍ .ثەپێای
ئەو کٕرتە يێژٔٔە يرۆڤ ٔا ْەض صەکبت ْەر ٔڤت ثیۀپ ثجێتە صیًٕکراضییەکی نیجرانای پێٕیطاتە
ثیگٕێسرێتۀە ثۆ رۆژئبٔا .ثێگٕيبٌ ئەگەر ٔڤتێک کۀتجێتە َبٔ صَٔیبی رۆژئبٔأە یبٌ تەَبَەت کۀتجێاتە
پەرأێس ٔ صۀرٔثەری ئەو یٓبَۀە ئیًتیبزێکی ضیبضیی ثەصەض ْێُابٔە .نە رۀتای ثەصەضاتٓێُبَی
صیًٕکراضیی نیجرانیاضا نە کاۆی ئۀ ٔڤتابَەی صٔای رٔٔسابَی ئیًپراتۆریابی ضاۆ ییەت ضاەرثەسۆییبٌ
ٔەرگرت ئۀاَەیبٌ ضەرکۀتٕٔتر ثٌٕٔ کە نە «ئەزئَٕی رۆژئبٔایی»صا ثەغضار ثٌٕٔ کە ثاریتییە نۀ
ٔڤتبَەی پێػتر نە ژێر صەضاەڤتی ئیًپراتۆریبکابَی َەيطاب ٔ ئەڵًبَیابصا ثإٌْٔ .ەيابٌ ئۀ ْاێڵەی نە
١٥٠٠ی زاییُیضا ٔڤتبَی يەضایذیی رۆژْەڤت ٔ رۆژئابٔای نێکاضی یاب صەکارصۀە ئێطاتبکە ضیطاتەيە
نیجرانییە ضەرکۀتٕٔەکبٌ ٔ ضیطاتەيە َابنیجرانە ضاەرَەکۀتٕٔەکبٌ نێکاضی یاب صەکابتۀە .ثێگٕيابٌ
پۆڵَّضا ٔ ْەَگبریب ٔ کۆيبری چیک ثەغێک ثٌٕٔ نە ئۀرٔپب ئەو ٔڤتابَە نە رۀتای ضاەقبيگیرکرصَی
صیًٕکراضیضا زیبتر نە ٔڤتبَی صیکە ضەرکۀتُیبٌ يطۆگەر کرصٔٔە ٔڤتبَی نێإاری صەریابی ثبڵتیاک نە
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ریسی صِٔٔيی پرۆضەکەصاٌ .تەَبَەت نە َابٔچەی ثبڵکبَاضا ئۆضاهۆٔاَی ٔ کۆرۆٔاضای کە صەکۀَە ضاەر
ْێڵی رۆژْەڤت ا رۆژئبٔای ئەو َابٔچەیۀە گەنا ضاەرکۀتٕٔتر ثإٌٔ ثەڤو ضرثطاتبٌ ٔ ئبڵجابَی کە
صەکۀَە رۆژْەڤتۀە گەن ئەضتەيتر ٔ ضەستتر ضەرقبڵی تێپەڕاَضَی ئەو قۆَبەەٌ.
ئبیب ئەيە ثۀ يبَبیە صێاتۀە کە کٕنتإٔر ٔەک قەصەرێاک ٔایە چەَاضەْب ثیريەَاضی گۀرە نە
يبکص ێجێارۀە ثگارە تاب صەگابتە ضابيۆیم ْابَتیُگتۆٌ ئبٔەْاب ثەڵگبَاضَێکی ثەْێسیابٌ سطاتۆتە
ثەرصەض ْ .ۀَٕکە ئەو ثۆچَٕٔە ثۆتە يۆصی رۆژ .زۆرکەش نە رأێژکبراَی ثبزرگبَییۀە ثگارە ثاۆ
ضتراتیژیطاااتە َیسايییەکااابٌ ثە غاااێٕەیەک ثبضااای کٕنتااإٔر صەکەٌ ٔەک ثڵێااای کٕنتااإٔر يبَااابی
نێکااضاَۀەیەکی ضاابصە ثااۆ زۆرثەی ثاابثەتە ئاابڵۆز ٔ صژٔارەکاابَە .چًااب نەو ثیطا ضاابڵەی راثاارصٔٔصا
ئبثٕٔریی ئّ يریکب ئبٔەْب پێػاکۀتُێکی گۀرە ٔ ضەرضابيکەر ژیابٔە ٔەڤيەکەی ئبغاکرایە نەثەر
ئبياابصەثَٕٔی کٕنتاإٔری صاَطاایەی کاابرصاْێٍ نەو ٔڤتەصا .چًااب رٔٔضاایب َەیتٕاَیاإە سااۆی نەگەد
ضەريبیەصاریضا ثگَٕجێُ ٔەڤيی ئەيەظ صیبر ٔ ئبغکرایە نەثەر ئبيبصەثَٕٔی کٕنتٕٔری فیۆصانی ٔ
صژەثاابزاڕ نەو ٔڤتەصا .چًااب ئبفرییااب گیاارۆصەی ْەژاریاایە ٔ چًااب صَٔیاابی ەەرەة تیرۆریطااتپەرٔەرە
ٔەڤيی ْەئٕ ئەو پرضیبراَەظ یەک ٔغەیە :کٕنتٕٔر.
٢٩
ثەڤو ئەو ۆرە ٔەڤيبَە گەنا ضابٔیهکبَە ٔ کبڵئبيابَەٌ .ثیريابٌ َەچا قەیراَای ئبٔضابٌ ٔ
قەیراَاای گۀرە ٣٠نە َاابٔ صڵاای ْەياابٌ ئۀ کٕنتاإٔرە ئااّيریکبییۀە نە صایکجاإٔ .نەالیەکیتاارۀە
کٕنتٕٔری ژاپۆَی ٔ ئەڵًبَی ضەرصەيبَێک فیۆصانی ثإٌٔ کەچای ثە ثبغاتریٍ غاێٕە سۆیابٌ نەگەد
ضەريبیەصاریضا گَٕجبَضٔٔە ٔ ثَٕٔەتە صِٔٔيیٍ ٔ ضێیّيیٍ ٔڤتبَی صۀڵەيەَضی یٓبٌ .رەَاگە ْەر
ٔڤتێک نە ضەرصەيی یب یبصا ٔ ْەَضپ بر تەَیب نە چەَض صەیەیەکضا ضەرکۀتٍ ثەصەض ثٓێُا
ٔ صٔاتر صٔچبری صۆڕاَیع ثێ ئەيە َیػبَضەری ئۀەیە ْۆکبرێکی صیکەیاع یاب نە کٕنتإٔر ا کە
زۆرثەی کبت ْۆکبرێکی ْەيیػەیی ٔ َەگۆڕە ا ئبيبصەیە ٔ صۀر صەگێڕێ .
گۀرەصايەزرێاااُەری ضاااەَگبپٕٔر نااای کااإاٌیااإٔ ٣١نە صیضارێکاااضا پێااای ٔتاااى ئەگەر صەتۀپ نە
کبریگەرییەکبَی کٕنتٕٔر ثگەی ئبٔڕێک ثضەرۀە نە غێٕازی کبرکرصَی کرێکابراَی ئەڵًابَی ٔ زايجیابیی
29. Inflation

 . ٣٠قەیراَی گۀرەی صە ضبڵەی ئبثٕٔریی ئّيریکب نە ضبڵی ١٩٢٩صا.ٔ .ف
 . ٣١ضەرۆکٕەزیراَی ضەَگبپٕٔر نە َێٕاٌ ضبڤَی  ١٩٥٩تاب ١٩٩٠صا .ئۀ یەکێاک ثإٔ نە سەثبتکابراَی ئەو
ٔڤتە کە صژی صاگیرکبریی ثریتبَیب ٔ نە پێُبٔ ضەرثەسۆییی ٔڤتەکەیضا سەثبتی کرص ٔ چبکطبزییەکی زۆری نە
ضااەَگبپٕٔرصا ئەَجاابو صا کە ئۀ ریئۆرياابَە ثاإَٔە ْااۆی ئۀەی ضااەَگبپٕٔر ثجێااتە ٔڤتێکاای پیػەضاابزی.
دکٕٔيەتی یٕٔ دکٕٔيەتێکی صیکتبتۆرئبضب ثٕٔ ٔ ْەَضپ بر ئبزاصییە يەصەَییەکبَی پێػێم صەکرص.ٔ.ف
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نە ْەيإٔ غإێُێکی یٓبَاضا ٔ ثەرأرصیابٌ ثاکە ثە یەکتار .زۆر سێارا صەگەیاتە ئۀ ئەَجاابيگیرییە کە
ثێگٕياابٌ ئۀ صٔٔ کٕنتاإٔرە یاابٔازییەکی ثُەڕەتییاابٌ پااێکۀە ْەیە کە ئۀ یاابٔازییە ْۆکاابری ئۀ
نێکُەچَٕٔەياابٌ ثااۆ رٌٔٔ صەکاابتۀە .نێکااۆڵەراٌ ْەَااضپ ثەڵگبَااضَی ْبٔغااێٕەی ئەيەیاابٌ سطااتۆتە
ثەرصەض ٕ :ێم کبتکیٍ کتێجێکی ضەرَجڕاکێػەری ْەیە ثە َابٔی «ەەغایرەتەکبٌ» نۀێاضا صەڵێا
ئەگەر صەتۀپ نە صَٔیبی يۆصێڕَضا ضەرکۀتُی ئبثٕٔری يطۆگەر ثکەی رێگبیەکی ضبصە ٔ ضبکبرت نە
ثەرصەيضایە ا ٕٔنەکە ثی ْیُضی ثی یبٌ نۀاَەظ گَٕجبٔتر چیُی ثی .
قطااەکەی ناای ٔ کاابتکیٍ ثەتۀأی صرٔضااتە ْەَااضپ تاابقًی ٔەک چیُییەکاابٌ ٔ ْێُااضییەکبٌ ٔ
ٕٔنەکەکبٌ نە ْەئٕ ثبرٔصۆسێکضا زۆر ثبظ ْەڵضەضٕٔڕێٍ نە راضتیضا ئەو ۆرە نێکضاَۀەیە ثاۆ
تیۆریی کٕنتٕٔر زۆر ضاەرَجى راصەکێػا چَٕکإٔ ياٍ ثە رەگەز ْیُاضیى) .ثەو پێایە تەَیاب ئەگەر
ْیُضی ثیٍ ئیضی نە کبرٔثبری ئبثٕٔریضا ضەرکۀتًُبٌ يطۆگەرە ئەگەر ٔایە ئەی ج ٔەڤيێکًبٌ ثاۆ
ئۀ پرضیبرە ْەیە کە نەثەرچی ئبثٕٔریی ْیُضضتبٌ نە چم ضبڵی یەکەيی ضەرثەسۆییضا ٔ )١٩٤٧
تەَبَەت ضەصاٌ ضبد پێع ئۀ ثەرٔارەظ الٔاز ٔ ضەرَەکۀتٕٔ ثٕٔ يُێک کە نە ْیُضضتبٌ گۀرە
ثٕٔو قەت نەضەر ئۀ ثبٔەڕە َیى کە ْێُضییەکبٌ نە رٔٔی ئبثٕٔرییۀە ضەرکۀتٌٕٔ .زۆر ابر ثیاری
ئۀ رۆژە صەکۀيۀە کە یەک نە ئەَضايبَی زۆر ثەَبٔثابَگی پەرنەيابَی ْیُضضاتبٌ پیهۆياۆصی ئەو
پرضیبرەی ئبراضاتەی ئیُاضیرا گبَاضی کارص« :ئبیاب ضاەرۆکٕەزیر صەتإاَ ثاۆو رٌٔٔ ثکابتۀە چًاب
ْیُاااضییەکبٌ نە َااابٔ ْەيااإٔ دکٕٔيەتەکااابَی یٓبَاااضا کەضااابَێکی ضاااەرکۀتٌٕٔ ثەڤو نە َااابٔ
دکٕٔيەتەکەی سۆیبَضا ضەرکۀتٕٔ َیٍ ».
صەتٕاَیٍ ْبٔغێٕەی ئەو پرضیبرەظ ئبراضتەی چایٍ ثکەیاٍ ئەو ٔڤتەظ ثە صرێژاییای ضاەصاٌ
ضاابد ٔ تااب ثیط ا ضاابد نەيۀپااێع ئاابثٕٔرییەکی زۆر الٔازی ْەثاإٔ .ئەگەر تاابقە پێضأیطااتی ثااۆ
پێػکۀتُی ئبثٕٔری ثریتییە نە يرۆ ی چیُی سۆ چیٍ ثە ضاەصاٌ يیهیاۆٌ يرۆ ای ئبٔەْابی ْەیە.
ااإٔنەکەیع صۆسێکااای ْبٔغاااێٕە صەژیاااٍ ئۀاٌ نە زۆرثەی َبٔچەکااابَی یٓبَاااضا کەضااابَێکی
ضااەرکۀتٌٕٔ کەچاای نە تەَیااب ٔڤتێکااضا کە زۆریُەیاابٌ پێاایە ٔاتە ئیطااراییم تااب ئەو صٔاییاابَەظ
ثبرٔصۆسێکی سراپای ئبثٕٔرییابٌ ْەثإٔ .ضاەیر نۀەصایە نە َاسیکەی ْەغاتبکبَۀە ْەرضا ٔڤتەکە
ْیُضضااتبٌ چاایٍ ٔ ئیطااراییم) ثاابرٔصۆسی ئبثٕٔرییاابٌ پێػااکۀتُی ثەرچاابٔی ثەسااۆٔە ثیُیاإە.
ئەيەظ َە نەثەر ئۀەی کٕنتٕٔرەکەیاابٌ گۆڕصراثێا ثەڵکاإٔ نەثەر ئۀەی دکاإٔيەتی ئەو ٔڤتاابَە
ٔازیبٌ نە ْەَاضپ نە ضیبضاەتەکبَیبٌ ْێُاب ٔ اۆرە ضیطاتەيێکیبٌ رۆ َاب کە نەگەد ثابزاڕصا زیابتر
صەگَٕجب .ئێطتە پێػکۀتُی چیٍ نە ْیُضضتبٌ زیبترە ئەيەظ زیبتر نەثەر ئۀەیە کە چایٍ زیابتر

65

نە ْیُضضتبٌ ریئۆرو نە ئبثٕٔریی سۆیضا صەکبت کە ٔاثٕٔ ئەو پێػکۀتُە قەت ثۀ يبَبیە َبیەتۀە
کە ئەسالقی کۆَئۆضیۆضی ثەرزترە نە ثیری ْیُضٔٔیی.
ضااەیرە چًااب ناای کاإاٌیاإٔ ثەو غااێٕەیە پ ا نەضااەر ْۆکاابری کٕنتاإٔری صاصەگرێا نە رٔٔی
کٕنتٕٔرییۀە ضەَگبپٕٔر یبٔازییەکی ئۀتۆی نەگەد يبنیسیبی صرأضاێیضا َییاّ .ضاەَگبپٕٔر زیابتر
نە چیٍ صەچێ ٔ کەيتار نە يبنیسیاب صەچێا ثەڤو ثە ثەرأرص نەگەد َبٔچەکابَیتری یٓبَاضا ئەو
صٔٔ ٔڤتە صرأضێیە سبڵی ْبٔثەغیبٌ زۆرە .ثەڤو صۀڵەتی ضەَگبپٕٔر زۆر کبرايەترە نە صۀڵەتبَی
صرأضااێی ٔ ضیبضااەتێکی ئاابثٕٔریی ٔغاایبراَە ٔ ئاابقتَەی ثەڕێاإە ثاارصٔٔە .ثە صڵُیاابییۀە رەيااسی
ضااەرکۀتُی ضااەَگبپٕٔر زیاابتر نۀەی پێٕەَااضیی ثە یاابٔازییە زاتیاایە کٕنتٕٔرییەکاابَۀە ثێاا
ْەڵضەگەڕێتۀە ثۆ فابکتەری صۀڵەت .ثە ٔاتابیەکیتر رەياسی ضاەرکۀتُی ضاەَگبپٕٔر «نای کإاٌ
یإٔ» ثإٔ َەک «کۆَئۆضایۆش» .ياٍ َابڵێى کٕنتإٔر ثێجابیەسە ثەپاێاۀاَۀە زۆر ثە گرَگیػاای
صەزاَى ثەڤو ثۆی ْەیە کٕنتٕٔر گۆڕاَی ثەضەرصا ثێ  .کٕنتٕٔری ئەڵًبَیب نە ١٩٣٩صا گەن یابٔاز
ثاإٔ نە  ١٩٥٩ئەو گۆڕاَکاابرییە تەَیااب ثیطاا ضاابڵی سبیبَااض .ضااەرصەيبَێک ئۀرٔپااب يەکااۆی
َبضیۆَبنیسيی راصیکبد ثٕٔ ثەڤو ئێطتب قۆَبەی َبضایۆَبنیسيی صەرثابز کارصٔٔە صۀڵەتابَی ئۀرٔپاب
ْێُااض سااۆکرص ٔ ثە صڵشاإازی سۆیاابٌ نە صەضااەڤتی سۆیاابٌ کەو صەکەَۀە ٔ صەیطااپێرَە صەضاا
رێکشرأە َێَٕەتۀەییەکبٌ کە ئّيریکبییەکبٌ َبتٕاٍَ تەَبَەت ثیریػای نا ثاکەَۀە .ضاەرصەيبَێک
کۆيبری ئّيریکب صٔٔرەپەرێس نە صَٔیب صۀضتب ٔ ثەراَجەر ئبرتەغی ْەيیػەیی زێضە ثەصگٕيابٌ ثإٔ
کەچاای ئێطااتب گۀرەتااریٍ صەضااەڤتی صَٔیاابیە ٔ نە ْەرْەياإٔ صَٔیاابصا کاابيپی َیسايیاای ْەیە.
ضەرصەيبَێک چیُییەکبٌ ٔەرزێڕاَی صٔاکۀتٕٔ ثٌٕٔ کەچای ئێطاتب ثبزرگبَابَی زیارەک ٔ ثهایًەتٍ.
قەیراَی ئبثٕٔری غەڕٔغۆڕ ضەرکرصایەتیی ضیبضی ٔ صەیبٌ کبراکتەری نەو چەغاُە صەثاُە ْاۆی
گۆڕاَی کٕنتٕٔری.
ضەصضبد نەيۀپێع ٔايبَضەزاَی رۆژْەڤتی ئبضایب ثاۆ تبْەتابیە گیارۆصەی ْەژارییەکای ئەثەصی
ثااإٔە زۆرثەی تااإێژەراٌ ٔ نە ْەئٕیااابٌ ثەَبٔثااابَگتر يااابکص ێجێااار صەیااابَٕت کٕنتااإٔرە
کۆَئۆضیۆضییەکبٌ نەيپەرێکٍ نە ثەرصەو ْەئٕ پێضأیطتییەکبَی ضاەرکۀتُی ضاەريبیەصاریضا]٢٣[.
نە صەضااابد نەيۀپێػاااۀە ٔ ْبٔکااابت نەگەد ثااإٔژاَۀەی رۆژْەڤتااای ئبضااایبصا تااإێژەراٌ ئەو
ثۆچَٕٔٔەیااابٌ ئااابٔەژٔٔ کااارصۀە ٔ صەڵاااێٍ نەراضاااتیضا کٕنتااإٔری کۆَئۆضیۆضااای نەضاااەر ئۀ
تبیجەتًەَضییبَە صۀەضتێ کە نە ثٕٔژاَۀەی ئبثٕٔریضا سبٔەٌ رۆڵٍ .ئێطاتە ئەو غارۆ ەیە صیطابٌ
ئاابٔەژٔٔ کاارأەتۀە ٔ زۆرکەش پێیاابٌ ٔایە «ثەْااب ئبضاایبییەکبٌ» ْەڵگااری ْەياإٔ تٕسًەکاابَی
«ضااەريبیەصاریی راَتاای»یە .ێجێاار نە غاایکبرییەکبَیضا پێػااکۀتُی ئاابثٕٔریی ثاابکٕٔری ئۀرٔپاابی
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صەگەڕاَااضۀە ثااۆ ئبياابصەثَٕٔی «ئەسالقاای پرۆتطااتبَی» ٔ نە پێػااجیُییەکبَیضا صەیاإت ثبغاإٔری
کبتۆنیک نە ْەژاریضا صەيێُێتۀە .کەچی ثەپێاۀاَۀە نە َیٕ ضەصەی راثرصٔٔصا ئیتبنیاب ٔ فەرەَطاب
سێراتر نە ئۀرٔپبی پرۆتطتبٌ گەغاەیبٌ کارصٔٔە .رەَاگە کەضابَێک الٔازثإَٔی ْەَاضپ نە ٔڤتابٌ
ْەڵگەڕێُاااُۀە ثاااۆ ثەڵگبَاااضَی کهێػاااەییی صٔٔڕٔٔثااإَٔی التیُییەکااابٌ ٔ ئبيااابصەثَٕٔی ئەسالقااای
«صٔاسطتُی کبرەکبٌ» نە َابٔ ئۀ کٕنتإٔراَەصا اب ئەگەر ٔایە صەثا ثە ج پێٕەرێاک ثابرٔصۆسی
غیهی ثپێٕیٍ ئبثٕٔریی غایهی ثەقەصەر ثەْێستاریٍ ئبثٕٔرییەکابَی «پڵُگەکابٌ»ی ئبضایب پاتۀ ٔ
ثەْێاسە .زۆر ابر ئەو ضاەرکۀتُە صەثەضاتُِّٔ ثە کاۆيەڵە ثەْابیەکی التیُیای صیاکۀە :ثُەياابڵەی
پتۀ ثەْب يەزْەثییەکبٌ ٔ ئیراصەی پۆڤییٍ.
نە راضتیضا َبتٕاَیٍ ٔەڤيێکی ضبصە ثۆ تێگەییػتٍ نە ْۆکبری ضاەرکۀتُی ْەَاضپ کۆيەڵگابی
تبیجەت نە ْەَضپ ضەرصەيی تبیجەتضا ثاضۆزیُۀۀ .اصیابرە ثاۆ تێگەییػاتٍ نە ْۆکابری ضاەرکۀتُی
کۆيەڵگاابیەکی تاابیجەت پێٕیطااتە ئبٔڕێااک نە راثاارصٔٔی ئۀ ٔڤتە ثااضەیُۀە .ثەو نااۆژیکە ضااەرەتب
کۆيەڵگبکە ثە ضەرکۀتٕٔ نەقەڵەو صەصەیٍ ئیُجب نە کٕنتٕٔری ئۀ ٔڤتەصا ثەصٔای ْۆکبرەکبَی ئەو
ضەرکۀتُەصا صەگەڕێیٍ .ثەڤو کٕنتٕٔرەکبٌ گەنێاک ئابڵۆزٌْ :ەرکەش نە ْەر کٕنتٕٔرێکاضا ثەصٔای
ْەر غتێکضا ثگەڕێ ثێگٕيابٌ صەیاضۆزێتۀە ئەگەر کەضاێک ثەصٔای سەضاڵەتگەنێکی کٕنتإٔری نە
چەغُی پێضاگری ٔ صەضپێٕەگرتٍ نە ٔڤتبَی رۆژْەڤتی ئبضایبصا ثگەڕێا زۆر ثە ئبضابَی صەتإاَ
نە َااابٔ کٕنتااإٔری ئۀ ٔڤتااابَەصا ثیبَاااضۆزێتۀە ثەپاااێاۀاَەظ ئەگەر يەثەضاااتی صۆزیاااُۀەی
سەضااڵەتگەنێکی ٔەک گاإێڕایەڵی ٔ يهکەچجاإَٔی کاإێراَە ٔ سسيگەرایاای ثێاا ئۀاَەظ ْەر ثە
ئبضبَی نۀ کٕنتٕٔراَەصا صەصۆزێتۀە .ئەگەر ٔرص ثڕٔاَیٍ ئەو سەضڵەتبَە نە زۆرثەی کٕنتٕٔرەکبَاضا
صەثیُیُۀە.
کٕنتاإٔر غااتێکی گاارَگە .کٕنتاإٔر صەتٕاَێاا ْەو ثااسٔێُەر ثێاا ْەو نەيااپەر ْەو رۀتاای
گۆڕاَکبرییەکبٌ سێرا ثکبتۀە ْەو نە سێراییبٌ کەو ثکبتۀە .کٕنتإٔر صەتإاَ ثە صايەزرأەکابٌ ٔ
ٔەرزغااەکبَضا رۆ ثاێ ا ئۀ صايەزارٔە ٔ ٔەرزغاابَەی زۆر اابر نەيپەرێکاای راضااتەقیُەٌ نە ثەرصەو
ضەرکۀتُضا .رەَگە کٕنتٕٔری ْیُضی زەثر نە پێػکۀتُی ئبثٕٔریی ْیُضضاتبٌ ثاضات یابٌ َەیاضات
ثەڤو ثێگٕيبٌ ثۆرۆکراضیی ْیُضی زەثری ن صەصات .گۀرەتریٍ تبیجەتًەَضیی راضتەقیُەی رۆژئابٔا
ئۀەیە کە نە ْەَبٔی يێژٔٔی رۆژئبٔاییۀە کۆيەڵێاک صايەزارأە ٔ ٔەرزظ نە صایکجإٌٔ ْەرچەَاض
ئەو غاااتبَە ْااایش پێٕەَاااضییەکیبٌ ثە ژێُێتیکااای رۆژئااابٔاییۀە َیااایە ثەڤو ئەگەر ثًااابَۀپ نە
کۆيەڵگبکابَیترصا نە ضاائرۀە صەضا ثااضەیُە چێکرصَیاابٌ ثێگٕيابٌ رٔٔثەڕٔٔی کاابرێکی ضااەس ٔ
ئەضتەو ثٕٔیُەتۀە ئەڵجەت قەت کبرێکی َبيٕيکیٍ َییە.
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يۆصێهی رۆژْەڤتی ئبضیب
ئەگەر ئبٔڕێااک نۀ ٔڤتە ەەیاارە رۆژئبٔاییاابَە ثااضەیُۀە کە نەو ضاای ضاابڵەی صٔاییااضا قۆَاابەی
صیًٕکراضاایی نیجرانییاابٌ تێپەڕاَااضٔە نۀ راضااتییە صەگەیااٍ کە ئۀاَەی زیاابتر پااێع کۀتاإٌٔ ئۀ
ٔڤتاابَەٌ کە يااۆصێهێکی ْبٔغااێٕەی يااۆصێهی رۆژئبٔایاابٌ ْەڵجااژارصٔٔە :ضااەرەتب ضااەريبیەصاری ٔ
ثبڤصەضتیی یبضب ٔ ئیُجب صیًٕکراضی .ثە صرێژاییی چەَضیٍ صەیە رژێًگەنی تابکدیسثی یابٌ تابقًی
َیسايی ڵۀەی صەضەڤتیبٌ نە کۆریبی ثبغٕٔر تبیٕاٌ تبیهەَاض ٔ يبنیسیابصا ثەصەضاتۀە ثإٔ .ئەو
رژێًبَە ضەرەتب ئبثٕٔری ضیطتەيی یبضبیی يبفە يەزْەثییەکبٌ ٔ گەغ ٔگٕزاریبٌ نیجرانیسە کرص
ئیُجب صٔای چەَضیٍ صەیە ْەڵجژارصَی ئبزاصیبٌ ثەڕێٕە ثرص .رەَگە ئەو ٔڤتبَە ثە رێکۀت ثإٔثٍ ثە
٣٢
سبٔەٌ صٔٔاٌ نە سەضڵەتە ثُەيبییەکبَی صۀڵەتی ثبظ ئۀ سەضاڵەتبَەی کە ەیًاس يەصیطاۆٌ
چٕارچێٕە گػتییەکەی نە «فێضراڵیط پبیپێرز»صا صاڕغ  .صۀڵەت ثە ئبضتی یەکەو صەث تٕاَبی
کۆَترۆڵکرصَی ْبٔٔڤتییبَی سۆی ْەثێ ٔ ثە ئبضتی صِٔٔيیع ثتٕاَێ سۆی کۆَترۆد ثکابت ٔاتە
ضااەقبيگیرکرصَی) تەکاإٔزی نەگەد صاثیُکرصَاای) ئبزاصیااضا .ئەو صٔٔ تٕاَطااتە نە صرێژسبیەَااضا
صۀڵەتی رۀا ثٕٔژاَۀەی ئبثٕٔری ٔ صیًٕکراضیی نیجرانیی ن صەکۀێاتۀە .ئەڵاجەت ئەو کابرە ثە
قطە ئبضبَە ثەڤو ثە کرصۀە ضەس ٔ گراَە.
نە پەَجااب ٔ غەضااتەکبَضا زۆرثەی رۆغااُجیراَی رۆژئاابٔا رژێًەکاابَی رۆژْەڤتاای ئبضاایبیبٌ ثە
رژێًگەنێکاای پبغااڤەڕۆ ٔ کۆَەپەرضا َاابٔزەص صەکاارص ٔ تاابَە ٔ نۆيەیاابٌ نا صەصاٌ نە ثەراَااجەرصا
پێػٕازییەکی زۆر گەريیبٌ نۀ ضەرکرصە ەيبٔەرییبَەی ئبضایب ٔ ئبفرییاب صەکارص کە ْەڵجژارصَیابٌ
ثەڕێٕە صەثرص ٔ ٔەفبصاریی سۆیبٌ ثە سەڵاک راصەگەیبَاض ا ثاۆ ًَإَٔە صەتإاَیٍ ئبيابژە ثە ەەَاب ٔ
تبَساَیب ٔ کیُیب ثکەیٍ .زۆرثەی ئۀ ٔڤتبَە ثَٕٔە صیکتبتۆری ئەيە نە دبڵێکاضا ثإٔ کە رۆژْەڤتای
ئبضاایب صەقاابٔصەق پااێاۀاَەی ئۀاٌ ْەَگاابٔی َااب .ثێگٕياابٌ راضااتییەک ْەیە کە صەثێااتە ْااۆی
ضەرنێػێٕأیی تٕێژەراٌ ٔ رۆغاُجیراٌ ئۀیاع ئۀەیە کە پتۀتاریٍ صیًٕکراضاییەکبَی ئاّيریکبی
التیٍ ٔ رۆژْەڤتی ئبضیب ا غیهی کۆریبی ثبغٕٔر ٔ تبیٕاٌ ا يبٔەیەکی صٔٔرٔصرێژ نە ژێر صەضەڤتی
تبقًە َیسايییەکبَضا ثٌٕٔ .ثە ْەيبٌ غێٕەی ئۀرٔپبی رۆژئبٔا نە رۆژْەڤتای ئبضیبیػاضا ئۀ رژێاًە
صیکتبتۆر ٔ تۆتبنیتبراَەی رێگبی نیجرانیساضیۆَیبٌ گارتەثەر زەيیاُەی ضاەقبيگیرثَٕٔی صیًٕکراضایی
نیجرانییبٌ سۆظ کرص.
 . ٣٢نە صايەزرێُەراَی صِضتٕری ئّيریکب ٔ چٕارەيیٍ ضەرۆککۆيبری ئەو ٔڤتە.ٔ .ف
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صەتااإاَیٍ ثڵێااایٍ نە ْەيااإٔ ئەو ٔڤتااابَەصا رژێاااًە صیکتبتۆرەکااابٌ ٔرصۀرصە ٔ ثەظ ثە ثەظ
صەرگبکاابَی ئبثٕٔرییاابٌ کاارصۀە ثەڤو ئەو پرۆضااەیە رۆژ نە صٔای رۆژ زیاابتر صۀڵەتاای نیجرانیااسە
صەکرص .تٕێژەری گۀرەی رۆژْەڤتی ئبضیب يیُکطیٍ پی صەڵێ :
نە ااَّگی یٓاابَیی صِٔٔو ثەصٔأە تبیجەتًەَااضییەک نە رۆژْەڤتاای ئبضاایبصا ێگیاار ثاإٔ کە
ثااریتییە نە پرۆضااەی ٔرصۀرصەی ضاابزکرصَی ئۆتۆریتەساإازاَەی صايەزرأەکاابٌ ...نە َبٔەَااضی ئەو
پرۆضەیەصا ضەرْەڵضاَی ٔرصە ٔرصە ٔ نەضاەرسۆی صايەزرأە ضیبضاییە يۆصێڕَەکابٌ صەثیُایٍ کە نە
رێگاابی دیااسثە صەضااەڤتضارەکبٌ ثۆرۆکراضاای ٔ ْەڵجااژارصَە َیاإە ئبزاصەکاابَۀە ْێااسی رەضااًی ٔ
َبڕەضاااًیی سۆیااابٌ ثە ئبراضاااتەی ثەرکااإرتکرصَۀە [ی صەضاااەڤت]صا صەسطاااتە گەڕْ .ەرٔەْاااب
ئبکاابيێکیتری ئەو پرۆضاەیە صرٔضااتجَٕٔی ٔرصۀرصەی ضیطااتەيی صاصٔەری ثاإٔ کە ثەرصۀاو ثەرۀ
ضەرثەسۆییی زیبتر ْەَگبٔی صەَاب .ئەو پرۆضاەیە صٔٔ ئبکابيی ثەکەڵاک ٔ پاۆزەتیڤی نا کۀتۀە:
ضەقبيگیریی زیبتر ٔ پبراضتُی يبفی يٕڵکضاری کە ْۆکبرەکەی صەگەڕایۀە ثۆ ئۀ کۆت ٔ ثەَاض ٔ
ضاااإُٔرە ثەرصۀاياااابَەی ثە رێگاااابی ثاااابزاڕ ٔ پێاااإەرە ضیبضااااییە تبزەکبَااااضا صەساااارایە ضااااەر
صەضەڤتضاراٌ)]٢٤[.
تب ئێطتبظ ْێػتب کێػەی گەَضەڵی سسيگەرایی ٔ سڵەتبَضَی صەَگضەراٌ نە رۆژْەڤتای ئبضایب
َەثڕأە ثەڤو تب پەَجب ضابد نەيۀپاێع تەَابَەت زۆرثەی صیًٕکراضاییەکبَی رۆژئابٔایع گیارۆصەی
ئەو کێػبَە ثٌْٕٔ .ەڵجژارصَی ئێطتبی تبیٕاٌ ْەڵجژارصَێکی تۀأ ٔ ث کەيبضی َییە ثەڤو رەَاگە
ثە ثەرأرص نەگەد ثبغاإٔری ئااّيریکب نە پەَجبکبَااضا یاابٌ غاایکبگۆی غەضااتەکبٌ) ْەڵجژارصَێکاای
ئاابزاصاَەتر ٔ صاصپەرٔەراَەتاار ثێ ا  .ئەيااڕۆکە کۆيپبَیااب زەثەالدەکاابٌ ئبضااۀاری َیگەتیاات نەضااەر
ضیبضەتی کۆریبی ثبغٕٔر صاصەَێٍ ثەڤو ضەصەیەک نەيۀپاێع صەقابٔصەق ئبٔەْاب کبریگەرییەکیابٌ
نەضااەر ئۀرٔپااب ٔ ئااّيریکبیع صاصەَااب .رەَااگە کۆيپبَیبکاابَی ْێڵاای ئبضااٍ پااۆڤ کەغااتیضابزی ٔ
ْەرٔەْب ضەريبیەگٕزارەکبَی ئۀضب گەن ثەْێستر نە ْەرْەئٕ پیػەضابزە زەثەالدەکابَی ئێطاتبی
رۆژْەڤتی ئبض یب ثٕٔثێتٍ ئبیب تەَبَەت َابٔی ئۀ ضیبضاەتًەصاراَەتبٌ ثیار يابٔە کە نە ضاەرصەيی
ضەريبیەصاراَی گۀرەی ٔەک ی.پی .يۆرگبٌ ئای.ئێشْ.ەریًەٌ ٔ ابٌ صی.راکئهێارصا صەضاەڤتضار
ثٌٕٔ )َ .٣٣بتٕاَیٍ ثاۆ َرسبَاضٌ ٔ تابقیکرصَۀەی صیًٕکراضاییە تبزەکابٌ اۆرە پێٕەرێاک ثە کابر
ثٓێُیٍ کە ئەگەر ثیکەیُە پێٕەرێک ثۆ َرسبَضَی راثرصٔٔی زۆرثەی ٔڤتبَی رۆژئبٔا ا تەَبَەت تب ضی
ضاابد نەيۀپااێع ا ْیایاابٌ صەرَاابچٍْ .ەَاإٔکە رۆژْەڤتاای ئبضاایب تێکەڵکرصێکاای نیجرانیااسو
 . ٣٣گۀرە ضەريبیەصاراٌ ٔ سبٔەٌ پیػەضبزییە گۀرەکبَی ئّيریکب نە ضەصەی َۆزصەصا.ٔ .ف
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ئۆنیگبرغاای صیًٕکراضاای ضااەريبیەصاری ٔ گەَااضەڵییە ئەيە صیًەَااێکە زۆر نە راثاارصٔٔی رۆژئاابٔا
صەچێ ثۆ ٔێُە نە رۆژئبٔای  .١٩٠٠ثەڤو ثەيەغۀە زۆرثەی ٔڤتبَی ئبضیبی رۆژْەڤت زۆر نیجرانتر
ٔ صیًٕکراتیکترٌ نە زۆرثەی ٔڤتە ەەیرە رۆژئبٔاییەکبَیتر.
يبیُێر ٔایُێر ْسر بَی زاَطتە ضیبضاییەکبٌ نە ضابڵی ١٩٨٣صا ثەڵگەیەکای ضاەیرتری سطاتە
رٔٔ کە صەیطەنًبَض راثرصٔٔیەکی نیجرانیای یبضابسٕاز صەتإاَ ثەرْەيٓێاُەری ئێطاتبیەکی نیجرانیای
صیًٕکراتیک ثێا  .ثەپێای ئۀ ثەڵاگەیە تاب ئۀکابتە «صاَەثەصاَەی ئۀ ٔڤتە یٓابٌ ضاێیەيییبَەی
رێااژەی دەغاایًەتیبٌ نە ضااەرٔٔی یەک يیهیااۆٌ کەضااۀەیە ْەرٔەْااب َسیااک ثە ْەياإٔ کۆنااۆَییە
ثإٔکترەکبَیع) کە صٔای َّگی یٓابَیی صِٔٔو ضاەرثەسۆییبٌ ٔەرگرتإٔە ٔ سابٔەٌ ئەزيإَٔی
صیًاإکراتیکی ثەرصۀايااٍ پێػااتر کۆنااۆَیی ثریتبَیااب ثاإٌٔ» ]٢٥[.صەض اّڤتااضاریی ثریتبَیااب يبَاابی
َەثَٕٔی صیًٕکراضی ا ثە غێٕەی رێژەیای کۆنۆَیابنیسو نە ۀْەری سۆیاضا َابصیًٕکراتە ا ثەڤو نە
ْەيبٌ دبڵضا يبَبی نیجرانیسيای یبضابسٕاز ٔ ضاەريبیەصاریی ثەرکإرت .ئێطاتە نە یٓابَی ضاێیەيضا
ْەَضپ صیًٕکراضیی صیکەیع صەثیُیٍ ثەڤو ثەگػتی ئۀ ثۆچَٕٔەی ٔایُێر ْێػتبکٕٔ صرٔضتە .ئەو
صەرثڕیُە ثە ٔاتبی پػتیٕاَیکرصٌ نە کۆنۆَیبنیسو َییە ثۆساۆو نە ٔڤتێکاضا گۀرە ثإٔو کە نە ژێار
صەضاااەڤتی کۆنۆَیبنیسياااضا ثااإٔە ْیُضضاااتبٌ) ْەر ثاااۆیە ثەتۀأی ضااایًبی صزێااإ ٔ َااابدەزی
رەگەزپەرضااتیی صايەزرأ ٔ ثەکبرْێُاابَی َبصرٔضااتی صەضااەڤت ا کە ثەغااێک ثاإٌٔ نە يیراتەکاابَی
ئیًپراتۆریبی ثریتبَیب ا صەَبضى ٔ پێٕیط َییە کەش ثیرو ثشبتۀە .ثەڤو کەش َبتٕاَ دبغاب نۀ
دەقییەتە ثکبت کە ئیًێراتۆریبی ثریتبَیب نەصٔای سۆی يیراتێکای ثەَرسای ضاەريبیەصاری ٔ یبضابی
ثە ێٓێػ کە نە زۆرثەی ٔڤتبَی صاگیرکرأی پێػٕٔصا ا َەک ْەئٕیبٌ ا یبريەتیضەری ْێسە نیجرال
صیًٕکراتەکبٌ ثٕٔ . ٣٤ثەپێاۀاَەی ثریتبَیب فەرەَطب ْۀڵێکی ئۀتۆی ثۆ پەرەپێضاَی ثبزاڕی ئابزاص
یبٌ چەضپبَضَی صەضەڤتی یبضب ن ە کۆنۆَییەکبَی ژێر صەضەڤتی سۆیضا َەصا ثەڤو يابفی صەَگاضاَی
 . ٣٤ثریتبَیب ْەَگبٔێکی پۆزەتیڤی ئۀتۆی ثە ئبراضتەی ضبزکرصَی صايەزارٔەکبٌ ٔ ثبڤصەضتکرصَی یبضبصا
نۀ ٔڤتبَەصا کە نە صٔاضبڵەکبَی صاگیرکبریضا سطتجَٕٔیە ژێر صەضەڤتی ساۆیۀە ٔ نەصٔای چەَاض صەیە ٔازی
ناا ْێُاابٌ ْەڵُەگاارت کە صەتاإاَیٍ ئبياابژە ثە ْەَااضپ َاابٔچەی ئبفرییااب ٔ رۆژْەڤتاای َاابٔیٍ ثکەیااٍ.
ث ەپااێاۀاَۀە نەثەر ئۀ ضاإُٔرە صەضااتکرص ٔ َەگَٕجاابٔاَەی ثااۆی صیاابری کاارصٌ نە ْەياابٌ ضااەرەتبی
ضەرثەسۆییۀە ئەو ٔڤتبَەی تٕٔغی چەَضەْب کێػەی ئەتُیکای ٔ يەزْەثای کارص .ثەڤو ثێگٕيابٌ َابتٕاَیٍ
دبغب نە پێٕەَضیی َێٕاٌ صەضاەڤتضاریی ثریتبَیاب ٔ صیًٕکراضای ثکەیاٍ نە ْەَاضپ َابٔچەی ٔەک ثبغإٔری
ئبضاایب ٔ نێٕارەکاابَی صەریاابی کبراییاات ٔ ْەرٔەْااب ئۀ کۆنۆَییاابَەی ثریتبَییەکاابٌ تێیااضا َیػااتە ثاإٌٔ
کَّبصا َیٕزنَّضا ٔ ئٕضترانیب).
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ثەسػییە ْەَضپ نە صاَیػتٕٔاَی ٔڤتابَی صاگیرکارأی ساۆی نە ثابکٕٔری ئبفرییابصا .نە ْەيإٔ ئۀ
ٔڤتبَەصا صیًٕکراضیی پێػٕەس یەک ثەرْەيی ن کۀتۀە :دکٕٔيەتی صیکتبتۆری.
گرتُەثەری يیکبَیسيی رۆژئبٔایی ثۆتە ْۆی ضەرْەڵضاَی صیًٕکراضیی نیجرانای نە ْەَاضپ ٔڤتاضا
کە زۆر نە رۆژئبٔا صٔٔرٌ .ثەڤو گرَگ ضبتۀەس ٔ غاێٕازی صیًٕکراتیساضایۆَە .زۆرثەی ئۀ ٔڤتە
یٓااابٌ ضاااێیەيییبَەی کە صٔاثەصٔای ثەصەضاااتٓێُبَی ضاااەرثەسۆیی ٔ نە َااابٔ ْەژاری ٔ غاااێٕأیضا
صەضااااتیبٌ صایە صیًٕکراتیساضاااایۆٌ نەیەک صەیەصا ثەرۀ صیکتاااابتۆری گەڕاَۀە .گۀرە تاااإێژەری
صیًٕکراضی نە زاَکۆی کۆنۆيجیب ۆٔاَی ضابرتۆری ضاەثبرەت ثە غاێٕازی تێاپەریٍ نە نیجرانیسيای
یبضبسٕازۀە ثۆ صیًٕکراضی صەڵێ َ« :بتٕاَیٍ ئەو رێگبیە ثە ثابری پاێاۀاَەصا ثجاڕیٍ» .تەَابَەت
ئۀ ٔڤتە ئۀرٔپییابَەی يااۆصێهێکی یابٔاز نە يااۆصێهی ئەَگهااۆ ا ئاّيریکبییبٌ گاارتە پاێع ا ٔاتە
ضااەرەتب ثبڤصەضااتیی یبضااب ٔ ضااەريبیەصاری ئیُجااب صیًٕکراضاای ا زۆر کەيتاار تٕاَیٕیاابَە نە
صايەزراَضَی صیًٕکراضیی نیجرانیضا ضاەرکۀتٕٔثٍ .ثاۆ تێگەیػاتٍ نە کێػاەکبَی صیًٕکراتیساضایۆَی
پێػٕەس ثبغتر ٔایە ئبٔڕێک ثضەیُۀە نە صڵی ئۀرٔپب نە ضەصەی ثیطتەيضا.
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ثەغی صٔٔەو
رێگبی پڕ ْۀراز ٔ َػێٕ
نە ضەرٔثەَضی ضەصەی ثیطتەيضا یەَاب يێترۆپاۆنێکی رَٔٔابک ثإٔ ٔ ضایًبیەکی یٓابَیی نا
َیػتجٕٔ نە َْٕەرصا پێػەَگ ثٕٔ ٔ نە ضیبضەتضا پڕ ەضبرەت .نەو تبکە غبرەصا ریػبر غاترأش
ٔ گۆضتبڤ يبنێر يۆضییبیبٌ ثەرْەو صەْێُاب گۆضاتبڤ کهێًا ٔ ئێگابٌ غایهە َیگبریابٌ صەکێػاب
رۆثێرت يۆزیم ٔ ئبرتۆر ئێػُیتهێر چیرۆکیبٌ صۀَٕضای تیاۆصۆر ْێرتطاێم نە رۆژَبيەکبَاضا ٔتابری
ئۀَٕضاای زیگًۆَااض فرۆیااض صەرَٔٔػاایکبریی صەکاارص ٔ نیااۆٌ ترۆتطااکی نە کبفتریبکبَااضا ضااەرقبڵی
ئبسبفتٍ ثٕٔ .یەَب ثە کبفتریبکبَیۀە َبضراثٕٔ رۆغاُجیراَی ئۀرٔپابی َبٔەَاضی نۀێاضا نە صۀری
یەکضی کۆ صەثَٕٔۀە گەرەیبٌ صەکێػب صەیبَشٕارصۀە ٔ صەکۀتُە صیبنۆگۀە .نە ثەْبری ١٨٩٥
ٔ نە یەکێک نە کبفتریبکبَاضا ا رەَاگە الَتًابٌ ا زیگًۆَاض فرۆیاض گەرەیەکای صاگیرضابَضْ .ەرٔەک
چۆٌ نە فرۆیض چبٔەڕٔاٌ صەکرێ ئەو گەرەیە ضەرٔٔتر نە گەرەیەکی رٔٔت ثإٔ .ئەو اگەرەیە
يبَبی ثەرزڕاگرتُی ئبزاصی ئبزاصی نە ثەراَجەر صیًٕکراضیضا]١[.
نە ْەڵجژارصَەکبَی يبرضی ئۀ ضبڵەصا سەڵکی یەَب َبضیۆَبنیطتێکی تَٕضڕۀیبٌ ثە َبٔی کبرل
ناإتگێر ثااۆ پۆضااتی غاابرۀاَی ْەڵجژارصثاإٔ ثیرٔثۆچاإَٔی ضیبضاایی ئۀ پیاابٔە گەنا َبغاایریٍ ٔ
پڕيەترضی ثٕٔ .نٕتگێر زۆر بر ٕٔنەکەی ثە کٕنە صەغٕثٓبَض ٔ صەیٕت صەث ٔەکٕٔ کٕٔص ئبٔێتەی
سبکیبٌ ثکەیٍ یبکٕٔ ثیبَکەیُە کەغتییەکۀە ٔ نە صەریبصا ثیبَشُکێُیٍ .ئیًپراتۆر فراَتص یۆزێئی
یەکەو پێی ٔاثٕٔ ْەڵجژێرصراَی نٕتگێر ْەڕەغەیەکی یضییە ثۆ ئبزاصییە يەصەَییەکابَی یەَاب ْەر
ثۆیە نە ثڕیبرێکی ثێٕێُەصا ئبيبصە َەثٕٔ دٕکًی صايەزراَی ئیًسا ثکبت .کهێطبی کبتۆنیاک کە کاۆَە
صايەزرأەی ئۆتۆریتەسٕازی َەيطب ثٕٔ پػتیٕاَیی نەو ْەڵٕێطتە کارص .رۆغاُجیراَی یەَاب کۀتاُە
ضەر صٔٔڕیبَێکی َبسۆظ ئۀاٌ ثە غێٕەی ضَُٕەتی صژ ثە صايٕصەزگبی پبغبیەتی ٔ کهێطب ثإٌٔ
ْەر ثۆیە ضەس ثٕٔ پبڵپػاتی نە کهێطاب ٔ پبصغاب ثاکەٌ ٔ نە ثەراَاجەر سەڵکاضا ثٕەضاتٍ .فرۆیاض
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صەیٕیط ا نە ثەرصەو ەياابٔەرصا ضتبیػاای ثڕیاابرەکەی ئیًپراتااۆر ثکاابت ْەر ثااۆیە گەرەیەکاای
ْەڵکرص ْەڵکرصَی گەرە ْێًبی ضَُٕەتیی ثەرزڕاگرتٍ ٔ ئبَّْگگێڕاٌ ثٕٔ.
کەش نااإتگێری ثە کەضااابیەتییەکی صیًااإکرات َەصەزاَااای ثەڤو ئۀ راضاااتۀسۆ نە ئبکااابيی
پەرەضاەَضَی صیًٕکراضاایی َەيطاابصا صەضااەڤتی گاارتە صەضا  .نە َەيطاابی ١٨٧٠ ٔ ١٨٦٠صا تەَیااب
صۀڵەيەَضاٌ ٔ سۆێُضۀاراَی چیُی يبيُبٔەَضی يبفی صەَگضاَیبٌ ْەثإٔ گۀرەتاریٍ ئبیاضیبنەکبَی
ئەو تااابقًە ثریتااای ثااإٔ نە ئااابزاصیی راصەرثاااڕیٍ ثبڤصەضاااتجَٕٔی یبضاااب ٔ نیجرانیسيااای ئااابثٕٔری.
تبیجەتًەَاضیی یٓاابَیجٌٕٔ ٔ پێػااەَگبیەتیی یەَاب ثەرْەياای ياابفی ضإُٔرصاری صەَگااضاٌ ثاإٔ .نە
١٨٩٠ ٔ ١٨٨٠صا يبفی صەَگضاٌ رٔٔثەرێکی ثەرثتٔتری گرتۀە ٔ ضاەیر نۀەصایە نیجرانەکابٌ نەضاەر
ئەو ثبثەتە پێضاگر ثٌٕٔ زۆریاُەی پیابٔاَی گۀرەضابد ثابڵە) ئەو يبفەیابٌ ثەصەضا ْێُاب ٔ ثەو
غێٕەیە کەغْٕۀای َەيطب گۆڕاَی ثەضەرصا ْابت .کرێکابراٌ ٔ ٔەرزێڕاَای َۆصەضاەڤت دەزیابٌ نە
ریئااۆريە يەصەَیاایە ثۆرژٔاییەکاابٌ َەصەکاارص ٔ زۆر ئبضاابٌ صەکۀتااُە ژێاار کاابریگەریی صرٔغااًە
تَٕااااضٔتیژەکبَی صٔٔ تاااإێژۀە ضۆضیبنیطااااتەکبٌ کە سۆیاااابٌ صەثەضاااا ثە کرێکاااابراَۀە) ٔ
َبضیۆَبنیطااتە تَٕااضڕۀەکبٌ کە سۆیاابٌ صەثەضا ثە ٔەرزێااڕاَۀە) .ناإتگێر ثە يیتااۆصێکی ژیااراَە
گەڤڵەیەکی صاڕغ ٔ ْەرصٔٔک ْسری َبضیۆَبنیطاتی ٔ کۆيۆَیطاتیی ئابٔێتەی یەکتار کارص ٔ َابٔی
ضۆضیبنیسيی يەضیذیی ثۆ ْەڵجاژارص .ئابصۆڵ ْیاتهەر نە تەغایی صەضاەڤتی نإتگێرصا صاَیػاتٕٔی
یەَب ثٕٔ ٔ صٔاتر نە کتێجی سەثبتی يٍصا ضتبیػی ئۀ پیبٔەی کرص ێی ضەرَجە کە نێکإَٔێکی
ئبغاکرا ٔ رٌٔٔ نە َێإاٌ دیسثای َبضایۆَبل ضۆضایبنیسيی ْیاتهەر ٔ ضۆضایبل يەضایذیی نإتگێرصا
صەثیُرێ .
سااإصی ْیاااتهەریع ثە رێگااابی ْەيااابٌ ئۀ صیُااابيیسيە صیًااإکراتیکەصا ْااابتە ضاااەر کااابر کە
یبريەتیضەری نٕتگێر ثْٕٔ .ەَضپ بر صەڵێٍ ضەرکۀتُی َبزییەکابٌ ثەرْەيای ثەستێکای کارأە یابٌ
کۆصێتبیەکی َٓێُی ثإٔ .ثەڤو نە راضاتیضا دیسثای َابزی نە ١٩٣٠صا ٔاتە تەَیاب یابزصە يبَاگ صٔای
صايەزراَضَی نە يەیضاَێکی ضیبضیی قەرەثبڵەضا نە ضەصا ١٨ی صەَگەکابٌ ٔ ثەيەظ پاهەی صِٔٔيای
ثەصەض ْێُب .نە ١٩٣٢صا صٔٔ ْەڵجژارصَای َەتۀەیای نە ئەڵًبَیابصا ثەڕێإە چإٔ ٔ ئەو دیاسثە نە
ضەصا ٣٣ ٔ ٣٧ی کۆی صەَگەکبَی قۆضتۀە ثۆ سۆی ٔ ْەرصٔٔ ابر پاهەی یەکەيای ثەصەضا ْێُاب
دیسثی ضۆضیبل صیًإکرات ثە پاهەی صٔٔەو نە ضاەصا ٢١ ٔ ٢٠ی صەَگەکابَی ثەصەضا ْێُاب) .نە
ْەڵجااژارصَە ثەَبٔثاابَگەکەی ١٩٣٣صا دیسثاای َاابزی نە ضااەصا ٤٤ی صەَگەکاابَی ثەصەضا ْێُااب ٔاتە
ثەقەصەر کاااۆی صەَگەکااابَی ْەر ضااا دیاااسثەکەی صٔای ساااۆی ثەو غاااێٕەیە ثااإٔ ثە ثەرپرضااای
صرٔضتکرصَی صۀڵەت ]٢[.کۆيبری ٔایًبر کە صٔای َّگی یّکّيی یٓابَیهە ئەڵًبَیابصا رۆ َراثإٔ
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ضیطاااتەيێکی صیًااإکراتیکی ژیاااراَە ثااإٔ کە نەگەد ئااابزاصیی چبپەيەَییەکااابٌ ٔ ْەڵجژارصَااای
صاصپەرٔەراَەصا تەثب صەْبتۀە .دیسثی َبزی ئەو پرۆضە صیًٕکراتیکەی ثە ئبراضتەی سۆڕێکشطتٍ نە
غبر ٔ غبرۆچکەکبَضا سطتە گەڕ ٔ کەڵکی زۆری ن ٔەرگارتْ .بٔکابت نەگەد قەیاراَە یەک نەصٔای
یەکەکاابَی ١٩٣٠ ٔ ١٩٢٠صا کە ئەڵًبَیاابی غااپرزە کرصثاإٔ صايەزرأە ضاإَُەتییەکبَی صەضااەڤتیع
تٕٔغی قەیراَی غەرەییەت ْبتجٌْٕٔ .ێُاضە رٔٔصأەکابٌ تابد ٔ َبئٕيێاضکەر ثإٌٔ کە نیجرانیاسو ٔ
ثبڤصەضتیی یبضب ٔەک کۆيەڵە چەيکێکی ثێًبَب ٔ ثێجبیەر صەکۀتُە ثەرچبٔ .قەیراَە ئبثٕٔرییەکبَی
صەیەی  ٔ ١٩٣٠ئبٔضبَی نەڕاصەثەصەری ئبثٕٔی ەيبٔەری ئۀ ٔڤتە ٔ چیُی يبيُبٔەَضییبٌ تەَگابٔ
سطاااتجٕٔ ْەر ثاااۆیە ثەتۀأی سۆیااابٌ ضاااپبرصە صەضااا ثەڵێُەکااابَی ْیاااتهەر کە ثبَگەغاااەی
ضەرکرصایەتییەکی ثٕێراَە ٔ ئبٔەصاَکرصَۀەی ضەرنەَٕێی ٔڤتی صەکرصْ .ەرچی صرٔغًەکبَی ْیتهەر
راصیکاابڵتر صەثاإٔیۀە زیاابتر الی سەڵااک سۆغۀیط ا صەثاإٔ .ەک ضااُبیضەر ثیريەَااضی زاَطااتە
ضیبضااااییەکبٌ نە تاااإێژیُۀە ثەپێااااس ٔ ٔرصکبراَەکەیااااضا نەضااااەر صیًٕکراتیساضاااایۆٌ ئبٔەْااااب
ئەَجبيگیرییەک ئەصا ثەصەضتۀەصِصاَ« :بتٕاَیٍ ثڵێیٍ ضەرکۀتُی َبضیۆَبنیسيی ئۆتۆریتەسٕازاَەی
رەگەزپەرضتبَە نە صٔاضبڵەکبَی کۆيبری ٔایًبرصا ضەرەڕای صیًٕکراتیساضیۆَی ژیبَی ضیبضی ْبتۆتە
صی ثەڵکٕٔ ْۆکبری ئەو ضەرکۀتُە صەقبٔصەق سٕصی ئەو صیًٕکراتیساضیۆَە ثٕٔ»]٣[.
پێکۀەَەگَٕجبَی ئبزاصی ٔ صیًٕکراضی ئەزئَٕێکی تبقبَەی تبیجەت ثە یەَاب ٔ ٔایًابر َەثإٔ.
نە کۆتبییی ضەصەی َۆزصە ٔ ضاەرەتبی ضاەصەی ثیطاتضا ْەيإٔ ئۀرٔپاب ثە ضیبضاەتی ەيابٔەری
ثبرگبٔی ثٕٔ ٔ زۆر بریع ئەو ضیبضەتە ضەرکۀتُی ثەصەضا صەْێُاب .ئیًپراتاۆر فاراَتص یۆزێا
تەَیب صٔٔ ضبد تٕاَیی نە ثەراَجەر نٕتگێرصا ثٕەضتێ صٔا بر ٔ صٔای ْەڵجژێرصراَی ثۆ چٕارەو بر
نە  ١٨٩٧صا ثە َبچبری ٔ َبثەصڵی دٕکًی صەضتجەکبرثَٕٔی نٕتگێری ئیًاسا کارص ٔ نە رێٕڕەضاًێکضا
ٔەک غبرۀاَی ییەَب رایگەیبَضَ .ەریتی نیجرانیسيی صژەپبغابیەتی کۆيابریشٕازی) ثەتابیجەت صٔای
 ١٨٧١نە فەرەَطبصا پەرەی ضەَضثٕٔ ثەڤو نە صٔٔ الیەَۀە کۀتە ثەر ْێرغی ثێٕچبَۀە ْەو نە
الیەٌ چەپەکبَۀە ضۆضیبنیطتەکبٌ) ٔ ْەو نە الیەٌ راضاتەکبَۀە پبغابیەتیشٕازاٌ ئەغاراف ٔ
کهێطب) .چەَض صەیە صٔاتار ئەو کێػاەیە ثەرۆکای ثریتبَیبغای گارتۀە ثریتبَیابیەک کە ئابسێسگە ٔ
يەڵجەَضی ضەرەکیی ضیبضاەتی ياۆصێڕَی نیجرانای ثإٔ کۀتە ثەر ئۀ غاەپۆنە ٔ پابرتی نیجارال کە
ضااەرصەيبَێک دیسثێکاای گۀرە ثاإٔ نە ژێاار گٕغاابرەکبَی دیسثاای تَٕااضڕۀتری کرێکاابر ٔ دیسثاای
ضاإَُەتیتری پبرێسگاابریشٕازصا کۀتە پەرأێااسۀە ٔ ْەياإٔ صەضااەڤتێکی نەصەض ا صاْ ]٤[.ەرچاای
صیًٕکراضاای زیاابتر پەرەی صەضااەَض پاارۆژەی نیجرانییاابَەی يیاابَەڕۀاَەی ٔەک ياابفە تبکییەکاابٌ
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ئبثٕٔریی ثبزاڕی ئبزاص ٔ ثبڤصەضتیی یبضب زیبتر نە ثەراَجەر ْێسی راکێػاەری کۆياۆَیسو يەزْەة ٔ
َبضیۆَبنیسيضا پبغەکػەی صەکرص ٔ ثەرۀ ضڕاَۀە صەچٕٔ.
ضۆضیبنیطتەکبٌ ٔ َبضیۆَبنیطتبَی تۆَضڕۀ تابکە ثاسٔێُەری ضاۆزە پۆپۆنیطاتییەکبٌ َەثإٌٔ.
ضەصری ئەەسەيی رأێژکبر) ئەفطبَەییی ئەڵًبَیاب ئۆتۆفاۆٌ ثیطاًبرک نە ١٨٧١صا گەڤڵەی يابفی
صەَگااضاَی ثااۆ ْەياإٔ پیاابٔاٌ نە ئەڵًبَیاابی تاابزە یەکگرتاإٔصا سطااتە ثەرصەض ا ئۀ پیاای ٔاثاإٔ
ثەرکٕرتکرصَۀەی يبفی صەَگاضاٌ يبَابی ْەڵجژێرصراَای نیجارانە غابرییەکبٌ ٔاتە ئۀ کەضابَەی کە
رەسُەگاااری صەضاااەڤتی پبغااابیەتی ثااإٌٔ .ثیطاااًبرک صەیااإت ەيااابٔەر ْەيیػاااە صەَاااگ ثاااۆ
پبرێسگاابریشٕازاَی الیەَگااری پبغاابیەتی صەصەٌ ثۆچاإَٔەکەی ئۀ زۆر صرٔض ا ثاإْٔ .بٔپەیًاابَی
پبرێسگبریشٕازی ثیطًبرک نە ثریتبَیبصا پێُجّيایٍ صێسراییهای ثە يیتاۆصێکی ْبٔغاێٕەی ثیطاًبرک
کۆَطێر بتیطتەکبَی رازی کرص پػاتیٕاَی نە یبضابی صِٔٔيای رێئاۆرو  )١٨٨٣ثاکەٌ ثەپێای ئەو
یبضاابیە ياابفی صەَگااضاٌ صەثەسػاارایە زۆریااُەی پیاابٔاَی گۀرەضاابد ثاابڵە)ی ثریتبَیااب .ئەڵااجەت
صەضتەثژێراَی کۆَطێر بتیط ثۆ ثەصەضتٓێُبَی صەَگای چیُای کرێکابر ٔ رەەایەتە َۆصەضاەڤتەکبٌ
صەثب ضەرَ ٔ صڵیبٌ ثۆ الی سۆیبٌ راثکێػبیە.
نەيۀثەصٔا ثیطًبرک ٔ ێُػیُبَی نە ْەئٕ ْەڵجژارصَەکبَاضا ْێاسی کابریگەری َبضایۆَبنیسو ٔ
ْەئٕ ْێًب َەتۀەییەکبَیبٌ ثەکبر صەْێُب .ئەو يیتۆصە ضەرکۀتُی يطۆگەر کارصٌ :ئۀاٌ ْەيإٔ
ْەڵجژارصَەکبَیبٌ ثرصۀە .نە راضتیضا چیُی يبيُبٔەَضیع تٕٔغی صٔٔصەضتەیی ْبتجٕٔ ْەَاضێکیبٌ
ثَٕٔە ْبٔپەیًبَی ئۀ کۆَطێر بتیطتبَەی ثە غبَبزییۀە سەڵکیبٌ ثبَگٓێػتی ٔڤتی ثابٔکی صەکارص
ٔ ْەَااضێکی صیکەغاایبٌ نەضااەر ْااسری نیجرانیاای سۆیاابٌ ٔەفاابصار ياابَۀە .صەضااتەثژێراَی ضیبضاایی
ئەڵًبَیااب نە پێُاابٔ کااۆکرصَۀەی صەَگاای ئەو تاابزە صەَگااضەراَەصا رۆژ نەصٔای رۆژ زیاابتر تاابکتیکی
ترضبَضٌ ٔ تۆقبَضٌ ٔ ضیبضاەتی صٔٔثەرەکیشطاتُیبٌ ثە کابر صەْێُاب .ضایًبی ضۆضیبنیطاتەکبٌ ٔ
کبتۆنیکەکبٌ ٔ ْەئٕ «صٔژيُبَی رایع» صەگۆڕصرا ثۆ ضیًبیەکی تۆقێُەر ٔ صەکۀتُە ژێار زەسا
ٔ گٕغاابر ٔ صەضااتگیرکرصَۀە .پێضأیطااتیی ئەو ضااتراتیژە صیاابریکرصٌ ٔ چااۆَیەک نەقەڵەيااضاَی
صٔژيُاابَی صەرەکاای ٔ َاابٔسۆیی ثاإٔ .ضیبضااەتًەصاراٌ ثە پێٕیطااتیبٌ صەزاَاای پبڵپػااتیی نااۆثییە
صەضڕۆیػتٕٔەکبٌ ثۆ ًََٕٔە نۆثییەکی ٔەک ضەَضیکبی ْێسی صەریبیی ثاۆ سۆیابٌ راثکێػاٍ ْەر
ثااۆیە ثەرصۀاو ثەرۀ يیهیتاابریسو ٔ صرٔضااتکرصَی چەک ٔ چااۆڵی ْێرغااجەراَە ْەَگبٔیاابٌ صەَااب ٔ
ثەرژۀەَضیی َەتۀەییبٌ گرپ صەصا ثە يیتۆصگەنی پەرەپێضەراَە ٔ ْێرغجەراَۀە .ئەو رۀتە صٔا بر
ثاإٔ ثە ْااۆی ضااەرْەڵضاَی کااۆيەڵە ضیبضااەتێکی َبثەرپرضاایبراَە کە نە َاابٔسۆی ٔڤتااضا ثەگەرياای
پێػٕازییبٌ ن صەکرا ٔ تب راصەیەک ْۆکبری تێٕەگالَی ئۀرٔپب ثٕٔ نە غەڕی گػتگیری ٔ١٩١٤ە.
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ثۆچی ئەڵًبَیب ثریتبَیب َەثٕٔ
نە ئەڵًبَیب صیًٕکراضی راضاتۀسۆ ئابزاصیی نا َەکۀتۀە ثەڵکإٔ تەَیاب صٔای ئۀەی کۀتە
ثەر چەَااضەْب ْەژاٌ ٔ گۆڕاَکاابریی قاإٔڵۀە ا ٔاتە غکطااتشٕارصٌ نە َّگیااضِٔٔياای یٓبَیااضا ٔ
صٔاثەصٔای ئەيەظ صاگیرکرصَاااای ئۀ ٔڤتە ٔ پبرچەپاااابرچەکرصَۀەی ٔ صٔا اااابریع صاضااااەپبَضَی
تەکٕٔزییەکی َإپ نە الیەٌ ْێاسە صەرەکییەکابَۀە ا ئەڵًبَیابی رۆژئابٔا گاۆڕصرا ثاۆ کۆيەڵگابیەکی
نیجااارال ا صیًااإکراتیی راضاااتەقیُە ٔ تۀأ .ثەڤو ٔەک زۆرثەی ٔڤتااابَی ئۀرٔپاااب کۆيەڵگااابی
ئەڵًبَیبیع ْەڵگری چەَضەْب تٕسى ٔ ْێسی ثەر ەضتە ٔ صیبری نیجرال ٔ پێػاکۀتُشٕاز ثإٔ ئەو
صیابرصەیە ثەتابیجەت نە ضااەرصەيی ثیطاًبرک ٔ قەیطاەر ٔیهٓێڵًاای یەکەياضا صەثیُاارا ]٥[.نە زۆرثەی
ٔڤتبَی ئۀرٔپابصا صٔٔ اۆر َەریا نە غاەڕصا ثإٌٔ :نیجرانیاسو ٔ ئۆتۆریتەسإازیی پۆپۆنیطاتی نە
غێٕەکەی ْیتهەر ٔ نإتگێر .نە َیٕضاەصەی یەکەيای ضاەصەی ثیطاتضا نیجرانیاسو نەسػاتە ثارا ٔ نە
َیٕضااەصەی صِٔٔيیػااضا ئۆتۆریتەساإازیی پۆپۆنیطااتی تٕٔغاای صاڕٔٔساابٌ ْاابت ٔ پەرصەی نەضااەر
ْەڵًبڵرا .ئەو تێکٓەڵإَٔە ثٕٔ ثە ْۆی ئۀەی زۆرثەی ٔڤتبَی ئۀرٔپای ثە رێگابیەکی پاڕْۀراز ٔ
َػااێٕ ٔ سٕێُبٔیااضا رێگاابی صیًٕکراضاایی نیجران ای ثپێاإٌ ئەو رێگاابیە زۆر اابر نە َێاإاٌ غۆڕغااە
کۆيەڤیەتییەکبٌ ٔ فبغیسو ٔ غاەڕۀە تێپەڕیإە .ئەڵاجەت ْەَاضپ ٔڤتای ٔەک صاًَابرک ثەنجیاک
ْۆڵەَضا ٔ ٔڤتبَی ئێطکبَضیُبفیب نەثەر ْەَضپ ْۆکبری ْبٔغێٕەی ثریتبَیاب ثاۆ ٔێاُە ضاەرْەڵضاَی
پێػٕەستی ضەريبیەصاری) ضەرچەغُێکیبٌ گارتەثەر زۆر نە ياۆصێهی ثریتابَییۀە َسیاک ثإٔ .ثەڤو
ٔڤتبَی گۀرەی ئۀرٔپب ا ئەڵًبَیب َەيطب ْەَگبریاب ٔ فەرەَطاب ا يێژٔٔیەکای پڕئابژأەتر ژیابٌٔ.
ئەڵاااجەت صەتااإاَیٍ سااإصی ئەو ثااابثەتە ثکەیاااُە رێگااابیەک ثاااۆ َبضااایُی کێػاااەکبَی ئۀڕۆی
صیًٕکراتیساضاایۆٌ چَٕکاإ نە صَٔیاابی ئێطااتبصا کەيتاار ٔڤتێکًاابٌ ْەیە ْەڵگااری ئاابٔێتەیەک نۀ
تبیجەتًەَضییە تبیجەتییابَە ثێا کە ثەرْەيٓێاُەری صیًٕکراضایی نیجرانای ثإٌٔ نە ثریتبَیاب ٔ ٔڤتە
یّکگرتٕٔەکبَضا .ثەڤو رەَگە ْەَضپ نە ٔڤتبَی ئبضیب ئاّيریکبی التایٍ ٔ ئبفرییاب ْەڵگاری ثەغای
ْەرەزۆری ئۀ تبیجەتًەَضییە رەَگبٔڕەَگ ٔ ئبڵۆزاَە ثٍ کە تب راصەیەک نە ئۀرٔپبصا صەثیُراٌْ .ەر
ئێطتب صەتٕاَیٍ ْەيبٌ ئۀ غپرزەییە نە صیًٕکراضییە تبزەکبَی یٓبَضا ثجیُیُۀە غاپرزەییەک کە
تبیجەتًەَضیی صیبر ٔ تبیجەتی ثێرنیٍ ٔ یەَبی ضەصەی ثیطتەو ثٕٔ.
تاإێژەراٌ ثە ثەرأرصکرصَاای ثریتبَیااب ثە ٔڤتاابَی صیااکەی ئۀرٔپااب پرضاایبرێکی ضاابَب ٔ ضاابکبر
صەسەَە ثەرصەض ا  .راڵ ا صارَااضۆرف ثیريەَااضی زاَطااتە ضیبضااییەکبَی ثریتبَیااب نە ١٩٦٨صا ثە
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ئبغکرا ئۀ پرضیبرەی سطتە رۆژە ۀە« :ثۆچی ئەڵًبَیاب ثریتبَیاب َەثإٔ »[ ]٦ئەيە پرضایبرێکی
ثبظ ٔ ثەکەڵکە چَٕکٕٔ رەَگە ثتٕاَیٍ ثیکەیُە صەرفەتێاک ثاۆ تێگەییػاتٍ نۀەی کە چۆَابٔچۆٌ
نە صَٔیبی يۆصێڕٌ ثەڤو َبکبيڵضا صیًٕکراضیی نیجرانی صەضتەثەر ثکەیٍ.
ٔەڤيی ئەو پرضیبرە گەن ئبڵۆزە ثەڤو رەْەَضێکی گرَگی ْەڵاضەگەڕێتۀە ثاۆ ئۀ راضاتییەی
کە ئەڵًبَیاااب ْەڵگاااری تبیجەتًەَاااضییە زۆر گرَاااگ ٔ تبقااابَەکەی ياااۆصێهی ثریتبَیااابیی ا ٔاتە
ضەرثەسۆثَٕٔی ثاۆرژٔازی نە رٔٔی ئابثٕٔری ٔ ضیبضاییۀە ا َەثإٔ .ثاۆرژٔازیی ثریتبَیاب کە زاصەی
غۆڕغی پیػەضابزی ثإٔ ٔ نە صأێُای ثبزرگابَیی ئابزاص ٔ يابفی يٕڵکضاریاضا گۀرە ثٕٔثإٔ نەگەد
تەکٕٔزیی کۆَی فیۆصانیضا کۀتە غەڕۀە ٔ نەو غەڕەصا ضاەرکۀتُی ثەصەضا ْێُاب .ثەو غاێٕەیە
نەضەر ثُەيبی تبیجەتًەَضییەکبَی سۆی ضەرنەَٕپ ٔڤتی رێکسطتۀە ٔڤتێکی ثبزرگبَی فرەسإاز
ٔ ثرضاای پااڕ ىٔ اإٔد ٔ کاارژ ٔ زیُااضٔٔ .صەضااتەیەکی تاابزە نە صەضااتەثژێراَی ثبزرگاابٌ ضااەریبٌ
ْەڵضاثٕٔ ٔ ئەو ٔڤتەیبٌ گۆڕیجإٔ َابپهیۆٌ ثە زيابَێکی گبڵتە ابر صەیإت ثریتبَیاب ثاۆتە «ٔڤتای
صٔکبَضاراٌ» .نە ثەراَجەرصا ئەڵًبَیب ثە غێٕەی ضرٔغتی ٔ سۆڕضک َەثٕٔ ثە ٔڤتێکی پیػەضابزی
ثەڵکٕٔ ئەيە صۀڵەت ثٕٔ کە ثە ضۆثطیضەکبٌ یبضب ٔ رێطبکبٌ ٔ صاَبَی پیتابکی گاۆيرکی ٔڤتای
ثەرۀ پیػەضبزی صەثرصْ .ەر ثۆیە ثۆرژٔازیی ئەڵًبَیاب ثاۆرژٔازییەکی الٔاز نێکاضاثڕأ ٔ گإێڕایەڵی
صۀڵەت ٔ فیۆصانە صەضەڤتضارەکبٌ ثإٔ .يابرکص چیُای ثبزرگبَابَی ئەڵًبَیابی ثە صەضاتۀاژەیەکی
ضٕٔک ٔ ْەرزاٌ پێُبضە صەکرص« :ثۆرژٔازییەک کە ْیش ئبيبَجێکی یٓبَی ٔ يێژٔٔییی َییە»]٧[.
ئەڵًبَیب سبٔەٌ َەریتێکی ثۆرۆکراتیکی يێژٔٔیی ثٕٔ کە ئبغکرا غبَبزیی پێٕە صەکرص صۀڵەتی
ئەڵًبَیااااب نە چبرەضااااەرکرصَی زۆرثەی ئۀ کێػاااابَەصا کە پەیٕەضاااا ثاااإٌٔ ثە پیػەضاااابزی ٔ
غبرَػیُییۀە ا کێػەی ٔەک تەَضرٔضتی ٔ صأصەريبَی گػتی گٕاضتُۀە ٔ ئٕچەی سبَەَػایُی
ا پێػکۀتٕٔتر ٔ کابرايەتر نە ْەيإٔ ٔڤتابَی ئۀرٔپای ٕٔڤثإٔیۀە .ثەڤو ئبکابيێکی سراپیػای
ثەصٔأە ثٕٔ ٔ تٕێژی کابرصاْێُی ئەڵًبَیاب نە ثابتیی پبراضاتُی ضاەرثەسۆییی سۆیابٌ نە صەضاەڤتی
صۀڵەت ثە دەزێکاای زۆرۀە کۀتجاإَٔە صٔای ٔەرگرتُاای يەصانیااب ٔ پهۀپاابیەی صۀڵەتاایْ .ەر
ثبزرگبَێااک َبزَاابٔی صۀڵەتیاای «ئەفطااەری ثبزرگاابَی»ی ٔەرگرتجااب ئۀا غااەرەفێکی گۀرەی پ ا
ثڕاثٕٔ .يێژَٕٔٔٔضێک ثەو غێٕەیە ئەو چیرۆکە صەگێڕێتۀە« :سەڵک ثە ئابٔاتی پاێگە ٔ غاەرەفی
چیُی زەيیُضارۀە َەثٌٕٔ ئۀاٌ ثۀ سٕنیبیۀە صەژیبٌ ثجُە ئەَاضايی ئەَجإيەَی تەَضرٔضاتی».
یبٌ ثب ئبٔڕێک نە یبٔازیی رۆڵای چبپەيەَییەکابٌ ثاضەیُۀە نە ثریتبَیابصا چابپەيەَییە ئبزاصەکابٌ
تریجااۆَێکی گرَگاای َبڕازییاابَی ضیبضاای ثاإٌٔ ٔ زۆرثەی رۆژَبيۀَٕضاابٌ ثە ْەضااتێکی ئاابگریُۀە
ضەرثەسۆ نە صۀڵەت کبریبٌ صەکرص .نە ثەراَاجەرصا یەکەو رۆژَبيەکابَی پارۆش نە الیەٌ فرێضریػای
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يەزَۀە ٔ ثە يەثەضتی پڕٔپبگەَضەکرصٌ ثۆ صۀڵەت صايەزراٌ .نە زۆرثەی ضبڤَی ضاەصەی َاۆزصەصا
چیُی ثبزرگبَی ئەڵًبَیب نە ثبتیی ئۀەی ثەصٔای ێجە ێکرصَی ریئۆريە نیجرانییەکبَۀە ثاٍ نەگەد
صەضتەثژێراَی صەضەڤتضاری فیۆصانضا رێک صەکۀتٍ .ثەو غێٕەیە ضەرەڕای ئۀەی ئەڵًبَیاب ثإٔ ثە
ٔڤتێکاای پیػەضاابزی کەچاای ثەيەغااۀە ْەر ضیطااتەيێکی تێکەڵکاارص ثاإٔ نە ْەَااضپ تاإسًی
کۆيەڵگابی تبزەضااەرْەڵضأی ثااۆرژٔازی ٔ تەکاإٔزیی کااۆَی پااێع پیػەضاابزی .رۆغااُجیری نیجاارال
فرێااضریع َٕیًاابٌ نە ضاابڵی ١٩٠٩صا ضااەثبرەت ثە «کۆيەڵگاابی پیػەضاابزیی ئەڵًبَیااب نە ثەرگاای
ضیبضاایی صۀڵەتێکاای زەيیُااضار»صا ئبٔەْاابی َٕٔضاایٕە« :ثاابرٔصۆسی ضیبضاایًبٌ تااب راصەیەک نە
کاابرگەیەکی پێػااکۀتٕٔ صەچ ا کە نە ثیُااب کۆَەکاابَی يەزرایەکااضا ئاابٔا کراثێ ا  .پێػااکۀتٕٔتریٍ
ئبيێرەکبٌ ٔ يبغێُەکبٌ کۀتَٕٔەتە ژێر ثًُیاێکی کۆَۀە ٔ نایە ئبضاُەکبٌ کارأَەتە َێإ صیإارە
قۆڕەکبَۀە».
ْێػتبکٕٔ ْۀضبری صەضەڤت نە صەضتی تەکٕٔزیی کۆَضا ثٕٔ .نە ١٨٩١صا نە ضەصا ٦٢ی کاۆی
فەريبَجەراَی صايٕصەزگبکبَی کبرٔثبری َبٔسۆییی پرۆش نە چیُی ئەغراف ثٌٕٔ .نە صايٕصەزگبکابَی
پێٕەَضییەکبَی صەرۀەصا ئەو رێژەیە گەن زۆرتر ثٕٔ .نە ١٩١٤صا ئیضارەی پێٕەَاضییەکبَی صەرۀەی
ئەڵًبَیااب پێکْاابتجٕٔ نە  ٨غاابزاصە  ٢٩کۆَاا  ٢٠ثاابرۆٌ  ٥٤کەش نە ٔرصە ئەغاارافەکبٌ ٔ ١١
کەضاایع نە سەڵکاای ئبضاابیی ]٨[.فەرەَطاابیع کە ساابٔەٌ َەریتاای صۀڵەتاای ثەْێااس ٔ کۆيەڵگاابی
يەصەَیی الٔاز ثٕٔ نە رۀتی ثەصٔاصاچَٕٔی صیًٕکراضیی نیجرانیضا رێگبیەکی ضەەڵەتی صٔٔرٔصرێاژ ٔ
پااڕ ْۀراز ٔ َػااێٕی ثااڕیم ئۀ ْێااسە کۆيەڤیەتییاابَەی ثسٔٔتُاای ثریتبَیبیاابٌ سێاارا صەکاارصۀە نە
فەرەَطاابصا الٔاز ثاإٌٔ چیُاای ئەغااراف ٔ ثبزرگبَاابَی ئەو ٔڤتە چیُێکاای ٔاثەضااتە ثاإٌٔ .کتێجاای
يێژٔٔی ئابثٕٔریی ئۀرٔپاب کەيجاری ) ثەو غاێٕەیە پێُبضاەی «تبیجەتًەَاضییە ثبڤکابَی صۀڵەتای
پەرنەيبَیی ثۆرژٔازی» نە ضەصەی ْەژصەصا صەکبت :ثبڤصەضتجَٕٔی یبضاب یەکطابَجٌٕٔ نە ثەراَاجەر
یبضبصا يٕڵکاضاریی تابکی کبرٔکەضابثەتی ئابزاص يابف ٔ ئابزاصییە يەصەَییەکابٌ ٔ ْتاض .ئیُجاب نە
صرێااژەصا صەڵێ ا « :فەرَِطاابی پااێع غااۆڕظ ْیشکاابو نەو تبیجەتًەَااضییبَەی َەثاإٔ» ]٩[.کۀایە
ئۀصەيەی صٔای غۆڕظ فەرەَطب ثبٔەغی ثۆ صیًٕکراضی ئبٔەڤ کرصثٕٔ سبٔەٌ َەریتێکی زیُضٔٔی
نیجرانیسيااای یبضااابسٕاز َەثااإٔ نە ثااابتیی ئۀەی نە يەیاااضاَی کااارصۀەصا ئااابزاصی ثپبرێسرێااا ثە
یاابکرصَۀەی صەزگبکاابٌ ٔ ثە ْێااسی صايەزرأە َبصۀڵەتییەکاابَی ٔەک کۆيپبَیااب تبیجەتییەکاابٌ
کۆيەڵگبی يەصەَی ٔ کهێطبیەکی ضەرثەسۆ) تەَیب ثە تیاۆری الفای ئابزاصی نا صەصرا .غۆڕغاگێڕاٌ
ثەتۀأی صژی ئۀ ثۆچَٕٔەی يۆَتێطکیۆ ثإٌٔ کە ەستای نەضاەر صۀڵەتای ثاإٔک ٔ چەَاضنیی
صەکاارصِِٔ .نە ثەراَااجەرصا صەضااەڤتی رەْاابی پبصغااب ثەثاا ْاایش صەضااکبرییەک گاإازرایۀە ثااۆ
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«پەرنەيبَی َەتۀیی»ی تبزەصايەزرأ ْەر ئەو پەرنەيبَە ثٕٔ کە صٔاتر ثەْەزاراٌ کەضی صەضتگیر
کرص ٔ کٕغتُی صەضتی ثەضەر يبد ٔ يٕڵکیبَضا گرت ٔ ثە تبٔاَی ثیرٔثابٔەڕی يەزْەثییابٌ ئابزاری
صاٌ ٔ صۆضیەی ثۆ کرصَۀە ْەيإٔ ئەو کبراَەغای نە ژێار َابٔی سەڵکاضا ثەڕێإە ثارصْ .ەَاضپ نە
تٕێژەراٌ ثە صرٔضتی َبزَبٔی «صیًٕکراضیی تۆتبنیتەری»یبٌ ثڕیإە ثە ثابڤی رژێًای ژاکٕٔثێُیاضا.
ئەيە یەکەو ًََٕٔەی صیًٕکراضیی َبنیجرانییە نە يێژٔٔی يۆصێڕَضا]١٠[.
نە فەرەَطبصا صۀڵەت ثەرزتر نە کۆيەڵگب صیًٕکراضی ثەرزتر نە یبضبيەَضی ٔ یەکطبَی ثەرزتر
نە ئبزاصی صەَرسێُراْ .ەر ثۆیە ضەرەڕای ئۀەی زۆرثەی ضبڤَی ضاەصەی َاۆزصە فەرەَطاب ٔڤتێکای
صیًٕکراتیک ثٕٔ ٔ يبفی صەَگضاٌ ٔ ْەڵجژارصَای گەنا ثەرثاتٔ ثإٔ نیجرانجإَٔێکی ئۀتاۆی پێإە
َەصەثیُرا .ثە صڵُیبییۀە ثەقەصەر ثریتبَیب ٔ ئّيریکب پبرێسەری ئبزاصیی تبکی َەثٕٔ .ئیًپراتۆر نۆیی
َاابپهیۆٌ کە نە َێاإاٌ ضاابڤَی  ١٨٤٨تااب ١٨٧٠صا صەضااەڤتی ثەصەضااتۀە ثاإٔ ْێًاابی ضیطااتەيی
تێکەڵکرصی فەرەَطب ثٕٔ .ئۀ نە رێگبی راگرتُای رەزايەَاضیی گػاتی ٔ ْەڵجاژارصٌ ٔ ریئراَاضۆيۀە
صەضەڤتی ثەڕێٕە ص ەثرص ثەڤو نە ْەيبٌ کبتضا ثۆ ضەرکٕتکرصَی ئبزاصیی ثیرکارصَۀە راصەرثاڕیٍ ٔ
کرصۀە نە يیتۆصەکبَی صۀڵەتی پۆنیطی کەڵکی ٔەرصەگرت .صٔا بر کۆيبری ضاێیەيی فەرەَطابیع
ٔەک زۆرثەی ئەزئَٕە نیجرانییەکبَی ئۀرٔپب نەثەیٍ چٕٔ .صٔا بر ٔ صٔای َّگیضْٔٔەيی یٓابَی
ٔاتە  ١٥٠ضبد صٔای غۆڕظ ٔ تێپەڕاَضَی صٔٔ رژێًی پبغبیەتی صٔٔ ئیًپراتۆری پێاُ ضیطاتەيی
کۆيبری ٔ صیکتبتۆرییەکی ضەرەتبییی فبغییبَە ْەو نیجرانیسيی ثەصەض ْێُب ٔ ْەو صیًٕکراضای.
تەَبَەت ئەيڕۆیع فەرەَطب نە ژێر صەضاەڤتی دکٕٔيەتێکاضایە کە غابرل صۆگاۆڵی صايەزرێاُەری ثە
صەرثڕیُێکی ضتبیعئبيێس َبٔی َبثٕٔ صۀڵەتێکی «پبغبیەتیی ْەڵجژێرصرأ ٔ صیًٕکراتیک».
تب راصەیەک صیًٕکراتیک
ٔڤتبَی ئۀرٔپب تبیجەتًەَضییەکی صیکەغیبٌ ْەثٕٔ کە ٔەک رەْەَضی پۆزەتیت ثۆیابٌ نەقەڵەو
صرأە ئەيە تبیجەتًەَضییەک ثٕٔ کە ْەڵگاری تاۆٔی صیًٕکراضایی نیجرانای ثإْٔ .ەرچەَاض زۆر ابر
َەریتی نیجرانی تٕٔغی غکط ٔ صۆڕاٌ صەْبت ثەڤو ْەيیػە ئبيبصەی يەیضاَەکە ثٕٔ تەَابَەت نە
ئەڵًبَیبصا کە نە ضبڤَی ١٩٣٠صا صٔچبری چۀاغەثَٕٔێکی قٕٔد ْبت ٔ ثە الڕێاضا چإٔ .نە راضاتیضا
ئەو َەریاتە ثەتابیجەت نە ئەڵًبَیابصا صەژیاب نە َاسیکەی ١٩٠٠صا زۆرێاک نە چابٔصێرە ثەر ەضااتەکبٌ
ئەڵًبَیبیاابٌ ثە پێػااکۀتٕٔتریٍ ٔڤتاای صَٔیااب نەقەڵەو صەصا .ئەو ٔڤتە ساابٔەٌ یبضاابی ثُایُەییاای
يااۆصێڕٌ ٔ َٕٔضاارأ ثاإٔ ْەرٔەْااب ضیطااتەيێکی ثەڕێاإەثەرایەتیی زۆر پێػااکۀتٕٔی نە ْەياإٔ
ئبضتەکبَضا ْەثٕٔ ٔ یەکەو صۀڵەتی ئبضٕٔصەی صايەزراَضثٕٔ .ئەڵًبَیب سبٔەٌ کٕنتٕٔرێکی ضیبضیی
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نیجران ای ثاإٔ ٔ نە ْەَااضپ غاابری ٔەک ثێرنیُااضا ااۆرە تێگەیػااتُێکی ْاإَەری ٔ ٕاَیُبضاابَەی
ئبٔاَگبرص صەثیُرا .نە ١٨٨٧صا یەک نە تٕێژەراَی َبضارأی ئاّيریکبیی نە ثإاری زاَطاتی ضیبضایی
ثەرأرصکبراَەصا ا ٔۆصرۆ یهطۆٌ ٣٥ا کە ئۀکبت يبيۆضتبی زاَکۆی پریُطتۆٌ ثٕٔ ضتبیػی پرۆضی
صەکاااارص نەثەر «ضیطااااتەيە ضەرَجڕاکێػااااەرەکەی ...رێکاااإپێکتریٍ ضیطااااتەو ثە کەيتااااریٍ
کەيٕکاإرتییۀە» «...ئەو ضیطااتەيە ثۆرۆکراضااییە سااۆثەزنساٌ ٔ َبثەرپرضاایبرەکبٌ صەگۆڕێ ا ٔ
صەیبَکاابتە ْۆکاابری دکااإٔيەتی صاصپەرٔەراَە» ]١١[.تاابرۆزێکی ضاااەیری يێااژٔٔییە کە ْەيااابٌ
یهطااۆَی گۀرەضتبیػااکەری ئەڵًبَیااب صٔاتاار ئااّيریکبی ثەرۀ غااەڕی ئەو ٔڤتە راکێػااب) .نۀ
ضااەرصەيەصا زۆرثەی ثیريەَااضاَی زاَطااتە ضیبضااییەکبٌ ئەڵًبَیبیاابٌ ثەرزتاار نە ثریتبَیااب صەَرسبَااض
چَٕکٕٔ پێیب ٌ ٔاثٕٔ ضیطتەيی ضیبضایی ثریتبَیاب ضیطاتەيێکی تۀأ ضابَتراڵە صەضاەڤتێکی زۆر
گۀرەی ثەسػیٕەتە ئەَجٕيەَی ەۀاو ئەَجٕيەَی نۆرصە ضٕأەکبَی پڕە نە نۆرصی ضەیرٔضاەيەر
سبٔەٌ یبضبی ثُایُەییی َٕٔضارأ َیایە ٔ َەریاتە رەيسأییەکابَی ثەر ثە ْەرچەغاُە َإێگەرییەک
صەگرێ .
نە ضاەرەتبی ضااەصەی ثیطاتضا ثە رٔاڵەت ئەڵًبَیااب ثاۆ صەضااتەثەرکرصَی صیًٕکراضای رێگاابیەکی
صرٔضتی ْەڵجژارصثٕٔ .پبغبٌ َّگی یّکّيی یٓبَی قۀيب ٔ صٔٔ يیهیاۆٌ يرۆ ای ئەڵًابَی ْابتُە
کٕغااتٍ ٔ ٔڤت ٔێااراٌ کاارا صٔا اابریع ثە ئبغااتیُبيەی تەيێکاابراَە ٔ ضٕٔکەضااەراَەی ێرضاابی
کۆتبییی پ ْب ت .ضبڵەکبَی صٔای رێکۀتُُبيەی ێرضبی یەکابَگیر ثإٔ نەگەد کاۆڕۀی ثەنێػابٔی
سەڵکاابَی ثە ڕەگەز ئەڵًاابَی نە پۆڵۆَیااب ٔ رٔٔضاایب ٔ ٔڤتاابَیتری رۆژْەڤتۀە ٔ گەڕاَۀەیاابٌ ثااۆ
ئەڵًبَیب کە ئەو کاۆچکرصَە ثإٔ ثە ْاۆی ضاەرْەڵضاَی چەَاضەْب کێػاە ٔ ئابژأەی کاۆيەڤیەتیی
گۀرە گۀرە) ْەرٔەْااب ْبٔکاابت ثاإٔ نەگەد ئبٔضاابَی قاإٔڵی ئاابثٕٔری ٔ صٔا اابریع «قەیراَاای
گۀرە»ی ئبثٕٔری رٔٔی صا .تبیجەتًەَضییە نیجرانییەکبَی کۆيەڵگبی ئەڵًبَیب ثسر ثإٌٔ ٔ نە ثابتیی
ئۀاٌ کۆيەڵە تبیجەتًەَضییەکی صزێٕ ٔ زۆر َبغایریٍ ێگیار ثإٌٔ ٔ تەکإٔزیی ضیبضای صاڕٔٔساب.
گراَی ٔ ئبٔض بَی قإٔد پبغاەکۀتە صاراییەکابَی چیُای يبيُبٔەَاضیی ثەتۀأی نەَابٔثرص ٔ ئەيەظ
ثێسارییەکاای گۀرەی الی ئۀاٌ ثەراَااجەر ثە کۆياابری ٔایًاابر صرٔضاا کاارصَ .بیاابد فێرگۆضااێٍ ثە
صرٔضتی َبٔی ئەو ئبٔضبَە ئبثٕٔرییەی َبٔە «غۆڕغای صژەثاۆرژٔازی» .ثەو غاێٕەیە ٔ زۆر ئبضابٌ
ئەڵًبَیب ثإٔ ثە قٕرثابَیی ئبیاضیۆنۆژیب ٔ ضاەرکرصە تَٕاضڕۀەکبَی .زۆر ابر سٕێُاضَۀەی ْەڵە ثاۆ
يێژٔٔ صەکرێا ٔ ئۀ گریًابَەیە صەسەَە ثەرصەضا کە صەثاب ئەڵًبَیاب ْەر ثۀ صەرصە رۆیػاتجب کە
ْیتهەر ثرصی ٔ ئەيە قەصەرێک ثٕٔ ثە َێٕچۀاَی ئۀ ٔڤتۀە .ثەڤو تەَبَەت ثریتبَیب ٔ ئّيریکبیع
 . ٣٥ضەرۆککۆيبری ئّيریکب نە َێٕاٌ ضبڤَی  ١٩١٣تب ١٩٢١صا.ٔ .ف
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رەْەَ اضی صزێاإ ٔ َاابدەز ٔ صیًبگۆژیطااتبَی تیُاإٔی صەضااەڤتی تاابیجەت ثە سۆیاابٌ ْەثاإٔ کە نە
ضەرصەيی قەیراَی گۀرەصا ثەرصۀاو ثەْێستار ٔ ثەْێستار صەثإَٔۀە .ثگارە ئەگەر ئۀاَایع ٔەک
ئەڵًبَیب) رٔٔثەڕٔٔی قۆَبەێکی پڕ نە غکطتی ثیط ضبڵە ضإٔکبیەتیپێکرصٌ قەیراَای ئابثٕٔری
ثػاااێٕی ٔ تااإاَۀەی چیُااای يبيُبٔەَاااضی ثااإٔایەَۀە صٔا ااابر ْەر ئەو چبرۀَٕضاااە ژیبثااابٌ ٔ
صیًبگۆژیطتبَی ٔەک ْیٕی الَاگ ٔ ٣٦ئبضإاڵض يإزنی ٣٧نە ثابتیی ضیبضاەتًەصاراَی ٔەک فاراَکهیٍ
رۆز ێڵ ٔ ٔیُطتۆٌ چێرچیم ڵۀی صەضەڤتیبٌ ثگرتبیەتە صەض .
ااَّگی یّکااّيی یٓاابَی ثاإٔ ثە ْااۆی رٔٔساابَی پبصغاابکبٌ نە زۆرثەی ئۀرٔپاابصا ثەڤو نە
ْەيبٌکبتااضا ٔێراَکاابرییەکی ْێُااض گۀرەی ن ا کۀتۀە کە زەيیااُەی ثااۆ ضااەرْەڵضاَی فبغاایسو ٔ
صیکتبتۆری نە ٔڤتبَی ئۀرٔپبصا سۆظ کرص .نە ضبڤَی ١٩٣٠صا نە ْەرصٔٔ قۆنۀە ْێرظ کرایە ضەر
نیجرانیاااسو نە راضاااتۀە فبغیطاااتەکبٌ ٔ نە چەپۀە کۆيۆَیطاااتەکبٌ نەو َێااإاَەصا ْەَاااضێکیبٌ
صیًٕکراضااییبٌ کاارصە پرصێااک ثااۆ نەَاابٔثرصَی نیجرانیااسو .پێٕیط ا ثاإٔ ااَّگێکی صیااکە قۀيبثااب
َّگیااضْٔٔەيی یٓاابَی) تاابکٕٔ صیًبگۆژیطااتبٌ ثااۆ صٔا اابر تێااک ثػااکێُ  .صٔای  ٔ ١٩٤٥ثە
یبريەتیی صەض ٔ صڵجبزاَەی ئّيریکب ئۀرٔپب ثەرۀ رۆَبَی تەکٕٔزییەکی َٕێی ضیبضای ْەَگابٔی
ْەڵگرت ٔ نە پەَجب ضبڵضا ٔەْب ضەرکۀتُێکی ثەصەض ْێُب نە ثبٔەڕی کەضضا َەصەگَٕجب.
ْەڕەغەی قۆنی راض نەضەر صیًٕکراضیی نیجرانی ا ضەرەتب فیۆصانەکابٌ ٔ صٔاتار فبغیطاتەکبٌ ا تاب
ضاابڵی  ١٩٤٥تااب راصەیەکاای زۆر رۀیاایۀە ئەڵااجەت یااب نە َیًاااّ صٔٔرگەی ئیجریااب ثەڤو فراَطیط اکۆ
فراَکۆی ئیطپبَیبیی ٔ ئبَتۆَیۆ ضبالزای پٕرتەگبڵی ْیاکبيیبٌ ثەصٔای ثەرثتٔکرصَۀە ٔ ْەَابرصَی غاێٕە
صەضەڤتی سۆیبَۀە َەثٌٕٔ) .پبغبٌ صیًٕکراضی نە الیەٌ دیاسثە چەپاگەرا کۆيۆَیطاتەکبَۀە کۀتە ثەر
ْەڕەغۀە کە زۆرثەیابٌ نە ژێار چەتاری پػاتیٕاَیی يۆضاکۆصا ثإٌٔ .ثەڤو صٔاتار ْبٔپەیًابَیی ئۀرٔپاب
تاإاَی ثەضااەر ئەو صرَااجەصا ضااەرکۀێ ٔ کااۆَترۆڵی ثکاابت .صٔای ئەو قۆَاابەە ئاابڵٕگۆرێکی ضااەیر ْاابتە
قۀيبٌ کە زۆر َەکۀتە ثەر ضاەرَجۀە .ئۀرٔپابی رۆژئابٔا کە ثەصریژاییای صٔٔ ضاەصە ثٕٔثإٔە يەیاضاَی
يهًالَێاای َێاإاٌ نیجرانیااسو ٔ ئبیااضیۆنۆژیب تَٕااضڕٔەکبَی چەو ٔ راض ا ثە غااێٕەیەکی ْێًُاابَە ٔ ثەث ا
راگەیبَضَُبيەی پڕْەرإْٔریب ثەرۀ ضیبضەتی يیبَەڕۀاَە ٔ یبضبسٕازاَە ْەَگبٔی ْبٔێػا  .يابرک نایال
تٕێژەری زاَکۆی غیکبگۆ ئەو پرۆضەیە ثە «ئۀ غۆڕغە يەسًەڵیُەکەیتر» صەغٕثٓێُ ٔ صەڵێ :
 . ٣٦پبرێسگبری ٔالیّتی نۆییسیبَب ٔ ضێُبتۆری ئّيریکبیی نە ضەرەتبی ضەصەی ثیطتضا کە ضیبضەتًەصارێکی
صیًبگۆژ ثٕٔ ٔ نۆییسیبَبی ثە يیتۆصگەنی صیکتبتۆراَە ثەڕێٕە صەثرص.ٔ .ف
 . ٣٧ضیبضەتًەصاری ثریتبَیبیی نە ضەصەی ثیطتەيضا کە ضەرۆکی یەکێتیی فبغیطتبَی ئەو ٔڤتە ثٕٔ ئەو
تبقًە صژە ٕٔنەکەیە الیەَگری َبزییەکبٌ ثٌٕٔ.ٔ .ف
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ئێطتب کە ئابٔڕ نە راثارصٔٔ صەصەیاُۀە نۀ راضاتییە صەگەیاٍ کە چەَاض ْۆکابر ٔ رٔٔصأی ٔەک
پەیًبَُبيەی ئبغتی کە نە ژێر چبٔصێریی ئّيریکبصا ثەڕێٕە ثرا ئۀ ضەرٔەت ٔ ضابيبَەی ثەرْەيای
ض صەیە گەغەی ئبثٕٔریی ثێٕێُە ثٕٔ ٔ صٔا بر پەرەضەَضَی صۀڵەتی ئبضٕٔصە پێکڕا ثَٕٔە ْۆی
رٔٔسبَی پێگەی ضَُٕەتیی دیسثە چەپەکبٌ نە َبٔ چیُی کرێکابرصا ...ئێطاتە صاَەثەصاَەی ٔڤتابَی
رۆژئبٔای ئۀرٔپب ثَٕٔەتە سبٔەٌ صۀڵەتی ثإٔککرأەی یبضبسٕاز صەزگابی ضاەرثەسۆی صاصٔەری
ْەڵجژارصَی چەَضدیسثی يبفی صەَگضاَی ْەيٕاٌ کۆَترۆڵکرصَی ئبرتەظ ٔ پۆنیص نە الیەٌ ەەیارە
َیسايییبَۀە يبفی ئبزاصیی کۆڕ ٔ کۆثإَٔۀە ئابزاصیی ثەَاضایەتی ٔ ەیجابصەت چیُێکای ثەرثاتٔی
يبيُبٔەَضی ٔ ئبثٕٔرییەکی پێػکۀتٕٔ نەضەر ثُەيبی ثەکبرثرصٌ .ضاەرەڕای ئبيابصەثَٕٔی چەَاضەْب
دیسثی َبضیۆَبنیط ٔ َبٔچەگەرای تبزە ضەرەڕای کڵپەضەَضَی تَٕاضٔتیژیی ئێتُیکای ٔ ضاەرەڕای
ْەئٕ ثبضٕسٕاضە پڕئبژأەکبٌ ضاەثبرەت ثە پەَابثەری ْیشکابو نە صۀڵەتابَی ئۀرٔپابی رۆژئابٔا
ثەرۀڕٔٔی قەیراَی غاەرەییەت ا ْبٔغاێٕەی ئۀ قەیاراَەی ْەيإٔ صۀڵەتە نیجرانییەکابَی ١٩٢٠ی
گرتجۆٔە ا َەثَٕٔەتۀە]١٢[.
صٔاْەيیٍ ٔڤتبَی ئۀرٔپبی رۆژئبٔا کە نە صەیەی ١٩٧٠صا ثەتۀأی ثإَٔە ٔڤتای صیًٕکراتیاک
ض ٔڤتی یۆَبٌ ٔ ئیطپبَیب ٔ پٕرتٕگبد ثٌٕٔ .غۆڕغاەکبَی  ١٩٨٩صٔاپەرصەی غابَۆی نیجرانیسيای
ئۀرٔپبیی ثٌٕٔ .زۆرثەی ٔڤتبَی رۆژْەڤتای ئۀرپاب نەگەد ٔڤتابَی رۆژئابٔای ئۀرٔپابصا پێػایُەی
يێژٔٔییاای ْبٔثەغاایبٌ ْەیە ثەڤو نە ثەستااای رەغاایبٌ چبرۀَٕضاایبٌ ثە ثااابرێکیترصا گەڕا ٔ نە
١٩٤٥صا ئبرتەغی ضٕٔر «ئابزاص»ی کارصٌ ٔ تَٕاضی ثەَاضیشبَەی ئیًپراتۆریابی کۆياۆَیسيی کارصٌ.
ئێطتە کە ئبٔڕ نە راثرصٔٔ صەصەیُۀە تێضەگەیٍ ئۀ ْێساَەی یبريەتیی صاٌ صژی ضۆ ییەت ثجەَگٍ
ْەيااابٌ ئۀ ْێاااساَە نە رۀتااای نیجرانیسەکرصَااای کۆيەڵگبکەغااایبَضا یبريەتیاااضەریبٌ ثااإٌْٔ .ێاااسە
َبضارأەکبَی ئەو چیارۆکە ثاریتیٍ نە :کهێطاب ٔ ضاەَضیکب کرێکبرییەکابٌ نە پۆڵۆَیابصا گرٔپەکاابَی
کۆيەڵگاابی يەصەَاای نە چیکۆضااهۆ بکیبصا صەضااتەثژێراَی ریئۆريشاإاز نە ْەَگبریاابصا ٔ ْەرٔەْااب
چیُێکی ثإٔکی يبيُبٔەَضی نە ْەر ض ٔڤتەکەصا .ئەو ٔڤتابَە کە سۆیابٌ نە صەضاتی ضاۆ ییەت
رزگبر کرصثٕٔ زۆر سێرا ثەرۀ ضەقبيگیرکرصَی صیًٕکراضیی نیجرانای ْەَگبٔیابٌ َاب ٔ ئەو ْاسرەظ
ثەقٕٔڵی ثە ْەَبٔیبَاضا رۆچإٔ .رۀتای ْەَگبَٔابَی ٔڤتابَی کۆيۆَیطاتیی پێػإٔ ٔەک رۆيابَی ٔ
ثٕنگبریاااب ثەرۀ صیًٕکراضااایی نیجرانااای ْێػاااتبکٕٔ رۀتێکااای ضاااەس ٔ صژٔارە ٔ ثە قۆَااابەێکی
ضەەڵەتضا تێضەپەڕٌ ئەڵجەت ْەَضێکیبٌ نۀاَیتر ضەرکۀتٕٔتر ثٌٕٔ .ثەڤو صٔای تێپەڕیُی صەضبد
ٔ ٔرصەیەک ثەضەر رٔٔسبَی کۆيۆَیسياضا اۆرج ثٕٔغای ثابٔک ٔتەَای ئۀرٔپاب گەغاتۆتە ثەرصەو
ضُٕٔرە سٕنیبییەکبَی «یەکگرتٍ ٔ ئبزاصی».
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ضەريبیەی َەتۀەکبٌ
ْیش ٔڤتێک َبتٕاَ يێژٔٔیەکی َٕپ ثۆ سۆی چ ثکبت ثەڤو صەتٕاَ صاْبتٕٔی سۆی ثگۆڕێا
ٔ صەرفەتاای زیاابتر ثااۆ ثەصەضااتٓێُبَی صیًٕکراضاایی نیجراناای ثشاإنیێُ ْ .ەَاإٔکە نە کاارصِٔەصا
گۀرەتاااریٍ کێػاااەی ثەرصەو ٔڤتێکااای رٔٔ نە گەغاااە ٔ ثگااارە تەَااابَەت ٔڤتێاااک ثە صاْااابتی
يبيُبٔەَضییۀە نە ئّيریکبی التیُضا گەیػتُە ثە صیًٕکراضییەکی رەضەٌ ٔ راضتەقیُە .ثۆ َبضیُی
ثبغتری ئەگەرەکبَی ضەرکۀتُی ئەو ٔڤتبَە پێٕیطاتە ْەڵگەڕێیاُۀە ثاۆ يێاژٔٔ ٔ نۀ ضاۆَگەیۀە
نۀ پرضیبرە را ثًێُیٍ کە ْۆکبرە پێکٓێُەرەکبَی صیًٕکراضیی نیجرانی کبيبَەٌ
ضاابکبرتریٍ غاارۆ ە ثااۆ ضااەرکۀتُی ضیبضاایی صیًٕکراضااییەکی تاابزەی ضیبضاای ثااریتییە نە
ضەرکۀتُی ئابثٕٔری یابٌ ثە زيابَێکی رَٔٔتار ثەرزثإَٔی رێاژەی صاْابتی ضاەراَەی َەتۀەیای.٣٨
ضیًۆر يبرتیٍ نیپێط ثیريەَضی زاَطتە کۆيەڤیەتییەکبٌ نە ١٩٥٩صا سبڵێکی ضبصە ثەڤو گرَگی
صەضتُیػبٌ کرصْ« :ەرچی ئبضتی سۆغگٕزەراَی نە ٔڤتێکضا ثەرز ثێ زیبتر صەتٕاَ صیًٕکراضی
ثپااابرێسپ ٔ پاااتۀی ثکااابتۀە» ]١٣[.نیپێطااا پێااای ٔایە ْەرکااابت ٔڤتێاااک نەڕٔٔی ئااابثٕٔرییۀە
صەثااإٔژێتۀە کۆيەڵگبکەیػااای نە َااابٔ سۆیاااضا ٔزە ٔ صەرفەت ثاااۆ ثەڕێااإەثرصَی نیجرانییااابَە ٔ
صیًٕکراتییاابَەی سااۆی صەساإنیێُ  .ئەو تێااسەی نیپێط ا چەَااضەْب قٕتبثشاابَە ٔ صژەقٕتبثشاابَەی
ۆرأ ۆری ن کۀتۀە .صٔای چم ضبد تٕێژیُۀە ٔ نێکۆڵیُۀە ْەرچەَاض ْەَاضپ پیابچَٕٔۀەی
تێضا کرأە ٔ چەَض يەر ێکی پا زیابص کارأە ثەڤو سابڵی ضاەرەکیی ئەو تێاسە ْێػاتب ْەر ٔەک
سۆی يبٔەتۀە ٔ زیُضٔٔە.
ئەڵجەت ْەَضپ نە ٔڤتبَی ْەژاریع صیًٕکراضییبٌ ثەصەض ْێُبٔە ثەڤو ثەزۆری ئۀ ٔڤتبَەی
ثە رێژەیەکی سٕار ٔ ثاإٔکی گەغەضاەَضَۀە صیًٕکراضای ضاەقبيگیر صەکەٌ صیًٕکراضاییەکەیبٌ
زۆر َبسبیەَێا چەَاض ًَاإَٔەیەکی ئبٔارتەيابٌ ْەیە ثااۆ ٔێاُە ْیُضضااتبٌ کە صٔاتار ثە چڕٔپااڕی
صەیشەیُە ثەر ثبش) .رێکٕپێکتریٍ تٕێژیُۀەی ئبيبری نەو ثبرەیۀە نە الیەٌ صٔٔ ثیريەَضی زاَطتە
ضیبضااییەکبَۀە ئاابصاو پژێٕۆرضااکی ٔ فێرَبَااضۆ نیًااۆَگی ئەَجاابو صرأە .ئۀاٌ ْەياإٔ ٔڤتاابَی
یٓبَیبٌ نە َێٕاٌ ضبڵەکبَی  ١٩٥٠تب ١٩٩٠صا سطاتۆتە ثەر غایکبرییۀە .ثەپێای ئەو تإێژیُۀەیە
ئەگەر رێژەی صاْبتی ضەراَەی ٔڤتێکی صیًٕکراتیک کەيتار نە  ١٥٠٠صۆالر ثێا ثە صۆالری ئەياڕۆ)
تەيەَی رژێًی ئۀ ٔڤتە ثە غێٕەی يبيُبٔەَضی ٣٩زیبتر نە ْەغا ضابد ثاڕ َبکابت .ئەگەر صاْابتی
ضەراَە ثگبتە ١٥٠٠ا ٣٠٠٠صۆالر ئەو رێژەیە ثەرز صەثێتۀە ثاۆ ْەژصە ضابد ٔ ئەگەر ضاەرتر نە ٦٠٠٠
38. National percapita income
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صۆالر ثێ ا ئۀا رژێًاای صەضااەڤتضار زۆر ثەْێااس ٔ پااتۀ صەثێااتۀە .ئەگەری رٔٔساابَی ضیطااتەيی
صیًٕکراتیااک نە ٔڤتێکااضا کە صاْاابتی ضااەراَە نە ضااەرٔٔی  ٦٠٠٠صۆالرۀەیە یەک ثە پێُطااەصە.
صیًٕکراضیی صۀڵەيەَض يەرگی پ َبيۆیە ٣٢ .رژێًای صیًٕکراتیاک کە رێاژەی صاْابتی ضاەراَەیبٌ
 ٩٠٠٠صۆالر یبٌ کەيێک زۆرترە نەضەریەک  ٧٣٦ضبد ژیبٌٔ ٔ ْیشکبيیبٌ َەڕٔٔسبٌٔ .نە ثەراَجەرصا
نە کۆی  ٦٩رژێًی صیًٕکراتیکی ْەژارتر  ٣٩رژێًیبٌ رٔٔسبٌ ٔاتە رێژەی يرصَای ئەو رژێًابَە نە
ضەصا  ٥٦ثٕٔە]١٤[.
ثەو پێاایە صەتاإاَیٍ ئبٔەْااب ئەَجاابيگیرییەک ثەصەضااتۀە ثااضەیٍ کە ئەگەر رێااژەی ضااەراپبی
ثەرْەيی ضەراَەیٔ ٤٠ڤتێک ٣٠٠٠ا ٦٠٠٠صۆالر ثێ ٔ ْۀڵای رۆَابَی صیًٕکراضای ثاضات نەو کابرەصا
ضەرصەکۀێ  .ئەيە رٔٔثەری رۆَابَی صیًٕکراضاییە ٔ تەَابَەت نە صرێژاییای يێژٔٔیػاضا صەثیُرێا .
رێژەی ضەراپبی ثەرْەيی ضەراَەی ٔڤتبَی ئۀرٔپبیی نە ١٨٢٠صا ٔاتە نۀ ضەرصەيەصا کە زۆرثەیبٌ
یەکەو ْ ەَگبٔەکبَیبٌ ثۆ پەرەپێضاَی يبفی صەَگضاٌ ْەڵگرتجٕٔ َسیکەی  ١٧٠٠صۆالر ثإٔ ثە پێای
صۆالری ئاااّيریکب نە ضااابڵی ٢٠٠٠صا) کە نە ١٨٧٠صا ثااإٔ ثە  ٢٧٠٠صۆالر ٔ نە ١٩١٣صا  ٤٨٠٠صۆالری
گرتۀە ئەو ثەرزثَٕٔۀاَە ثەر نە ٔێراَکبرییەکبَی َّگی یّکّيی یٓبَی ثٕٔ ]١٥[.ئەو زاَیبری ٔ
ژيبرە يێژٔٔییبَە نەضەر ثُەيبی چەَاضەْب گریًابَە ٔ ئەگەری ۆرأ اۆر صايەزرأٌ ْەرچەَاض ئەو
رێژاَە ئبضاتە سٕارٔٔەکابَی صەپێکێا ثەڤو ثێگٕيابٌ صەکۀتە َێإ ئۀ رٔٔثەرۀە کە ثاۆ رۆَابَی
صیًٕکراضاای پێٕیطااتەْ .ەرٔەْااب صەثا ئبياابژە ثۀەظ ثکەیااٍ کە زۆرثەی ئەو ٔڤتاابَە تەَیااب صٔای
ٔ ١٩٤٥اتە صٔای ئۀەی کە تٕاَیجٕٔیااابٌ رێاااژەی ثەرْەيااای ضاااەراَەیبٌ ثگەیەَاااُە  ٦٠٠٠صۆالر
ضیطتەيێکی نیجرال صیًإ کراتیکی پتۀیابٌ صايەزراَاض .ئەگەر ئبٔڕێاک نە ًَإَٔە ضاەرکۀتٕٔەکبَی
ضی ضبڵی راثرصٔٔ ثضەیُۀە ًََٕٔەکبَی صٔای ئیطپبَیب ٔ یۆَبٌ ٔ پٕرتٕگبد تێاضەگەیٍ کە َسیاک
ثە ْەرْەئٕیبٌ نە ضبتۀەستی ثەصەضتٓێُبَی صیًٕکراضیضا رێژەی صاْبتیبٌ گەنا نە رێاژەی الَای
زۆری رٔٔثەری ضەراَە َسیک ثٕٔ .نە َبٔ ٔڤتبَی رۆژْەڤتی ئۀرٔپابصا نە صٔای ٔ١٩٨٩ە ئۀاَەیابٌ
ٔا رێاژەی صاْبتیابٌ گەغاتجٕٔە ئبضاتە ثەرزەکابَی ئۀ رٔٔثەرە ا ٔاتە پۆنۆَیاب ٔ کۆيابری چیاک ٔ
ْەَگبریب ا تٕاَییبٌ زۆر سێرا صیًٕکراضیی سۆیبٌ ثەْێاس ٔ پاتۀ ثاکەَۀە .ئۀاَەغایبٌ کە رێاژەی
صاْبتیاابٌ نە ساإارتریٍ ئبضااتی ئۀ رٔٔثەرە ٔ ساإارترۀە ثاإٔ ا رۆياابَی ٔ ئبڵجاابَی ا پێٕیطااتە
زەيەَێکی صٔٔرٔصرێژتاری ثاۆ تەرسابٌ ثاکەٌ .کۀایە تەَابَەت نە ئۀرٔپاب ٔ تەَابَەت نە صرێژاییای
يێژٔٔیػااضا ئەو پێٕەَااضییە صٔٔقااۆڵییە صەثیُرێ ا ْ .اایش ْۆکاابرێکی تبقبَەياابٌ َیاایە ثتاإاَ کااۆی
چیرۆکەکەيبٌ ثۆ ثگێڕێتۀە ثەڤو ثە نەثەرچبٔگرتُی ْەژيبری ئۀ ٔڤتبَەی غیکبرییبٌ ثۆ کارأە ا
40. Gross percapita product
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ثە ضەرَجضاٌ ثۀەی کە ْەرکبيەیبٌ صەکۀَە کیػٕەرێکۀە ٔ چەَضەْب کٕنتإٔری یبٔازیابٌ ْەیە
ٔ نە قۆَبەی يێژٔٔییی یبٔازصا ژیبٌٔ ا ْیش غتێکیتر َییە ثتٕاَ ثەقەصەر ئۀ ْۆکابرە ضابصەیە ا
ٔاتە ثەرْەيی ضەراَەی َبٔسۆیی ا ثبثەتەکبًَبٌ ثۆ رٌٔٔ ثکبتۀە.
رەَگە ەستکرصَی فرأاَى نەضەر ثەرْەيی ضەراَە ضەر نە سٕێُەر ثػێٕێُ ٔ پێی ٔاث رۆڵی
ضااەرکراصایەتیی ضیبضاایى نە رۀتاای سەثاابت نە پێُاابٔی صیًٕکراضاایضا ثە ْەَااض َەگرتاإٔە ثە ْاایش
غااێٕەیەک ئەيە راضاا َیاایەْ .اایش رۀتێکاای ضیبضاای َیاایە ثتاإاَ ثەثاا ضااەرکرصە ٔ ثسا اای
ئبزاصیشٕازی پێضاگر ٔ غاێهگیر ضاەرکۀتٍ يطاۆگەر ثکابت .کەضابَی ٔەک ٔاضاالٔ ْبٔێام َێهطاۆٌ
يبَضێال نێز ٔاڵطاب ٔ کایى صای ۆَاگ ێگابیەکی ثەرز ٔ ثبڤیابٌ نە يێاژٔٔی ئبزاصیاضا ْەیە .ثەڤو
پێٕیطتە ثە يیتۆصی زاَطاتی غارۆ ەی ْۆکبرەکابَی ضاەرکۀتُی ئەو ضاەرکراصاَە ثکەیاٍ .یەک نە
َٕٔضەراٌ ثە تٕٔڕەییۀە ثەرپەرچی ئۀ ثبثەتەی صأەتۀە ٔ پێی ٔایە صیًٕکراضیی کۆریبی ثبغٕٔر
ثەرْەيی صاْبتی ضەراَە َەثإٔ ثەڵکإٔ ثەرْەيای «ئیاراصەی ئەسالقای»[ ]١٦ثإٔ .ثێگٕيابٌ ئەيە
راضااتە ثەڤو ثە صڵُیاابییۀە نە ئۆگبَااضا ٔ ثااێالڕٔٔش ٔ يیطریػااضا پیاابٔاٌ ٔ ژَاابَی ثە ئبکاابر ٔ
پێضاگريبٌ ْەثٕٔ کە ْۀڵەکبَیابٌ ثاۆ چەضاپبَضَی صیًٕکراضای چەَاضیٍ ابر غکطاتی سإارصٔٔە.
ساإصی چبالکاابَی کۆریاابی ثبغاإٔریع نە ضاابڤَی ١٩٨٠ ٔ ١٩٧٠ ١٩٦٠صا تٕٔغاای غکط ا ْاابتٍ.
ثیريبٌ َەچ کیى صای ۆَگی ضەرۆککۆيبری کۆریبی ثبغٕٔر کە ثۆ ساۆی نۀ ضابڤَەصا نە ریاسی
َبڕازییبَضا ثٕٔ چەَضەْب ضبد نە ثەَضیشبَەصا ژیب .چی ثإٔ ثە ْاۆی ئۀەی نە دەفتبکبَاضا ثاضۆڕێ
ثەڤو نە َۀەصەکبَضا ضەرکۀێ ئبیب نە َۀەصەکبَضا نەپڕ ثإٔ ثە سابٔەٌ «ئیاراصەی ئەسالقای»
نی چێٍ ضەرۆکی ضیبضیی ثەگٕڕی تبیٕاٌ ٔ ضەرَٕٔضەری چیُی ئبزاص يەثەضتی نە صرٔضتکرصَی
«دیسثاای صیًاإکراتیکی چیُاای» نە ١٩٦٠صا ضااەقبيگیرکرصَی صیًٕکراضاای ثاإٔ نە تبیٕاَااضا .ئۀ ثە
ْەيااابٌ ئەَاااضازەی چاااێٍ غاااۆی ثااای یااابٌ پااابرێسەری يااابفی يااارۆڤ کە نە ضااابڵی ٢٠٠٠صا ٔەک
ضەرۆککۆيبری تبیٕاٌ ْەڵجژێرصرا َەترش ٔ ثٕێر ثٕٔ .چًب چبالکێکی يبفی يرۆڤ غکطتی سٕارص ٔ
ئۀیضی ضەرکۀت
تەَاااابَەت ئەگەر ثبغااااتریٍ تێگەییػااااتُی يێژٔٔییػااااًبٌ ْەثاااا َاااابتٕاَیٍ ضاااابتۀەستی
ثەصیًٕکراضیجَٕٔی ٔڤتێک پێػجیُی ثکەیٍ .ئەو ثبثەتە ثەزۆری پەیٕەضتە ثە تێکەڵکرصێکی ئبڵۆزی
دەقاااییەتە يێاااژٔٔییە تبیجەتییەکااابَی ئۀ ٔڤتۀە .ثاااۆچی ئیطاااپبَیب تاااب پاااێع َ ١٩٧٧ەیتااإاَی
صیًٕکراضی يطۆگەر ثکبت چَٕکٕٔ صیکتابتۆری ْەيیػاەییی ئەو ٔڤتە ٔاتە ژەَەراد فراَکاۆ صٔٔ
ضاابد ثەرنەو ثەرٔارە ياارص .ثااۆچی ْەَگبریااب نە ١٩٨٩صا چَٕکاإٔ نۀ ضاابڵەصا ضااۆ ییەت ٔازی نە
ْەڕەغەکبَی ْێُب ا ضۆ ییەت صەیٕت ئەگەر ثێ ٔ ْەَگبریب ثەرۀ نیجرانیسو ثاێ ْێرغای َیرايای
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صەکااابتە ضاااەری .ثاااۆچی ْیُضضاااتبٌ نە ١٩٤٧صا چَٕکااإٔ نۀ ضااابڵەصا ثریتبَیاااب صەضاااەڤتی
ئیًپراتۆرییاابَەی سااۆی نە ْیُضضااتبَضا پێااابیۀە .چەَااضەْب ًَاإَٔەی صیکەیااع ...ثەڤو پرضاایبری
ضەرَجڕاکێػەرتر ئۀەیە کە ْۆکبری ثەرصۀايجَٕٔی صیًٕکراضی چییە گەن ْۆکبريبٌ ْەیە صەثُە
ْۆی گۆڕاَی ضیطتەيە ضیبضییەکبٌ ٔەک غاەڕ ٔ قەیراَای ئابثٕٔری ٔ يەرق .ثەڤو کاّ رژێًێکای
صیکتبتۆری صەڕٔٔس ٔ ەيابٔەر ْۀڵای رۆَابَی صیًٕکراضای صەصەٌ کابيە ْۆکابرە صەثێاتە ْاۆی
ثەرصۀايجَٕٔی ئۀ ضیطتەيە «ضەريبیە» ثبغتریٍ ٔەڤيی ْبٔثەغی يێژٔٔییە ثۆ ئەو پرضیبرە.
ثۆچی ضەريبیە ثە ضٕٔصی ئابزاصییە ئبٔڕێاک نە ًَإَٔە ئۀرٔپبییەکابٌ ثاضەَۀە :ثە غاێٕەی
ضرٔغااتی پرۆضااەی گەغەضااەَضَی ئاابثٕٔری صٔٔ کاابراکتەری ن ا صەکۀێااتۀە کە نە ضااەرکۀتُی
صیًٕکراضیی نیجرانیضا صۀرێکی ژیبَجەسع صەگێاڕٌ .ثە ئبضاتی یەکەو صەرفەتای ئۀە صەڕەسطاێُ
کە الیەَە گرَگەکبَی کۆيەڵگب ا نە ْەئٕیبٌ گرَگتر صايەزرأە ثبزرگبَییەکبَی کەرتی تابیجەت ٔ ثە
غاێٕەیەکی گػاتیتر ثاۆرژٔازی ا ثاجٍ ثە سابٔەٌ صەضاەڤتێکی ضاەرثەسۆ نە صۀڵەت .ثە ئبضاتی
صِٔٔو نە پرۆضااەی صیاابنۆق ٔ چەقەچەق نەگەد ئەو ْێااساَەصا ئبضااتی تبڤَکاابری ٔ ضااەرەڕۆییی
صۀڵەت کەو صەثێااتۀە ٔ صۀڵەت ْەَگاابٔێکی زیاابتر ثەرۀ ثبڤصەضااتیی یبضااب ٔ ٔەڤيااضەرثٌٕٔ نە
ئبض پێضأیطتییەکبَی کۆيەڵگابصا ا یابٌ الَایکەو پێضأیطاتییەکبَی صەضاتەثژێراَضا ا ْەڵاضەگرێ .
ئەو پرۆضاەیە صٔا ابر صەثێاتە ْاۆی نیجرانیساضایۆٌ کە زۆرثەی کابت ثە غاێٕەی َەساإازرأیع رٔٔ
صەصات .يیُکطاایٍ پاای ثەو غااێٕەیە ٔێُاابی رێگاابی تاابیٕاٌ ثااۆ صیًٕکراضاایی نیجران ای نە ْەغااتب ٔ
َۀەصەکبَضا صەکبت کە ْبٔغێٕەی ئەزئَٕی ئۀرٔپبییە:
گەغەضااەَضَی سێاارای ئاابثٕٔری کااۆيەڵە صەرئەَجاابيێکی ن ا کۀتۀە کە رژێًاای صەضااەڤتضار
َەیتٕاَیجٕٔ پێػجیُییبٌ ثکبت .ثٕٔژاَۀەی ئبثٕٔری کۆيەڵە تبیجەتًەَاضییەکی پێػاکەظ ثە تابیٕاٌ
کرص کە نە ْەئٕ کۆيەڵگبیەکی ضەريبیەصاریی رٔٔ نە گەغاەصا صەثیُرێا  :رێاژەی سإێُۀاری ثەرز
ثٕٔیۀە پێٕەَضییە گػتییەکبٌ پەرەی ضەَض رێژەی صاْبتی ضەراَە زیبصی کرص ٔ تٕێژێکی غابریی
یبٔاز نە صایک ثٕٔ کە پێاک ْابتجٕٔ نە کرێکابراٌ چیُێکای پرۆفیػاُبڵی يبيُبٔەَاضی ٔ چیُێکای
سبٔەٌ کبر ٔ پێػە ٔ کبرصاْێٍ .ضەرثەسۆثَٕٔی چیُی سبٔەٌ کبر ٔ پیػە ضیًبیەکی ثەر ەضتەتر
ٔ گەغبٔەتری پ صەثەسػیْ .ەرچەَض کۆيپبَیبکبٌ ثە تەَیاب سۆیابٌ ثاإٔک ٔ رێکُەسارأ ثإٌٔ
ثەڤو دیسة ا صۀڵەت َەیضەتٕاَی ثەضەریبَضا زاد ثێ ]١٧[.
ئەو چیاارۆکە نە زۆرثەی ٔڤتاابَی رۆژْەڤتاای ئبضاایب ٔ نە فااۆريگەنی یاابٔاز ٔ نۆکبڵااضا صٔٔپاابت
ثۆتۀەْ .ەرٔەک ئۀرٔپب نیجرانیسيی ئابثٕٔری نۀێاع ثإٔ ثە ْاۆی نەصایکجإَٔی چیُای ثاۆرژٔا ٔ
کۆيەڵگبی يەصەَی ئیُجب صٔای چەَض صەیەیەک ثە غاێٕەی نۆژیکابد صیًٕکراضاییەکی نیجرانیای نا
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کۀتۀە .نێرەیع ْبٔغێٕەی ئۀرٔپب صەضەڤتضاراَی صیکتبتۆر پێیبٌ ٔا َەثإٔ صیًٕکراتیساضایۆَیبٌ
ئەَجبو صأە .ثەڤو نە کرصۀەصا ثە پەرەپێضاَی گەغەی ئبثٕٔری ٔ يۆصێڕَیتە کۆيەڵە ْێسێکیبٌ ثە
کۆيەڵگبصا ثاتٔ کارصۀە کە کەش َەیاضەتٕاَی کۆَترۆڵیابٌ ثکابت .فیهیاۆ َاۆرصی يێژَٔٔإٔش ثەو
چەغُە نۀ پرۆضەیە صەڕٔاَێ :
صیکتبتۆرەکااابٌ ٔاصەزاَاااٍ سٕازیااابری گەغاااەٌ ثەڤو نە کااارصۀەصا ثۀ گەغاااەپێضاَە تٕٔغااای
ْەڵەیەکاای کٕغااُضە صەثااٍ .گەغەضااەَضٌ صەثێااتە ْااۆی گۀرەثاإَٔۀەی چیُاای سٕێُااضۀار ٔ
«ژێرسبَێکی پهۆراد» صرٔض صەکابت ٔاتە کۆيەڵگابیەکی يەصەَیای تاۆڕی ٤١کە کاۆَترۆڵکرصَی نە
ضەرۀەڕا ضاەس ٔ صژٔارە ...رەَاگە نەو قۆَابەەصا صەضاەڤتی ئۆتۆریتەسإاز زەستای ضاەر ژیابَی
کاااۆيەڤیەتی کەو ثکااابتۀە .ئەيە ثڕیااابرێکی رٔٔسێاااُەرە چَٕکااإ ئۀ صرز ٔ کَٕااابَەی پرۆضاااەی
نیجرانیساضاایۆٌ صرٔضااتی کاارصٌٔٔ ثە َاابڕەزایەتییە کەڵەکەکرأەکاابٌ پااڕ صەکاارێُۀە صٔا اابر کە
َبڕەزایەتییەکبٌ صەکۀَە قۆَبەی صەرثڕیُۀە صەگۆڕصرێٍ ثۆ صژایەتییەکی ْەيەالیەَە]١٨[.
َۆرص ئەو ثبثەتەی نە نێکاضاَۀەی چاۆَیەتیی صیًٕکراتیساضایۆَی فەرەَطاب نە کۆتابیی ضاەصەی
َااۆزصەصا َٕٔضاایٕە ثەڤو نە کتێجەکەیااضا ْەر ثەو رێکاإپێکییە ثاابرصٔصۆسی رۆژْەڤتاای ئبضاایبی نە
ضەصەی ثیطتەيیػضا غی کرصۆتۀە.
سۆزگەيبٌ ثە ْەژاراٌ
پاابرە نە سااۆڕا ئاابزاصیی ن ا َاابکۀێتۀە .ئۀ پاابرەیە ئاابزاصی ثەصی صێُ ا کە ثەرْەياای کاابر ٔ
تێکۆغبٌ ثێ  .نە َیٕضاەصەی راثارصٔٔصا ْەَاضپ رژێًای ٔەک غێزَػایُەکبَی کەَاضأ َەیجیریاب ٔ
ێُێسۆیال صۀڵەيەَض ثَٕٔەتۀە کەچی ْێػتب ْەر رژێًگەنێکی صیکتبتۆرٌ .نە راضاتیضا ضاەريبیەی
ٔڤتاابَی َۀتاای ئاابڵٕگۆڕی پااۆزەتیڤی ضیبضاایی ناا َاابکۀێتۀە چَٕکاإٔ نە ثُەڕەتااضا يااۆصێهی
گەغەضەَضَی ئبثٕٔرییبٌ یبٔازە نە يۆصێهی ٔڤتبَی ئۀرٔپبیی ٔ ئبضیبیی .گەغەضەَضَی ئابثٕٔریی
ئۀ ٔڤتبَە نە چٕارچێٕەی ضەريبیەصاریضا رٔٔی َەصأە ا ٔاتە گۆڕاَی يیتۆصێاک نە ٔەرزێاڕییۀە ثاۆ
پیػەضبزی ٔ پبغبٌ سسيەتگٕزاری نە ئبضتی ثەرزصا ا ثە پێاۀاَۀە ئۀاٌ ژێرسابَە َۀتییەکابٌ ٔ
کبَسا يەزَەکب َیبٌ ثە ئبراضتەی کڕیُی يۆصێڕَیتەصا ثەکبر ْێُب ا ئۀاٌ يۆصێڕَیتەیبٌ ثە کڕیُی ثیُب
َەسۆغاشبَە ساابَٕٔی غابْبَە ئۆتۆيجیاام ٔ تاّنە سیااۆَی تابزە پێُبضااە کارصٔٔە .صاَیػااتٕاَی ئەو
ٔڤتاااابَە نە ْەياااابٌ صۆساااای پێػاااإٔیبَضا ٔاتە يرۆ اااای راَەْاااابتٕٔ ٔ َبپطااااپۆڕ ياااابَٔەتۀە.
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کۆيەڵگبکەیػیب ٌ ْەيبٌ کۆيەڵگبی ضبکبر ٔ ضاەرەتبییی پێػإٔە .نە راضاتیضا صۀڵەت َبچابر ثإٔ
زاَط ٔ تەَبَەت ْێسی يرۆییی پطپۆڕ ثاۆ ثەڕێإەثرصَی َەسۆغاشبَەکبٌ قٕتبثشبَەکابٌ ٔ کەَابڵە
تّ نە سیۆَییەکبٌ نە ٔڤتابَی ثیابَییۀە ثٓێُا  .صەرئەَجابو ئەو پرۆضاەیە چیُێکای يابيەڵەچیی نا
کۀتۀە کە نە ثبتیی ئۀەی ضەرثەسۆییی سۆی ثپبرێسپ ثەقٕٔڵی ٔاثەضتەی صۀڵەت ثٌٕٔ.
سطتُەثەرصەضتی ْەَضپ ژيبرە ٔ رەقەو ئەو سبڵەيبٌ ثاۆ رٌٔٔ صەکابتۀە .ثاۆ ٔێاُە ضاەرەڕای
ثەرزثَٕٔی رێژەی صاْبتی ضەراَە نە ەەرەثطتبَضا رێژەی سٕێُۀاری نە گۀرەضبڤَضا تەَیب نە ضەصا
٦٢ە ٔ تەَیب نە ضەصا ٥٠ی ژَبٌ تٕاَبی َٕٔضیٍ ٔ سٕێُضَۀەیبٌ ْەیە .کٕێا ٔ قەتەر ٔ ئیًابراتی
یەکگرتٕٔی ەەرەثی تەَیب تۆضیبڵێک نەيە ثبغترٌ ٔ رێژەی سٕێُۀارییبٌ نە ضەصا کەيتر نە ٨٠یە.
نە ثەراَجەرصا رێژەی سإێُۀاری نە فیهیپایٍ ٔ تبیٕاَاضا کە زۆرثەی کرێکابراَی َبپطاپۆڕی ٔڤتابَی
کەَضأ سەڵکای ئەو صٔٔ ٔڤتەٌ َۀەص ٔ ٔرصەیەکە کەچای ثەيەغاۀە ْێػاتب نە ریاسی سإارتریٍ
رێژەکبَی رۆژْەڤتی ئبضیبصاٌ .ئەگەر دەغیًەتێکی صەرضاشٕێُضٔٔ یابٌ الَایکەو سإێُۀار یەک نە
پێضأیطتییەکبَی صۀڵەتی صیًٕکراتیک ٔ ثەغاضارییبَە ثێا ئەيە ْەيابٌ ئۀ تابقە فابکتەرەیە کە
ٔڤتاابَی تەژی نە َۀتاای ەەرەثاای ضااەرەڕای ثەْرەيەَااضثَٕٔی چەَااضصە ضاابڵەیبٌ نە ضااەريبیەی
ئەفطبَەیی ْێػتب ثەصەضتیبٌ َەْێُبٔە.
گَٕجبٔتریٍ غاێٕازی گەغەضاەَضَی ئابثٕٔری ثاۆ رۆَابَی صیًٕکراضایی نیجرانای گەغەضاەَضَی
ضاااەريبیەصاراَەیە .يااابرکص نۀ یەکەو کەضااابَە ثااإٔ کە نەو ثااابثەتە گەیػااا  .يااابرکص صەیااإت
ضەريبیەصاری صۀڵەتی صڵشإازی ساۆی ٔاتە صیًٕکراضایی ثاۆرژٔایی صەسإنیێُ ئەڵاجەت ئۀ ئەو
صۀڵەتەی قجاإٔد َەثاإٔ) .ياابرکص صەیاإت ضااەريبیەصاری صەثێااتە ْااۆی ضااەرْەڵضاَی ثااۆرژٔازیی
کبرصاْێٍ کە سإازرأ یاب َەسإازرأ تەکإٔزیی کاۆَی ئەغارافی صەڕٔٔسێُا ٔ اۆرە تەکإٔزییەک
رۆص ەَێ کە پابرێسەری يۆڵکاضاری پەیًبَُبيەکابٌ یبضاب ٔ رێطابکبٌ ٔ ئبزاصییەکابَیترەْ .ەرکابت
ثۆرژٔازی ْەڵگری ئەو تبیجەتًەَضییە َەثێ ا ٔەک ئەڵًبَیبی ضاەصەی َاۆزصە ا ْایش ریئۆريێاک نە
کۆيەڵگاابصا َبکرێاا  .ضااەیرێکی ئااّيریکبی التاایٍ ثااکەٌ .نە ثەغاای زۆری ضااەصەی ثیطااتەو ٔ نە
ئااّيریکبی التیُااضا گەغەضااەَضَی کاابر ٔ پیػااە نە رێگاابی ااۆرە ضااەريبیەصارییەکی صۀڵەتیاایۀە
رٔٔی صا .ئٕنیگبرغاااە سۆيبڵییەکااابٌ ثااإٌٔ ثە ْبٔپەیًبَااابَی ئااابرتەظ ٔ ثەرپرضااابَی صۀڵەتااای ٔ
پبرێسگبرییبٌ نە پیػەضبزی ٔ ثبزرگبَیی سۆیبٌ صەکرص ئۀاٌ پێکٓبتەیەکی ثیساَطییبٌ ثۆ پیتبک ٔ
یبضااب ٔ رێط ابکبٌ پێااک ْێُاابثٕٔ کە صەثاإٔە ْااۆی ثەرصۀايجاإَٔی ژیاابَی ئبضاإٔصە ٔ ضەرسۆغاای
صەضەڤتضاراٌ .ئبٔەْب ضیطتەيێک َابْێڵ ئابثٕٔری گەغەضاەَضَێکی راضاتەقیُە ثاژی ٔ سەضابر نە
ضیبضەتیع ص ەصات .چیُی ثەرثتٔتری ثبزرگبَبٌ الٔاز کۀتٍ ٔ يهکەج ٔ گٕێڕایەڵی صۀڵەت يبَۀە.
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تب ئەو صٔاییبَەظ يۆصێهی گەغەضەَضَی ضیبضایی ئاّيریکبی التایٍ ْەيابٌ ياۆصێهەکەی ئەڵًبَیابی
ضەصەی َۆزصە ثٕٔ .غیهی نەسۆڕا َەثۆتە ضاەرکۀتٕٔتریٍ ئابثٕٔری ٔ ضاەقبيگرتٕٔتریٍ ٔڤتای ئەو
َبٔچەیە ثیريبٌ َەچ غیهی تابکە ٔڤت ٔ یەکەو ٔڤتێاک ثإٔ کە غاێهگیرتر نە ْەيإٔ ٔڤتابَیتر
سۆی نەو َەریتە صٔٔر سطتُۀە ٔ ثەرۀ ثبزاڕی ئبزاص ٔ ثبزرگبَیی ئبزاص ْەَگبٔی َب.
ضاابيبَی ضرٔغااتی ْەو يٕصێڕَیساضاایۆَی ضیبضاای ٔەصرەَااگ صەساابت ٔ ْەو گەغەضااەَضَی
ئبثٕٔری .صٔٔ ئبثٕٔریساَی زاَکۆی ْبرٔارص ێئری صی ضبکص ٔ ئەَاضرۆ ٔارَێار سٕێُاضَۀەیەکیبٌ
ثۆ َۀەص ٔ دۀت ٔڤتی رٔٔ نە گەغە نە َێٕاٌ صٔٔ صەیەی ١٩٧١ا )١٩٨٩صا کرصٔٔە ثەپێای ئەو
تٕێژیُۀەیە پێٕەَضییەکی قٕٔد نە َێإاٌ ضابيبَی ضرٔغاتی ٔ غکطاتی ئبثٕٔریاضا ْەیە .ثەگػاتی
ْەرچای ٔڤتێاک نە رٔٔی ضااەرچبٔەی کابَسا ٔ ٔەرزێاڕی ٔ ضاإٔتەيەَییۀە صۀڵەيەَاضتر ثاإٔث نە
رٔٔی ئبثٕٔرییۀە صرەَگتر ٔ ْێٕاغتر پێع کۀتٕٔە ثۆ ٔێاُە ەەرەثطاتبَی ضاعٕٔصی ٔ َەیجیریاب.
نە ثەراَجەرصا ئۀ ٔڤتبَەی ْیش ۆرە ضاەرچبٔەیەکی ضرٔغاتییبٌ َەثإٔە سێراتاریٍ پێػاکۀتُیبٌ
ثەسۆٔە ثیُیإە کە ٔڤتابَی رۆژْەڤتای ئبضایب نە ًَإَٔە صیبرەکابٍَ .ئۀ ٔڤتابَەی ضاەرچبٔەیەکی
کەيیبٌ ثٕٔە ٔەک ٔڤتبَی رۆژئابٔای ئۀرٔپاب رێاژەی گەغەضاەَضَیبٌ نە َێإاٌ ئەو صٔٔ اۆرەی
ضەرۀەصا ثٕٔە .چەَاض ًَإَٔٔەیەکی ئابٔارتەی ٔەک غایهی ٔ يبنیسیاب ٔ ئاّيریکب ضاەرەڕای ئۀەی
سبٔەٌ ضەرچبٔەی ضرٔغاتیی صۀڵەيەَاضٌ نە رٔٔی ئابثٕٔری ٔ ضیبضیػاۀە گەغاەیبٌ ضاەَضٔٔە.
ثەڤو ثەيەغۀە ئۀ یبضب ثُەيبییە ْەر راض ٔ صرٔضتە]١٩[.
چًب ضەريبیەی سۆرڕایی ٔەْاب صۀرێکای صزێإ صەگێاڕپ چَٕکإٔ ئەو اۆرە ضابيبَە َابْێڵ
صايەزرأە ضیبضییەکبٌ یبضبکبٌ ٔ ضیطتەيی ئیضاری يۆصێڕٌ ثجُۀە .ثاب گریًابَەیەکی رەغاجیُبَە
ثشەیُە ثەرصەض ٔ پێًبٌ ٔاثێ گرَگتریٍ ئبيبَجی ثەرزی ْەر صۀڵەتێک ثریتییە نە ثەرفرەکرصَای
ضااەريبیە ٔ صەضااەڤتی سااۆی .نە ٔڤتێکااضا کە ضااەرچبٔەی ضرٔغااتیی َیاایە صۀڵەيەَااضثَٕٔۀەی
صۀڵەت گرێااضرأی صۀڵەيەَااضثَٕٔۀەی کۆيەڵگاابیە صۀڵەت پیتاابک نەضااەر ضااەريبیەی کۆيەڵگااب
صاصەَێ ٔ صاْبتی سۆی صەضتەثەر صەکبت .ثەو پێُبضەیە رۆژْەڤتای ئبضایب گەنا ثەساتۀەر ثإٔ
چَٕکٕٔ زۆر ْەژار ثٕٔ .دکٕٔيەتی ئەو ٔڤتبَە ثۆ چێکرصَای صۀڵەتێکای کابرايە صەثاب ثە یاضی ٔ
قاإٔڵی ْەڵجطاإٔڕایەٌ چَٕکاإٔ ئەيە تاابکە رێگاابی صۀڵەيەَااضکرصَۀەی کۆيەڵگااب ٔ نە ئبکبيااضا
صۀڵەت ثاإٔ .ئۀ صۀڵەتاابَەی گەَجیُەکەیاابٌ نە ژێاار سبکااضایە ثەث ا زەدًەتکێػاابٌ صۀڵەيەَااض
صەثُۀە صەتٕاَیٍ ئەو ۆرە صۀڵەتبَە ثە صۀڵەتی «سابٔەٌ پبغاەکۀت» َابٔزەص ثکەیاٍ .ئۀاٌ
ثە فرۆغااتُی ضااەرچبٔە کبَساییەکاابٌ یاابٌ َۀت سۆیاابٌ صۀڵەيەَااض صەکەَۀە ٔ ثااۆ ثەرْەيٓێُاابَی
ضەريبیەی َەتۀەیی يە جٕٔر َیٍ سۆیبٌ گیرۆصەی تەقبالیەکی زۆر صژٔاری ٔەک ئبفراَاضَی یبضاب ٔ
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صايەزرأەکاابٌ ثااکەٌ ٔەک َ اّیجیریب ێُیااسۆیال ٔ ەەرەثطااتبَی ضااعٕٔصی) .غاابەیرێکی ضااەصەی
ضێسصەی ئبضیبی َبٔەڕاض ثە َبٔی یٕض ثە زيبَێکی ضبصە ٔ ضبکبر ئەو تیۆرییەی نە غیعرێکضا
صەرثڕیٕە:
ثۆ پبراضتُی ٔڤت پێٕیطتە ضەرثبز ٔ ئەضۆ ٔ سٕارصەيەَیی فرأاًَبٌ ْەثێ .
ثۆ پبراضتُی ئۀ ضەرثبزاَە پێٕیطتە پبرەی فرأاًَبٌ ْەثێ .
ثۆ ثەصەضتٓێُبَی ئەو پبرەیە پێٕیطتە سەڵک صۀڵەيەَض ثٍ.
ثۆ ئۀەی سەڵک صۀڵەيەَض ثجُۀە پێٕیطتە یبضبکبًَبٌ صاصپەرٔەراَە ثٍ.
ْەرکبو نەيبَە ثەصی َەیەت چٕارەکەیتر ْیشکبيیبٌ ثەصی َبیەٌ.
ئەگەر ئەو چٕارصاَەیەظ ثەصی َەیەٌ ٔڤت پبرچە پبرچە صەثێ ]٢٠[.
ئەو تیۆرییە گێڕاَۀەیەکی صیکەیػی ثاۆ کارأە کە صەڵێا ْەر صۀڵەتێاک پابرەی ثێسەدًەتای
صەض ثکۀپ ا ثۆ ٔێُە ٔەک ٔەرگرتُی پیتبکی کەغتیٕاَی نە کبَبڵێکی گرَگضا ٔەک يیطر) یابٌ
تەَبَەت ٔەرگرتُی یبريەتیی ثیبَی ٔەک زۆرثەی ٔڤتبَی ئبفرییبیی) ا نە رٔٔی ضیبضییۀە َبتٕاَ
گەغاااە ثطاااێُ  .پااابرەی ثێاااسەدًەت يبَااابی ئۀەی صۀڵەت پێٕیطاااتی ثە ٔەرگرتُااای پیتااابک نە
ْبٔٔڤتییبٌ َییە .ئەگەر صۀڵەت پیتبک نە سەڵک ٔەرثگرێ پێٕیطاتە نە ثەراَاجەرصا ْەَاضپ پإەٌ
ثاااضات صەضاااپێکی ئەو پٕەَااابَە ثاااریتییە نە پێػکەغاااکرصَی سسيەتگااإزاری ٔەڤياااضەرثٌٕٔ ٔ
ثەڕێٕەثرصَی رێکٕپێک ثەڤو صٔا بر ئبزاصیی ْەڵجژارصَی ن صەکۀێتۀە .صاٌ ٔ ضاتبَی صٔٔالیەَەی
َێاإاٌ پیتاابک ٔ ْەڵجااژارصٌ ْەياابٌ ئۀ ْۆکاابرەیە نە صَٔیاابی يۆصێڕَااضا غااەرەییەت صەثەسػااێتە
صۀڵەت .ئەگەر صۀڵەتێک صاْابتی ساۆی نە کۆيەڵگابٔە صاثایٍ َەکابت ئیاضی َابتٕاَیٍ پێای ثڵێایٍ
صۀڵەت ثەڵکٕٔ صەرثبرێک [ی پبغبیەتییە] ٔ يبيەڵەچییابٌ ٔ سابٔەٌ پیػاۀکبرەکبَی کەضابَێکی
صەرثبریی رٔٔتٍ َەک کابرصاْێٍ .٤٢ثُەيابڵەی پبغاەیەتیی ەەرەثطاتبٌ اۆرە يابيەڵەیەکیتر نەگەد
ْبٔٔڤتییبَیضا صەکابت« :نە رٔٔی ئابثٕٔرییۀە چابٔەڕٔاَییەکی ئۀتۆيابٌ نە ئێإە َیایە ٔ نە رٔٔی
ضیبضیػۀە غتێکی ئۀتۆتبٌ پ َبصەیٍ» .ئەيە پاێاۀاَەی صرٔغاًی غۆڕغای ئاّيریکبیە ا ٔاتە
ئەگەر پیتبک َەصەٌ َبغتٕاٍَ ْەڵجژێرٌ.

 . ٤٢ئەو چەيااکە صەتاإاَ ْەَااضپ پرضااًبٌ ثااۆ رٌٔٔ ثکاابتۀە تەَاابَەت ضااەثبرەت ثە صیًٕکراضااییە
پێػکۀتٕٔەکبَیع :تب ئەو صٔاییبَەظ نە ٔالیّتێکی ٔەک تێگساضضا پێٕەَضییەکی َسیک نە َێٕاٌ ضیبضاەتی
صايەزرأ نەضەر سسو سسيێُّ ٔ َۀتضا صەثیُرا.
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يەثەضااا ئۀە َیااایە کە صەثااا ٔڤتەکااابٌ ئااابٔاتەسٕازی ئۀە ثاااٍ کە نە رٔٔی ضاااەرچبٔە
ضرٔغاااااتییەکبَۀە ْەژارثاااااٍ زۆرثەی ٔڤتااااابَی ْەژار َە صیًٕکراضااااای صەضاااااتەثەر صەکەٌ َە
ضەريبیەصاری .صايەزرأە ضیبضییەکبٌ ضاەرکرصایەتی ٔ ثەسا ْەئٕیابٌ گارَگٍْ .ەرٔەک چاۆٌ
ْەَضپ نە يُضاڤَی صۀڵەيەَضاٌ ثە يرۆ ای ثابظ صەرصەچاٍ ْەَاضپ ٔڤتیػاًبٌ ْەیە کە ضاەرەڕای
صۀڵەيەَااضثَٕٔیبٌ گەغەضااەَضٌ ثەسااۆٔە صەثیااٍُ .زۆرثەی ٔڤتاابَی ئۀرٔپاابیی نە ضاابتۀەستێکضا
تێکەد ثە پرۆضەی صیًٕکراتیساضیۆٌ ثٌٕٔ کە نە ٔڤتبَی صیکەی یٓابٌ صۀڵەيەَاضتر ثإٌٔ .ثەڤو
ٔەک نە ثەغی یەکەيضا ئبيبژەيبٌ پ صا ئۀرٔپب ْەڵگری چەَضەْب سەضڵەتی تبیجەت ثە سۆی ثٕٔ.
يهًالَا صٔٔر ٔ صرێژەکاابَی َێاإاٌ کهێطااب ٔ صۀڵەت کبتۆنیااک ٔ پرۆتطااتبٌ ٔ پبصغااب ٔ ئەغااراف
پێکٓبتُی صايەزرأە نیجرانییەکبٌ ٔ ثەرکٕرتجَٕٔۀەی صەضەڤتی صۀڵەتی ن کۀتجاۆٔە .نە ْەَاضپ
ٔڤتاای صەرۀەی ئۀرٔپبیػااضا ْبٔغااێٕەی ئەو ااۆرە يهًالَێیاابَە رٔٔی صأە .ثااۆ ٔێااُە نە راضااتیضا
رەَگە پهۆراڵجَٕٔی ضیبضیی ْیُضضتبٌ کّ ْەڵگری صەیبٌ ۆر َابٔچە ٔ زيابٌ ٔ يەزْەثە َەتەَیاب
ْەڕەغە َەثێ ثەڵکٕٔ ثەرصۀايجَٕٔی صیًٕکراضی نەو ٔڤتەصا گەرەَتی ثکبت .صیًٕکراضیی پۆڵۆَیب
نە رێگبی کهێطبیەکی ضەرثەسۆ ٔ ثەْێسۀە رەگی صاکٕتبٔە .ثەگػتی صاصپەرٔەراَەتریٍ ئەَجبيگیری
ئۀەیە کە ْەرچەَض ْەَضپ نە تبیجەتًەَاضییە يێژٔیای ٔ صايەزرأەییەکابٌ رۆڵای کبریگەریابٌ ْەیە
ثەڤو غێٕە گەغەضاەَضَی کبپیتبڵیطاتی گَٕجابٔتریٍ ٔ کابراتریٍ رێگابی ْبٔثەغاە ثاۆ رٔٔسبَاضَی
تەکٕٔزیی کۆَی فیۆصانی ٔ رۆَبَی صۀڵەتێکی نێٓبتٕٔ ٔ ثإٔک.
نە ضتبیػی صۀڵەتضا
زۆر بر الیەَگراَی ثبزاڕی ئبزاص ثە ْەڵە ضەريبیەصاری ٔەک صژایەتیکەری صۀڵەت پێُبضاە صەکەٌ.
ئەو رٔاَگەیە نە کبتی ٔەرگرتُی پیتبکضا ٔەک راضاتییەک صەکۀێاتە ثەرچابٔ ثەڤو کێػاەکە زۆر نەيە
ئاابڵٕزترەْ .ەرچەَااض نەضااەصەی ثیطااتەيضا نە زۆرثەی صۀڵەتەکاابٌ ْێُااض ثەْێااس ثاإَٔۀە ئاابثٕٔریی
ٔڤتەکەیبٌ سُکبَاض ثەڤو ئەگەر نە گۆغاەَیگبیەکی ثەرثتٔتاری يێاژٔٔییۀە نە يەضاەنەکە ثکاۆڵیُۀە
تێااضەگەیٍ تەَیااب صۀڵەتێکاای رۀا ٔ نێٓاابتٕٔ صەتاإاَ یبضااب ٔ رێطاابی پێٕیطاا ثااۆ ضااەرکۀتُی
ضااەريبیەصاری پێااک ثٓێُاا  .ثااإٔکتریٍ رەْەَااضی ثااریتییە نۀەی کە ئەگەر صۀڵەتێکًاابٌ َەثاا
پبرێسگبری نە يبفی يٕڵکضاری ٔ يبفەکبَی يرۆڤ ئبزاصیی چبپەيەَییەکبٌ ٔ پەیًبَُبيە ثبزرگبَییەکابٌ
یبضبکبَی صژە تراض ٔ صاسٕازیی ثەکبرْێُەراٌ ثکبت ئۀضب نە ثابتیی ثبڤصەضاتیی یبضاب ثبڤصەضاتیی
ثەْێساٌ نە کۆيەڵگبصا صەچەضپێ  .ئەگەر کەضێک صەیۀپ نە صەرئەَجبيەکبَی َەثَٕٔی صۀڵەت ثگابت
ثب کٕرتە ئبٔڕێک نە ئبفرییب ثضاتۀە ا ئۀێُضەر َەثۆتە ثەْەغتی ثبزاڕی ئبزاص.
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زۆر بر نّ ٔڤتبَی رٔٔ نە گەغەصا صۀڵەت َبچابر ثإٔە ساۆی ْۀڵای صايەزراَای ضاەريبیەصاری
ثضات .ئەو يۆصێهەظ ْبٔغێٕەی يۆصێهی ئۀرٔپبییە صەضپێکی ضەرْەڵضاَی ضەريبیەصاریی ياۆصێڕٌ
ثۀ غێٕەیە ثٕٔ کە صۀڵەت زۀیٔزارە گۀرەکبَی نە نۆرصە فیۆصانەکابٌ ضاەَضۀە ٔ ثە ئبراضاتەی
گَٕجاابٔ نەگەد ثاابزاڕصا ثەکاابری ْێُاابٌ .ئەو کاابرە زەيیُااضارە گۀرەکاابَی غااپرزە کاارص ئەو چیااُە
پبغڤەڕۆتریٍ تٕێژی َبٔ کۆيەڵگب ثٌٕٔ .ئبکبيێکی صیکەی ئەو کبرە کە ثە ْەيبٌ ئەَضازەی ئبکابيی
یەکەو پڕثبیەر ثٕٔ ثریتی ثٕٔ نۀەی کە يیهیۆَەْب ْێکتبر نە يبد ٔ يٕڵکی صايرکبٔ ٔ ثسرکۀتٕٔی
ئۀ فیۆصاالَە کە زۆر ثە کەيیع کەڵکیبٌ ن ٔەرصەگیرا نێیبٌ ضَّرایۀە ٔ تاێکەد ثە ضیطاتەيی
ثبزاڕ کراٌ .سبٔەَە تبزەکبَیبٌ کە زۆرثەیبٌ ْەيبٌ ئۀ ٔەرزێڕاَە ثإٌٔ کە زۀییەکبَیابٌ صەکاێت
گەن ثبغتر نە براٌ صەیبَٓێُبَە ثەرْەو چَٕٔکٕٔ ئێطتە زیابتر صەضاتیبٌ صەچإٔە کابرْ .ەَاضپ
بریع ثە کرپ صەیبَطپبرصە صەضا کەضابَێک کە کابری ثبغاتریبٌ تێاضا صەکارص ْەَاضپ ابریع
صەیبَئرۆغاا  .ثە ٔاتاابیەکیتر ثااۆ صەضااپێکراَی ضاااەريبیەصاری پێٕیطاا ثاإٔ پرۆضااەی يەزَااای
صاثەغکرصَۀەی ضەرنەَٕێی ضەريبیە ثێتە ێجە ێکرصٌ.
يۆصێڕَیساضاایۆَی ٔەرزێااڕی نە ئۀرٔپاابصا چەَااضەْب ضااەصەی سبیبَااض چبکطاابزیی زۀیٔزار نە
یٓبَی ضێٓەو ٔ نە َیٕضەصەی راثرصٔٔصا ْەَضپ ئبضۀاری ْبٔغاێٕەی ئۀرٔپابی نا کۀتاۆتۀە.
ثەو ریئۆريبَە زۀیٔزارەکبٌ نە چیُی فیاۆصال ضاَّارایۀە ٔ ثەسػارایە ئۀ ٕٔتیابراَەی چەَاضیٍ
َۀە ثٕٔ کبریبٌ تێضا ص ەکرص ثیريبٌ َەچ نە صَٔیابی تیاۆرصا يابفی يٕڵکاضاریی ئۀ يٕڵکابَە ْای
فیۆصانەکبٌ ثٕٔ .ثەث نەثەرچابٔگرتُی صاصپەرٔەراَەثإٌٔ یابٌ َەثإَٔی ئەو کابرِ نەو پرۆضاەیەصا
زۀیٔزارەکاابٌ ئاابزاص ٔ تااێکەد ثە ئاابثٕٔریی ثاابزاڕ صەکاارێٍ زۆر اابر نە ٔڤتاابَی پااێع قۆَاابەی
پیػەضبزیضا زۀیٔزار پڕثبیەستریٍ ضەريبیە صەْبتە ئەژيابر .چبکطابزیی زۀیٔزار یەک نە ْۆکابرە
ضەرەکییەکبَی پێػاکۀتُی ئابثٕٔری ثإٔ نە رۆژْەڤتای ئبضایبصا ثەتابیجەت نە رۆژْەڤتای ئبضایبصا
ثەتبیجەت ژاپۆٌ ٔ تابیٕاٌ ٔ کۆریابی ثبغإٔر) ْەرٔەْاب نە ْەَاضپ ٔڤتای ئاّيریکبی التیُاضا کە
صیبرتریُیبٌ کبضتبریکب ٔ يّکطیک ٔ غیهی ثٌٕٔ).
نە ضااەرصەيی غااەڕی ضاابرصا زۆرثەی کۆَطێر بتیطااتبَی رۆژئاابٔا صژ ثەو ریئااۆريە صۀەضااتبٌ چَٕکاإٔ
ثەگػااتی ضاایًبیەکی يبرکطیطااتیی نەسااۆ گرتجاإٔ ٔ زۆرثەی الیەَگراَاای نە ثەرەی چەپااضا ثاإٌٔ .ثەڤو نە
يەیاضاَی کارصۀەصا چبکطابزیی زۀیٔزار ضااەريبیەصاری پەرە پا صەصات ٔ صٔا ابر ثە قابزاَجی صیًٕکراضاایضا
صەغاااکێتۀە .ئەو ریئاااۆريە ْەَگااابٔێکی زۆر گۀرەیە نە پرۆضاااەی گاااۆڕیُی کۆيەڵگااابصا نە کۆيەڵگااابیەکی
صٔاکۀتااإٔی الصێیااایۀە ثاااۆ کۆيەڵگااابیەکی ياااۆصێڕَی کبپیتبڵیطااا ٔ صیًٕکراتیاااک .ئۀ ٔڤتە یٓااابٌ
ضێیەيییبَەی َەیبَتٕاَیٕە پرۆژەی چبکطبزیی زۀیٔزار ثگەیەَُە ئەَجابو قەت َەیابَتٕاَیٕە ٔەرزێاڕی ثگاۆڕٌ
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ثۆ کابرێکی پڕضإٔص ثاۆ ًَإَٔە صەتإاَیٍ ئبيابژە ثاضەیُە ْەَاضپ َابٔچەی ئاّيریکبی َبٔەڕاضا ٔ التایٍ
پبکطتبٌ زیًجبثٕپ ٔ زۆرثەی ٔڤتبَی ئبفرییبیی .نەو ٔڤتبَەصا صەضاتەثژێراَی فیۆصالئبضاب صەضاەڤتی سۆیابٌ
پبراضتٕٔە ْەر ثۆیە رۀتی ثەصٔاصاچَٕٔی صیًٕکراضی ثۆیبٌ ثاۆتە ئەزيإَٔێکی تابد ٔ پڕئابزار .تەَابَەت نە
ْیُضضااتبَضا زیاابتریٍ ثػااێٕی ٔ کاابرصاَۀەی سراپاای صیًٕکراضاای نۀ صە ەراَەصا رٔٔی صأە کە ریئااۆريی
زۀیٔزار غکطتی سٕراصٔٔە ٔالیّتە ثبکٕٔرییەکابَی ئۆتابرپراصێع ٔ ثیٓابر) .ئاّيریکبییەکبٌ تێگەیػاتُێکی
پەَبيەکییبٌ ثۆ پێٕەَاضیی َێإاٌ يٕڵکاضاریی تابیجەتیی زۀیٔزار ٔ ئابزاصی ْەیە ئەيەظ ٔای کارصٔٔە صٔای
غااەڕی َاابٔسۆ صۀڵەت ثەپێاای یبضاابی ْۆيێطااتێض ٤٣زۀیٔزاری سااۆڕایی ثجەسػااێتە ْبٔٔڤتییاابٌ .فێرَبَااضۆ
صۆضۆتۆ رۆغُجیرێکی پێرۆیی کە صٔاتر ثٕٔ ثە چبالکێکی کاۆيەڤیەتی پێای ٔایە ئێطاتبظ یەک نە نەياپەرە
ضااەرەکییەکبَی ثەرصەو گەغەضااەَضَی ئاابثٕٔریی زۆرثەی ٔڤتاابَی یٓاابَی ضااێٓەو يااٍ گەغەضااەَضَی
ضیبضیػی پ زیبص صەکەو) صەگەڕێتۀە ثۆ َەثەسػیُی يبفی تۀأی يٕڵکضاری ثە ْەژاراٌ.
غەپۆنی صاْبتٕٔ
نەيۀصٔا نە کااابو ٔڤتااابَەصا صیًٕکراضااای گەغاااە صەضاااێُ ٔ صەچەضاااپ ئاااێًە َااابتٕاَیٍ
پێػااجیُییەکی تااۆکًە ٔ تۀأ ثااۆ ئۀە ثکەیااٍ کە نەيۀال صیًٕکراضاای نەکٕێااضا تاابقی صەکاارێتۀە
چَٕکٕٔ غتێکی رێکۀت ٔ کتٕپڕە .ثەڤو صەتٕاَیٍ ئەگەرەکبٌ صەضتُیػبٌ ثکەیاٍ ٔ ثڵێایٍ رەَاگە
نە فااتٌ غاإێُضا صیًٕکراضاای رەق صاثکاإت  .يّکطاایک گۀرەتااریٍ ٔڤتااێکە ثەو صٔاییاابَە ثەرۀ
صیًٕکراضاای ْەَگاابٔی َاابٔە ٔ ئبضااۆیەکی رَٔٔاابکی نە ثەرصەيااضایە .ئەو ئبضااۆ رَٔٔاابکە ثەرْەياای
ثسٔٔتُی گَٕجبٔی ئۀ ٔڤتەیە کە يیکابَیسيێکی ْبٔغاێٕەی ْەيابٌ يیکابَیسيی ٔڤتابَی رۆژْەڤتای
ئبضیبی ْەڵجژارصٔٔە ئەڵجەت سٕصی يۆصێهی ئبضیبییع ۆرە يۆصێهێکی ئۀرٔپبییە) ٔاتە ضەرەتب
ریئۆريی ئبثٕٔری ٔ پبغبٌ ریئۆريی ضیبضی.
يّکطیک صٔای صايەزراَۀەی ياۆصێڕَی نە ١٩٦٢صا ثە غاێٕەی تابکەدیسثی ٔ نە ژێار کاۆَترۆڵی
قٕرضضا ثەڕێإە صەثارا .دیسثای صەضاەڤتضاری پ .ئبڕ.ئابیْ ٤٤ەيإٔ رٔٔثەرەکابَی صەضاەڤتی پابٔاٌ
کرصثاإٔ ثااۆ سااۆی .ضااەرەڕای رٔاڵەتاای صیاابری ْەڵجااژارصٌ ٔ پەرنەياابٌ صیًٕکراضاایی يّکطاایک
صیًٕکراضااییەکی َبغاایریٍ ثاإٔ .ثەڤو صٔای قەیراَاای قەرزصاریاای ضااەرەتبی ْەغااتبکبٌ دیسثاای
 . Homested Act .٤٣صٔاثەصٔای غەڕە َبٔسۆییەکبَی ئّيریکب ١٨٦٥اا )١٨٦١یبضابیەک پەضاُض کارا کە
صەثب صۀڵەت زۀی ٔزاری پێػاکەظ ثۀ ْبٔٔڤتییابَە ثکارصایە کە َبٔچەکابَی رۆژئابٔای ٔڤتیابٌ ثاۆ ژیابٌ ٔ
ٔەرزێڕیی سۆیبٌ ْەڵضەثژارص.ٔ .ف
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صەضەڤتضار ثڕیبری صا ْەَگبٔێکی گۀرە ْەڵجگرێا کە ثریتای ثإٔ نە ئەَجبياضاَی ریئاۆريی ئابثٕٔری
کاارصَۀەی صەرگبکاابٌ ثە رٔٔی ئاابثٕٔریی یٓبَیااضا ٔ ْەڵٕەغاابَضَۀەی ضیطااتەيی کااۆَترۆڵکرصَی
ئبثٕٔریی َبٔسۆییٔ .ەک ْەئٕ ًََٕٔەکبَیتر ثۆ ئەَجبيضاَی ئەو زَجیرە ریئاۆريە ئابثٕٔرییە پێٕیطا
ثاإٔ ریئااۆرو نە صەزگاابی صاصٔەری ٔ یبضبکبَیػااضا ثکرێاا ٔ ْۀضاابری صەضااەڤت غاام ثکاارێتۀە.
رێکۀتُُبيەی ئبثٕٔریی ئبزاص نە ئّيریکبی ثبکٕٔرصا ٤٥گۀرەتریٍ یبريەتیاضەر ثإٔ ئەو رێکۀتُُابيەیە
ْەَگبَٔاابَی يّکطاایکی ثەرۀ صەرۀە ٔ ضااەريبیەصاریی چەضااپبَض .نە کۆتاابییی َۀەکاابَۀە دیسثاای
پی.ئبڕ.ئاابی صەضااتیصایە ریئااۆريی ضیبضاایع ٔ نە ضاابڵی ٢٠٠١صا ضااەرۆککۆيبری ئۀکاابتی يّکطاایک
ئێرَێطااتۆ ضااەصیۆ ثڕیاابرێکی زۆر ثاإێراَە ٔ صٔٔرثیُاابَەی ٔەرگاارت ٔ یەکەو ْەڵجژارصَاای ثە راضااتی
ئبزاصاَەی يێژٔٔی يّکطیکی ثەڕێٕە ثرص .کبَضیضای دیسثای ئۆپۆزیطایۆٌ ْەڵجاژارصَەکەی ثارصۀە ٔ نە
صێطبيجری ْەيبٌ ضبڵضا ٔیطێُتە فبکص ٔەک ضەرۆککۆيبری يّکطیک ْەڵجژێرصرا ئۀ یەکەو کەضێک
ثٕٔ نە رێگبی ْەڵجژارصَێکی صیًٕکراتیکۀە ئەو پۆضتەی ثەصەض صەْێُب.
يّکطیک رێگابیەکی ْبٔغاێٕەی رۆژْەڤتای ئبضایبی گارتەثەر ٔ زۆرثەی چبپەيەَییەکابَی رۆژئابٔایع
ْبٔغێٕەی رۆژْەڤتی ئبضیب نۀ ٔڤتەیبٌ صەڕٔاَای .ضارەڕای ئۀەی دیسثای پی.ئبڕ.ئابی صەضاتی صاثإٔە
نیجرانیساضاایۆَی ثەرثااتٔی ضیطااتەيی یبضاابیی ٔ ئاابثٕٔری کەچاای رۆژَاابيە ٔ گۆ برەکاابَی رۆژئاابٔا ثە
صۀڵەتێکی ئۆتۆریتەسإاز ٔ تَٕاضڕۀیبٌ نەقەڵەو صەصا .ثەصرێژاییای َۀەصەکابٌ ٔ ضاەرەڕای ثیطا ضابد
نیجرانیساضاایۆٌ کەچاای صیطاابٌ يّکطاایک ثە ٔڤتێکاای ئۆتۆریتەساإاز َاابٔزەص صەکاارا .صیًٕکراتیساضاایۆَی
يّکطاایک نە کبتێکااضا صەضااتی پا کاارص کە رێااژەی صاْاابتی ضااەراَە ضاإُٔری  ٩٠٠٠صۆالری تێپەڕاَااضثٕٔ
ئەيەظ ثەتەَیااب سااۆی َیػاابَضەری ئۀەیە کە اإٔڤَۀەی َاإێی يّکطاایک گەنا پااتۀ ٔ ثەْێااس رێگااب
صەثڕێ  .ثب ْەڵگەڕیُۀە ثۆ ْەيبٌ پێٕەرە ضبصەکە صاْبتی ضەراَە) ٔ ئۀ ٔڤتبَە صەض َیػابٌ ثکەیاٍ
کە رێژەی صاْبتی ضەراَەیبٌ نە ئبضاتە ثەرزەکابَی رٔٔثەری صیًٕکراتیساضایۆَضایە ٔاتە  ٥٠٠تاب ٦٠٠٠صۆالر
نە ضبڵضا .ئەگەر ئۀ ٔڤتبَەی ٔا َسیاک ثە کاۆی صاْبتیابٌ نە ضاەرچبٔە ضرٔٔغاتییەکبَۀە صاثایٍ صەکەٌ
نەو پێڕضااتە ثطااڕیُۀە ئۀ ٔڤتە گرَگاابَەی ئەيێُااُۀە ثااریتیٍ نە :رۆياابَی ثااێالڕٔٔش ثٕنگبریااب
کۆرٔاضی يبنیسیب تٕرکیب يەراکع يّەریت) تَٕٔص ٔ ئێراٌ .٤٦ئەگەر صیًٕکراضای نەو ٔڤتابَەصا تابقی
ثکرێتۀە رەَگە نەگەد تێپەڕیُی زەيەَضا ثگۆڕصرێٍ ثۆ صیًٕکراضیگەنی رەضەٌ ٔ نیجرانی.
 :رێکۀتُُبيەی ثبزرگبَیی ئبزاص نە َێٕاٌ ئّيریکب ٔ کَّبصا ٔ يّکطیکضا.ٔ .ف45 . NAETA

ْ . ٤٦ەرچەَض ئێراٌ ٔڤتێکی َۀتییە ثەڤو ئەژی ثیشەیُە َێٕ ئەو پێرضاتۀە چَٕٔکإٔ ْەيیػاە سابٔەٌ
ئبثٕٔرییەکی ثەْێس ثٕٔە کە ٔاثەضتەی ضەرچبٔە ضرٔغتییەکبٌ َییە .ثۆ زاَیبریی زیبتر نەضەر ئێراٌ ثاڕٔاَە
ثۆ ثەغی چٕارەو.
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رۆيبَی  ٦٨٠٠صۆالر) ثاێالڕٔٔش  ٧٥٥٠صۆالر) ثٕنگبریاب  ٥٥٣٠صۆالر) ٔ کۆرٔاضای ٧٧٨٠
صۆالر) ئەو ٔڤتااابَە رێاااژەی صاْااابتی ضاااەراَەیبٌ َاااسیکەی  ٦٠٠٠صۆالرە کە ئەو رێاااژەیە ئەگەری
ضەقبيگیرثَٕٔی صیًٕکراضی نەو ٔڤتبَەصا گەن ثەرز صەکابتۀەْ .ەرٔەْاب کە پێػاتریع ئبيبژەيابٌ
پ صا رەَگە ئەو ٔڤتبَە ئۀرٔپییبَە ئەگەر رێژەی صاْابتی ضاەراَەیبٌ نەيەظ کەيتار ثێا تٕاَابی
صەرثبزکرصَی ئۀ قۆَبەەیبٌ ْەثێ چَٕکإٔ نە کاۆَۀە سابٔەٌ صايەزرأەگەنای ضاەرثەسۆ ثإَٔە.
ثێالڕٔٔش ًََٕٔەیەکی ئبٔارتەیە چَٕکٕٔ نە رٔٔی ئبثٕٔرییۀە ثەقٕٔڵی گرێضرأی رٔٔضایبیە ثەڤو
ئەگەر ثتاااإاَ سااااۆی نە ضااااەرۆککۆيبری ئۆتۆریتەساااإاز ٔ ْەڵجژێاااارصرأی ٔاتە ئەنێکطاااابَضێر
نٕٔکبغێُکۆ رزگبر ثکبت ئۀضب رەَگە ثە سێراییەکی ضەرضبيکەرۀە پێع ثکۀێ .
نە َێاإ ئۀ ٔڤتاابَەصا کە ضیطااتەيی ضیبضااییبٌ تااب راصەیەک صیًٕکراتیااک ٔ تااب راصەیەکاایع
ئۆتۆریتەسٕازە يبنیسیب ٔ تٕرکیاب ثە  ٨٣٦٠صۆالر ٔ  ٧٠٣٠صۆالر رێاژەی صاْبتیابٌ نە ضاەرٔٔی ٦٠٠٠
صۆالرۀەیە ْەر ثااۆیە ئەگەری ضااەرکۀتُیبٌ ئەگەرێکاای ثەْێااسە .يبنیسیااب زیاابتر يااۆصێهی ئبضاایبی
رۆژْەڤتی گرتۆتەپێع ٔاتە ضەرەتب نیجرانیساضایۆَی ئابثٕٔری ٔ نە ْەيابٌ کبتاضا صاسطاتُی فەزای
ضیبضی ثەصاسۀە ثەر ەضتەتریٍ رەَگضاَۀەی ئەو صاساراَە نە ثەَاضکرصَی ضاەرکرصەی ضیبضای
ئەَاإەر ئیجااراْیى صا ثەتۀأی صەرکۀتاإٔە) پبغاابٌ رەسطاابَضَی ٔرصۀرصەی صیًٕکراتیساضاایۆَی
رەضەٌ .تٕرکیبیع ًََٕٔەیەکە ثە صاْابتٕٔیەکی زۆر رٌٔٔ ٔ نە ْەيابٌ کبتاضا ئابڵۆزۀە .ئەو ٔڤتە
صیًٕکراضااییەکی تۀأ َیاایە َیسايییاابٌ ْەر ضاا برَٔیٕ ضااەرۆک صۀڵەتێکاای ْەڵجژێرصرأیاابٌ
رٔٔسبَضٔٔە َیٕەکەی نە ١٩٩٨صا رٔٔی صا ٔاتە ئۀکابتەی کە َیسايییابٌ گٕغابریبٌ سطاتە ضاەر
صۀڵەتی ْەڵجژێرصرأ کە نەژێر صەضەڤتی دیسثێکی ئیطاليیضا ثٕٔ ٔ َبچبریبٌ کرص ٔاز نە صەضاەڤت
ثٓێُ ا  .چەَگیااس کۆَااضۆر رۆژَبيۀَٕضاای تاإرک ئەو رٔٔصأەی ثە «کٕٔصێتاابی پۆض ا يااۆصێڕٌ»
غٕثٓبَضٔٔە)َ .یسايییەکبَی تٕرکیب سۆیبٌ ثە پبرێس بَی تبیجەتًەَضیی ضاێکۆالری صۀڵەت صەزاَاٍ ٔ
ثە یبريەتیی ْەَضپ نە صاصٔەراَی ْبٔثیریبٌ غێهگیراَە ثەڕێٕەی صەثەٌ .ثەگػتی ئەو صەضتەثژێراَە
ثەڕێٕەثەری يۆصێڕَیساضیۆٌ ٔ ضەقبيگیرکرصٌ ثٌٕٔ نە کۆيەڵگبی تٕرکیابصا ثەڤو ئیاضی ضاەرصەيی
ضٕٔصيەَضثَٕٔی صەيبرگرژییبٌ ثەضەر چٕٔەْ .ۆکبرێکی ْبٔثەظ ضاەری ْەڵاضأە کە تٕرکیاب َبچابر
صەکبت ئبڵٕگۆڕە نیجرانییەکابٌ یجە ا ثکابت چابٔەڕٔاَی ثاۆ ثَٕٔەئەَاضاو نە یەکێتیای ئۀرٔپابصا
ضیبضەتًەصاراَی تٕرکیبی َبچبر کرصٔٔە ثە ثابرٔصۆسی ٔڤتەکەیبَاضا ثااُۀە .پەرنەيابَی تٕرکیاب نە
ئۆکتۆثری تػاااریُی یّکاااّو)  ٢٠٠١ثە يەثەضاااتی سۆگَٕجبَاااضٌ نەگەد ضاااتبَضارصەکبَی یەکێتیااای
ئۀرٔپبصا ضیٔچٕار گەڤڵەی ریئاۆريی نە یبضابی ثُایُەییاضا پەضاُضکرص .نۀکابتۀە تٕرکیاب گەنا
ریئااۆريی گۀرەگۀرەی ثەڕێاإە ثاارصٔٔە .ئەگەر یەکێتیاای ئۀرٔپااب نە گۆغااەَیگبیەکی صٔٔرثیُاابَەی
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ضتراتیژێک ٔ ْەيەالیەَەترۀە نە يەضەنەی تٕرکیب ثکۆڵێتۀە تێضەگبت ثبغتر ٔایە ْەرچی زٔٔترە
ئۀ ٔڤتە ٔەک ئەَضايی سۆی قجٕٔد ثکبت ٔ چیضی نەيە زیبتر َەیشابتە صٔأە ثێگٕيابٌ ئەو کابرە
ثەرژۀەَضیی گۀرەی ثۆ ْەرصٔٔال پێٕە صەثێ ٔ ثە صَٔیبی صەضەنًێُ رۆژئبٔا ئبيابصەیە ثەگەريای
ٔ ثبٔەغی ئبٔەڤٔە پێػٕازی نە کۆيەڵگبیەکی يٕضٕڵًبَی يٕصێڕٌ ٔ صیًٕکراتیک ثکبت.٤٧
صٔٔ ئەگەری ضەرَجڕاکێػااااای صیکەغاااااًبٌ ْەیە کە ثاااااریتیٍ نە تااااإَٔێص  ٦٠٩٠صۆالر) ٔ
يەراکێع يااااّەریت)  ٣٤١٠صۆالر) .تاااإَٔص دکاااإٔيەتێکی صیکتاااابتۆریی ْەیە ٔ يەراکااااێع
دکاإٔيەتێکی پبغاابیەتی ثەڤو ْەرصٔٔکیاابٌ چەَااض ْەَگبٔێکیاابٌ ثە ئبراضااتەی کەيکااارصَۀەی
نەيپەرەکبَضا ثەتبیجەت نە رٔٔی ئبثٕٔرییۀە ْەڵگرتإٔە .ضاەرۆککۆيبری تإَٔێص زەیُەنعبثاضیٍ
ثٍەەنی ئێطتب نە صِٔٔو صەیەی دکٕٔيەتی سۆیضایە ئۀ زۆر ضاەستگیراَە ٔڤت ثەڕێإە صەثابت ٔ
َبْێڵ فەزای ضیبضی ثکارێتۀە یابٌ ْایش َەثا چبکطابزی نە یبضابکبَضا ثکرێا  .ثەڤو نە ْەيابٌ
کبتضا تَٕٔێص پێػکۀتُی ئبثٕٔریی ثەرثتٔ ٔ ثەرچبٔی ثەسۆٔە ثیُیٕە .ثەپێی ْەَاضپ نێکاۆڵیُۀە
چیُاای يبيُبٔەَااضیی تاإَٔێص صە قاابت زیاابصی کاارصٔٔە ٔ زیاابتر نە َیاإەی دەغاایًەتی ئۀ ٔڤتەی
گرتۆتۀەْ .ەر چەَض رۀتی پێػکۀتُەکبٌ تب ئێطتب ْێٕاظ ثإٔە ثەڤو نە صاْابتٕٔصا ئەو ریئاۆريە
ئبثٕٔرییبَە صرێژ ص ەثێتۀە ثاۆ رٔٔثەرەکابَی صیکەیاع ٔ رٔٔثەری یبضاب ٔ گەغاتٕگٕزار ٔ زاَیابریع
صەگارێتۀە .نە يەراکێػااضا کە قطاەی زۆر صەکرێا ٔ کارصۀە کەيتاارە صۆسەکە نەيەظ سراپتاارە.
غبيٕدەيًەصی غەغەو صەضەڤتێکی ضیبضیی ضەصەَبٔەڕاضتیی نە ثابٔکیۀە دەضاەَی صِٔٔو ثە
يیاارات پ ا گەیػااتٕٔە .ئەو پبصغااب الٔە نە ئبساابفتُە ثێػاإيبرەکبَیضا صأای ریئااۆريی ئاابثٕٔری
ثبڤصەضتیی یبضب يبفی یەکطبٌ ثۆ ژَبٌ ٔ ئبزاصیی زیبتر ثۆ ْەئٕ ْبٔٔڤتییبٌ صەکبت ثەڤو صٔای
تێپەڕیُاای ضاا ضاابد ثەضااەر دکاإٔيەتی غاابيٕدەيًەصصا ئاابڵٕگۆڕێکی ئۀتااۆ رٔٔی َەصأە .ثەو
دبڵەغااۀە ْێػااتب ثە ثەرأرص نەگەد ٔڤتە ەەرەثییەکاابَیترصا يەراکااێع ٔ تاإَٔێص تااب راصەیەک
کۆيەڵگاابیەکی کاارأەٌ .ئەگەر ئۀاٌ نە نیجرانیسەکرصَاای ئاابثٕٔری ٔ پبغاابٌ ضیبضااەتی سۆیبَااضا
ضااەرکۀٌ ثە ْەياإٔ صَٔیاابی صەضااەنًێٍُ کە ْاایش کٕنتاإٔر ٔ يەزْەة ٔ َبٔچەیەکًاابٌ َیاایە ثە
غێٕەی ۀْەری صژ ثە صیًٕکراضی ثٕەضتێ .

 . ٤٧نە کۆتبییی ٢٠٠٤صا ثەرپرضبَی یەکێتیی ئۀرٔپب ٔ تٕرکیب نەضاەر صەضاپێکرصَی ٔتإٔێژی رەضاًی ثاۆ
ثَٕٔە ئەَضايی تٕرکیب نەو یەکێتییەصا رپکۀتٍْ .ەرچەَض ئەو ٔتٕٔێژاَە َبتٕاَ ئەَضايێتیی تٕرکیب گەرەَتی
ثکبت ٔ رەَگە تب صەضبڵیع ثشبیەَێ ثەڤو ٔەک یەکەو ْەَگبٔی ثُەيبیی ٔ کرصاری صێتە ئەژيبر.ٔ .ف
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ئەو رۀتە راَبگیرێ
گرَگتریٍ رٔٔصأی چەَض صەیەی صاْبتٕٔ نە ثٕاری پێٕەَضیی َێٕاٌ ضەريبیەصاری ٔ صیًٕکراضی
نە چیُااضا صەقۀيێاا ْ .ەَااضپ بر صیًەَاای صەضااەڤتضاراَی چاایٍ نەضااەر يیضیبکبَااضا ضاایًبیەکی
تۆقێُەرە ْەَضپ نە ضیبضەتًەصاراٌ ٔ نێکاۆڵەراٌ ثە صەضاتۀاژەگەنی ٔەک « ەنالصاَای پاّکایٍ»
پێُبضەیبٌ ص ەکەٌ ئەڵجەت ئەو صەضتۀاژاَە سبڵی نە دەقییەت َایٍ رٔٔصأەکابَی يەیاضاَی تیابٌ
ئااابٌ ياااێٍ کۆيەڵکااإژییەکی ٔەدػاااییبَە ثااإٌٔ .ثەڤو ثاااۆ ئۀەی رێکااإپێکتر نە صەضاااتەثژێراَی
صەضەڤتضاری چایٍ ثگەیاٍ ثبغاتر ٔایە ٔەک کاۆيەڵە ضاەرکرصەیەکی َیگەراَای دیسثای کۆيۆَیطا
ٔێُبیبٌ ثکەیاٍ ئۀ ضاەرکرصاَەی صەیابَۀپ پرۆضاەی ریئاۆرو نە پڕدەغایًەتتریٍ ٔڤتای یٓبَاضا
ثەڕێٕە ثەرٌ ٔ نە ْەيابٌ کبتاضا تَٕاض ثە صەضاەڤتۀە َٕٔضابٌٔ ٔ ئبگبیابٌ نە صۀرٔثەری سۆیابَە.
ئەگەر ْەئٕ غتەکبٌ ثە ثبغی ثەڕێٕە ثاٍ ٔەک صايەزرێُەراَی گۀرە ْێسێکی پیػەضبزیی یٓابٌ
رێسیبٌ ن صەگرێ ثەڤو ئەگەر ئەزئَٕەکەیبٌ غکط ثشٕات یبٌ صەيرٌ یبٌ صٔٔر صەسرێُۀە ثۆ
يەۀٕڵطتبَی ثیبَی.
«ئەو ئەزئَٕە» يبَابی تێکۆغابَی ضاەرکرصەکبَی چیاُە ثاۆ يۆصێڕَیساضایۆَی ٔڤت نە رێگابی
کرصَۀەی صەرگبکبَی ئبثٕٔری ٔ نە ْەيبٌ کبتضا کۆَترۆڵکرصَی ئبڵٕگۆڕە ضیبضاییەکبٌ .ثە ئبضابَی
صەتٕاَیٍ ئەو ضەرکرصاَە نە کبریکبتۆرێکضا ٔێُب ثکەیٍ کە ْۀد صەصەٌ ضەريبیەصاری يٕتٕرثە ثکەٌ
ثە صۀڵەتێکااای فبغیطاااتییۀە .ئۀاٌ چااابک صەزاَاااٍ ضاااەقبيگیرکرصَی ضاااەريبیەصاری تەَیاااب ثە
گۆڕاَکاابریی ئاابثٕٔرییۀە َبٔەضاات ٔ گەناا گااۆڕاَی صیکەیػاای پێٕیطااتە ْەر ثااۆیە زەيیااُەی
ریئۆريیساضیۆَی ثەرثتٔی ئیضاری ٔ یبضبییػیبٌ سٕنیبَضٔٔە .نە راضاتیضا سطتُەثەرثبضای ثبغاتریٍ
رێگاابی نیجرانیسەکرصَاای ضیطااتەو تااب راصەیەک ثبضٕسٕاضااێکی ئاابزاصە ٔ ْەضااتیبرییەکی ئۀتااۆ
َبٔرٔٔژێُ  .دکٕٔيەتی چایٍ تەَابَەت نە ْەَاضپ نە گَٕضەکبَیػاضا ْەڵجژارصَای ئابزاصاَەی ثەڕێإە
ثرصٔٔە ٔ يۆنّت ی صأە ثە سبٔەٌ کبر ٔ پیػاەکبٌ ٔ ثبزرگبَابٌ ثجاُە ئەَاضايی دیسثای کۆيۆَیطا .
ثەڤو ْێػااتب صايٕصەزگاابی ضیبضاای ثە تَٕااضی کااۆَترۆد صەکرێ ا ٔ ْەياإٔ َبڕازییاابٌ ثە ضااەستی
ضەرکٕت صەکارێٍ .صەضاەڤتضاراَی چایٍ نەضاەر ئۀ ثابٔەڕەٌ کە صیًٕکراتیساضایۆَی پێػإەس نە
ٔڤتێکای ثەرثااتٔی ٔەکاإٔ چیُااضا کە گیاارۆصەی ْەژاری ٔ رەَگاابٔڕەَگییە صەثێااتە ْااۆی ثػااێٕی ٔ
غپرزەیی .ئەڵجەت ْەَضپ ثیبَٕٔ ٔ ْۆکابری سۆسٕازاَەتریػایبٌ ْەیە :دیسثای کۆيۆَیطا پابٔاَی
رەْبی صەضەڤت نە صەض صەصات.
ریئۆريیساضیۆَی ئبثٕٔریی چیٍ ئبکبيی ضەرضٕٔڕْێُەری ثەصٔأە ثٕٔە .نە َێٕاٌ ضابڤَی ١٩٨٠
تب ٢٠٠٠صا رێژەی يبيُبٔەَضیی صاْبتی ْەر تبکێکی چیُی نە  ١٣٩٤صۆالرۀە ثەرز ثۆتۀە ثاۆ ٣٩٧٦
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صۆالر ٔاتە َسیکەی ض قبت زیبصی کرصٔٔەَ .سیکەی  ١٧٠يیهیۆٌ کەش ْێڵای ْەژارییابٌ ٤٨صەرثابز
کرصٔٔەْ .ەَبرصَی کەنٕپەل نە پبرێسگب کەَبرییەکبَۀە تەقیٕەتۀە نە ١٩٨١صا رێاژەی ْەَابرصٌ نە
«غێٍژێٍ»ۀەْ ٤٩ە ضە يیهیۆٌ صۆالر ثٕٔ صە ضبد صٔاتار گەیػاتە  ٥/٩يیهیابرص صۆالر ٔ ئێطاتبکە
زیبتر نە  ٣٠يیهیبرص صۆالری گرتۆتۀە .نەو َبٔچبَەصا رێژەی ضەريبیەگٕزاریی ثیبَی ثێئەَضازە زیبصی
کاارصٔٔە .گۆڕاَکبرییەکاابَیتر گەنا ْێٕاغااتر رٔٔیاابٌ صأە .تااب ئێطااتبیع َااسیکەی َیاإەی ثەرْەيە
پیػەضاابزییەکبٌ نە صەضااتی کۆيپبَیااب ٔ کاابرگە گۀرە صۀڵەتییەکبَااضایە ئەڵااجەت ئەو رێااژەیە ثە
ثەرأرص نەگەد رێااژەی ضاابڵی ١٩٨٠صا ا نە ضااەصا  ٨٠ا رێژەیەکاای کەيتاارە ٔ ثە سێرایاای سەریااکە
کەيتریع صەثێتۀە .سێراییی ریئۆريی زۀیٔزار ثە غێٕەیەکی ثەرچابٔ صاثەزیإە ثەڤو ئەگەر ئەو
رۀتە ْەر ثەو غێٕەیە صرێژە پەیضا ثکبت ثێگٕيبٌ نە ثیط ضبڵی صاْبتٕٔصا چیٍ صەثێتە ٔڤتێکای
صۀڵەيەَض ٔ سبٔەٌ ئبثٕٔریی ثابزاڕی ئابزاص ٔ تاێکەد ثە ئابثٕٔریی یٓابَی صەثێا  .ئەگەر ئبٔەْاب
گۆڕاَکبرییەک نە چیُضا ثیۀيێ صەثێتە يبیەی ضەرضإٔڕيبٌ .ئەگەر چایٍ ثایٓۀپ رێکۀتُُابيەی
نەگەد رێکشرأی ثبزرگبَیی یٓبَیضا ێجە ثکابت پێٕیطاتە نە رٔٔثەرە ثەرثتٔەکابَی ئابثٕٔریی
َبٔسۆصا رەچبٔی غەفبفییەت ٔەڤيضەرثٌٕٔ ٔ صیطیپهیُی ثبزاڕ ثکبت .رەَاگە ثإَٔە ئەَاضايی چایٍ
نە رێکشرأی ثبزرگبَیی یٓبَیضا گۆڕاَکبرییەکی ْێٕاظ ثەڤو ْەژێُەر ثێ .
ْەَضپ کەضای صیکەیاع ْەرچەَاض گۆڕاَکبرییەکابَی چایٍ ثە گاۆڕاَێکی گۀرە نەقەڵەو صەصەٌ
ثەڤو پێیاابٌ ٔایە ئەزياإَٔی چاایٍ َیػاابَضەری ئۀەیە کە نیجرانیساضاایۆَی ئاابثٕٔری گۆڕاَکاابریی
ضیبضیی ن َبکۀێتۀە .ئۀاٌ صەڵێٍ ثەْەردابد ْێػاتب صەضاەڤت نە صەضاتی کۆيۆَیطاتەکبَضایە.
ثەڤو چیٍ تب ئێطاتبیع ٔڤتێکای یٓابٌ ضاێیەيی ٔ ْەژارە ٔ ثاۆرژٔازییەکی تاب راصەیەک ثاإٔکی
ْەیەْ .ەرٔەْب ْێػتب ثە غێٕەیەکی َبصیًٕکراتیکی رەْب ثەڕێٕە ئەثرێ ْەر ثۆیە ئۀ گۆڕاَکبرییە
ثەرثتٔە ضیبضی ٔ کۆيەڤیەتییبَەی تب ئێطتب ثە کرصۀە رٔٔیبٌ صأە زۆر ئبضابٌ صائەپۆغارێٍ ٔ نە
چبٔ ٌٔ ئەثٍ .نە یەکەو صەیەی چبکطبزیی ئبثٕٔریضا ا نە َسیکەی ٔ١٩٧٩ە تاب ١٩٨٩اا َابڕەزایەتییە
ضیبضاااییەکبٌ زۆر سێااارا پەرەیااابٌ ضاااەَض .ثسا ااای «صیااإاری صیًٕکراضااای» کە نە پاااّکیاااُۀە
ضەری ْەڵضاثٕٔ ثیط غبری صیکەی گرتۀە ٔ نە تەغا ٔ نإٔتکەی سۆیاضا زیابتر نە چام گۆ ابری
إصاثیری نا کۀتۀە .تەَابَەت نە َۆ ابيجری  ٔ ١٩٨٧نە صٔٔتإێی راپاۆرتە ثەَبٔثبَگەکەیاضا ثااۆ
کۆَگرەی ضێسصەی دێسثی کۆيۆَیطتی چیٍ ژائۆ یبَگی ضەرۆکی دیسثی کۆيۆَیط رایگەیبَض کە
ضەرەکیتریٍ ئەرکی ضەرغبَی کۆَگرە ثریتییە نە قٕٔڵکرصَۀە ٔ سێراکرصَۀەی ریئۆريە ضیبضای ٔ
48. Poverty line

 . ٤٩غبرێکە نە ثبغٕٔری رۆژْەڤتی چیٍ نە پبرێسگبی «کٕاَگ صاَگ»صا.ٔ .ف
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ئبثٕٔرییەکبٌ یبَگ صەیٕیط ثەو کبرە غەرەییەت ثە َبڕەزایەتیی ضیبضای ثاضات .ئۀ رایگەیبَاض
کە ئبيبَجی دیسة «گۆڕیُی چیاُە ثاۆ ٔڤتێکای ضۆضیبنیطاتیی صۀڵەيەَاض ثەْێاس صیًٕکراتیاک
پێػکۀتٕٔ نە رٔٔی کٕنتٕٔرییۀە ٔ يٕصێڕٌ» .یبَگ صەیٕت رەَگە تبقًاّ یبٔازەکابَی سەڵاک
سٕنیااب ٔ رٔاَااگەی یبٔازیاابٌ ْەثێ ا ْەر ثااۆیە پێٕیطااتە صەرفەت ٔ يیکاابَیسيی پێٕیطااتیبٌ ثااۆ
ئبڵٕگۆڕی ثیرٔڕا نە ثەرصەضتضا ثێ .
نە کۆتبییی ْەغتبکبَۀە َابڕەزایەتییە ضیبضای ٔ ئبثٕٔرییەکابٌ ثە غاێٕەیەکی ضەرضإٔڕْێُەر
پەرەیاابٌ ضااەَض .ثەڕێاإەثرصَی ْەڵە ٔ گەَااضەڵی [پێکااڕا] ثاإٌٔ ثە ْااۆی نە کۆَترۆڵااضەرچَٕٔی
ضیطتەيی ئابثٕٔری ٔ نە ١٩٨٨صا رێاژەی ئبٔضابٌ نە ْەغاتۀە ثەرز ثإٔیۀە ثاۆ ْەژصە نە ضاەص.
دکٕٔيەت کۀتە ثەر رەسُەی تَٕض ٔ ثەثاتٔی ضیبضاییۀە ثە غاێٕەیەک کە تەَابَەت ٔرصە ٔرصە
ثەڕێٕەثەراَی کۆيپبَیب تبیجەتییەکبَیع پبڵپػتییبٌ نە َبڕازییبٌ صەکرص .رێٕڕەضاًی کاۆچی صٔاییای
ضەرۆکی پراتیکیی ثسٔٔتُۀەی َبڕازییبٌ نە ئبٔریهی ١٩٨٩صا ا ٔاتە ضەرۆکی دیسثی نیجرال ْٕٔ یاب
ئۆٔیُگ ا ثٕٔ ثە صەضپێکی زَجیرەیەک رێپێٕاٌ ٔ يبَگرتٍ .ئەو چبالکییبَە صٔٔ يبَگی سبیبَض ثەڤو
نە َێٕ ثڵێطەی ئبگرصا ضەرکٕتیبٌ کرص ئبرتەغی چیٍ َبڕازییبَی نە يەیاضاَی «تیابٌ ئابٌ ياێٍ»صا
ثە صەثبثە ٔ گٕنهە ٔ گبزی فريێطکڕێژ تەفرٔتَٕٔب کرص .صەالقە ثإٔکە ضیبضاییەکبٌ کە ثە سەثابت
ٔ تێکۆغبَی ْٕٔ ٔ ژائۆ کراثَٕٔۀە صاسراٌ ٔ ژائۆ ضەرۆکبیەتیی دیسثی کۆيۆَیطتی ن ضَّرایۀە.
صٔای يبٔەیەکی کٕرت ریئۆريە ئبثٕٔرییەکبٌ ثەرصۀاو کرایۀە .نە ١٩٩١ ٔ ١٩٩٠صا نە غبَگٓبی
ٔ غێٍ ژێٍ ثبزاڕی ثٕرش ٥٠کرایۀە .نە ژێار گٕغابری ثابزاڕە َێَٕەتۀەییەکبَاضا َرسای گاۆڕیُۀەی
صرأ ثە غێٕەیەکی ْەضتیبر صیبری صەکرا .ئبضبَکبری نە یبضابکبَی ضاەريبیەگٕزاریی ثیبَیاضا کارا ٔ
غەپۆنێکی َإێی ضاەريبیەی ثیابَی رۀاَەی چایٍ کارا .نە ١٩٩٢صا گۀرە ضاەرۆکی چایٍ «صەَاگ
غاایبئۆپیُگ» ضااەرصاَی َاابٔچە کاابرصاْێُە کەَبرییەکاابَی گٕاَااگژۆ ٔ غاابَگٓبی کاارص ٔ صاَاای ثە
صرٔضتجَٕٔی ضیب ضەتی ثبزاڕی ئبزاصی ئۀ َبٔچبَەصا َب نۀ رێاکۀتە ثەصٔأە ئبضاتی صژایەتیکارصٌ
نەگەد ریئۆريە ئبثٕٔرییەکبَضا کەو ثۆتۀە .چیٍ صرێژەی ثە ضیبضەتی کەيکرصَۀەی رۆڵی صۀڵەت
نە ئبثٕٔریضا ٔ تێکەڵجٌٕٔ ثە ثبزاڕە یٓبَییەکبٌ صأە ٔ یبضب ٔ رێطبکبَی قجٕٔد کرصٌْٔٔ .ەرچەَض
صۀڵەت ثە ئبغکرا ضتبیػی چیُای َإێی سابٔەٌ کبرٔپیػاە صەکابت ٔ صەرگابی صۆضاتبیەتییبٌ ثاۆ
ئ ابٔەڤ صەکاابت ثەڤو نە ثەضااتێُی ضیبضاایضا ئاابڵٕگۆڕێکی ئۀتااۆ رٔٔی َەصأە .ئەو ٔڤتە کااۆيەڵە
کۆَڤبَطاایۆَێکی َێاإَەتۀەییی نە ثاإاری ياابفە کااۆيەڤیەتی ئاابثٕٔری کٕنتاإٔری يەصەَاای ٔ
ضیبضییەکبَض ا ئیًسا کرصٔٔەْ .ەرچەَاض ئەو اۆرە ثەڵگابَە ثەڵێُێکای رٔٔتای ضاەر کابەەزٌ ثەڤو
50. Bourse
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ٔەک چۆٌ قجٕٔڵکرصَی صٔاکۆَڤبَطیۆَی ْێهطیُکی نە الیەٌ ضۆ ییەتۀە ْەَضپ زەس ٔ گٕغابری
سطتە ضەر ئەو ٔڤتە ثێگٕيبٌ ئەو ثەڵگەَبيبَەظ کۆيەڵ ضإُٔر ٔ کۆتٔثەَاض ثاۆ ْەڵطإکۀتی
دکٕٔيەتی چیٍ صیبری صەکەٌ.
ْەرچەَض ثە رٔاڵەت َبڕەزایەتییە ضیبضییەکبٌ نەو ضبڤَەی صٔاییضا کٕژێُرأَەتۀە ثەڤو زۆرپ
نە تٕێژەراٌ نەضەر ئۀ ثبٔەڕەٌ کە َبڕەزایەتییەکبٌ نە فۆريگەنێکی َٕپ ٔ نە چٕارچێإەی رەساُە
یبضبیی ٔ ئیضارییەکبَضا ثەراَجەر ثە صەضەڤتضاراَی چیٍ ئبراضتە صەکارێٍ .نێارەظ ٔەک رۆژْەڤتای
ئبضاایب ئاابرەزٔٔی گۀرەی صەضااەڤت ثااۆ يۆصێڕَیساضاایۆَی ئاابثٕٔری گەناا ئبضااۀاری ضیبضاایی
َەسٕازرأی ن کۀتۆتۀە .ثۆ ٔێُە چیٍ نە پێُبٔ ثەڕێٕەثرصَی رێکۀتُُبيەکابَی نەگەد رێکشارأی
ثبزرگبَیی یٓبَضا ریئۆريێکی ثەرثتٔی نە یبضبکبَی سۆیضا کرصٔٔە ٔ يبفە ئبثٕٔری ٔ يەصەَییەکبَی
ثە غێٕەیەکی پتۀتر صاڕغتۆتۀە .نە ئبکبيضا رێژەی تۆيبرکرصَی صأاَبيە ٔ ضاکبڤَبيە یبضابییەکبٌ
تەقیُۀەیەکااای گۀرەی ثەساااۆٔە ثیُیااإە ثەغاااێک نۀ صأاَااابيە ٔ ضاااکبڤیبَە صژ ثە رێکشااارأە
صۀڵەتییەکاابٌ ثەرز کاارأَەتۀەْ .ەژياابری ئۀ صأاَبياابَەی کە ْبٔٔڤتییاابَی چاایٍ صژ ثە صۀڵەت
پێػکەغیبٌ صەکەٌ ٔ تیبیبَضا ضەرصەکۀٌ رێژەیەکی ثێٕێُەی تێپەڕاَاضٔٔە  ٩٠٥٥٧صاَەی ضابڵی
 ١٩٩٧نە ثەراَجەر ْیش صاَەی ضبڵی  ١٩٨٤صا)ٔ .یهیبو ئبڵئۆرص تٕێژەری يبف ٔ یبضب چیُییەکبٌ نە
زاَکااۆی ْاابرٔارص کە زۆر اابر ثەراَااجەر ریئااۆريی ضیبضاای نە چیُ اضا ثەصگٕياابَە ثەو غااێٕەیە نە
پێػٓبتە َەسٕازرأەکبَی ریئۆريی یبضبیی صەصٔێ :
دکٕٔيەت نە رێگبی یبضبکبَیۀە ۆرە ئەصەثیبتێکی یبضبیی ٔ ئەسالقی ٔ ضیبضیی سٕنیبَضٔٔە
تاابکٕٔ ئۀاَەی سٕازیاابری رەسُەگاارتٍ نە صەضااەڤتٍ نەو رێگاابیۀە صڵەسٕرپەکبَیاابٌ راثگەیەَااٍ
ْبٔکاابت تریجاإَٔێکی ثێٕێُەیػاای پ ا ثەسػاایٌٕ کە صەتاإاٍَ نۀ تریجاإَٔۀە ثیرٔثۆچَٕٔەکبَیاابٌ
ئبراضتەی ْەئٕ الیەک ثکەٌ .دکٕٔيەت صەیٕیط ثە غێٕەی ئبيێری ٔ ثە صرۆ سۆی ثە یبضبيەَض
نەقەڵەو ثضات ٔ ثە رٔاڵەت یبضب زاد ثکبت ثەڤو َەسٕازرأ کەرەضتەیەکی کابریگەری پێػاکەظ ثە
َەیبراَی کرص تبکٕٔ نە رێگبیۀە ْۀڵی ثەصیٓێُبَی ئبيبَجە زۆر یبٔازەکبَیبٌ ثضەٌ.
چبالکڤاابَی َاابڕازی ٔ ثەئەزياإَٔی چیُاای غااۆ ٔێُهاای ئەو نێکااضاَۀەیە ثە صرٔضا صەزاَ ا ٔ
صەڵێ پێٕیطتە نەيۀال ثسٔٔتُۀەی َبڕازییبَی چیٍ «ثە غێٕەی ئبغکرا ٔ نە چٕارچێإەی یبضابی
ثُایُەییی چیُضا سەثبت ثکبت».
ْەرکبت ثبضی َبڕەزایەتی ٔ ٕصاثیری نە چیُضا کرا رەَگە زۆر ئبضبٌ ثگەیُە ئۀ قەَابەەتە کە
صیًٕکراضی ی زیبتر يبَبی ئبزاصیی زیبتر ثەڤو نە کٕرتشبیەَضا پێاۀاَەی ئەو ثۆچَٕٔە صرٔضاتە .نە
زۆرثەی ثبثەتە گرَگەکبَضا صۀڵەتی چیٍ نە يیههەتی چیٍ نیجرانترە .کبتێک نە يبرضی ٢٠٠١صا چایٍ
95

فڕۆکەیەکی ضیشٕڕیی ئّيریکبی َبچبر کرص نە سبکی ئۀ ٔڤتەصا ثُیػاێتۀە ئاّيریکبییەکبٌ گەنا
ثۀ ْەئٕ ضەستگیری ٔ کەنهەڕەقییەی چیٍ نە ٔتٕٔێژە صٔٔقۆڵییەکبَضا قەڵاص ثإٌٔ .کەچای ثۀ
ئبضااتەی صەرفەتاای [راپرضاای ٔ] َرسبَااضٌ ْەثاإٔ سەڵکاای چاایٍ پێیاابٌ ٔاثاإٔ صۀڵەت نە ثەراَااجەر
ئّ يریکبییەکبَضا َەريییەکی زۆری َٕاَضٔٔە .نە چەَضەْب ثبثەتی ۆرأ ۆرصا نە تەکٕٔزی ٔ یبضابٔە
ثگرە تب رٔٔثەڕٔٔثَٕٔۀە نەگەد تبیٕاٌ ٔ ژاپۆٌ ٔ ئاّيریکبصا دکإٔيەتی چایٍ کەيتار نە سەڵکای
چیٍ پۆپۆنیط َبضیۆَبنیط غەڕاَگیس ٔ صەيبرگرژە.
ئەڵجەت نە چیُضا َرسبَضَی رای گػتی کابرێکی ضاەستە صٔا ابر يە جإٔریٍ تەَیاب پػا ثۀ
َیػبَە ٔ زاَیبرییە کەيبَە ثجەضتیٍ کە نە ثەرصەضاتضاٌ .ثاۆ ٔێاُە :ئۀ راپرضاییە ثەرکٕرتابَەی ثە
يۆنّتی صۀڵەت ئەَجبو صەصرێٍ تەقیُۀەی رای گػتی نە چبترٔٔيەکبَی ئیُتەرَێتضا یبٌ راپۆرتە
ثەپێسەکااابَی رۆژَااابيە ثیبَییەکااابٌ .ثیرٔثۆچااإَٔی رای گػاااتی نە ْەرْەيااإٔ ئەو ضاااەرچبٔاَەصا
ئبراضتەیەکی ْبٔثەغیبٌ پێکبٔە ٔ ثێگٕيبٌ ئەو تێاڕٔاَیُە ْبٔثەغاە َیػابَضەری ْەَاضپ راضاتییە.
رەَگە چیٍ ئبراضتەی يۆصێهێکی يێژٔٔییی گارتجێتە ثەر .ئەڵًبَیاب َەيطاب ْەَگبریاب ٔ ْەيإٔ ئۀ
ٔڤتاابَەی نە کۆتاابییی ضااەصەی َااۆزصەصا رێگاابی يۆصێڕَیساضاایۆَیبٌ گاارتە ثەر ثە ْەياابٌ غااێٕەی
ئێطتبی چیٍ نە َێٕاٌ دکٕٔيەتەکبٌ ٔ ثسا گەنێکی ثێػٕيبرصا قەتیص يابثٌٕٔ .دکٕٔيەتەکابٌ زۆر
ثەصٔای نیجرانیساضاایۆَۀە َەثاإٌٔ ٔ نۀالٔەظ ئۀ ْەياإٔ ثااسا ە ثەْێااساَە تَٕااضڕۀ فبغیطاا
کۆيۆَیط ٔ نە یەک ٔغەصا َبنیجرانی ثٌٕٔ .ثەو پێایە دکإٔيەتی ئێطاتبی چایٍ َابث إصاثیری
ضەرکٕت ثکبت یبٌ نە سێراییی ریئۆريە ضیبضییەکبٌ کەو ثکابتۀە ثە پاێاۀاَۀە ضاەرکرصایەتیی
چیٍ تەَیاب نە رێگابی ریئاۆريی یبضابیی کاۆيەڤیەتی ٔ ضیبضاییۀە صەتإاَ ثابرٔصۆسی غاێٕأ ٔ
ثێطااەقبيی َاابٔسۆی ٔڤت ک اۆَترۆد ٔ يیکاابَیسيێکی ثااۆ صیاابری ثکاابت .ثەڤو ثبغااتر ٔایە پرۆضااەی
نیجرانیساضیۆٌ ٔرصۀرصە ٔ ٔغیبراَە ثەڕێٕە ثاێ .
صەضتەثژێراَی دیسثی کۆيۆَیطتی چیٍ ٔەک ْەئٕ صەضەڤتضارێکی پبٔاَشٕازی پێع سۆیبٌ کە
ْۀڵاای يۆصێڕَیساضاایۆَی صأە ٔاصەزاَااٍ نە صرٔضااتکرصَی ئەو ْبٔضااەَگییەصا ا ٔاتە تێکەڵکاارصی
نیجرانیساضاایۆَی ئاابثٕٔری ٔ کااۆَترۆڵکرصَی ضیبضاای ا ضااەرکۀتٍ ثەصەض ا صەْێااٍُ .ئۀاٌ ناای
کٕاٌ یٕٔ ضەرۆک ٔەزیراَی پێػٕٔی ضەَگبپٕٔریبٌ ٔەک ضەرچەغٍ ٔ يۆصێهی سۆیبٌ ْەڵجژارصٔٔە
نی سٕنیبی صەضەڤتشٕازاَی ْێُبیە صی سٕنیبی يۆصێڕَیسەکرصَی ئبثٕٔری ٔ تەَبَەت کۆيەڵگب ثەث
يۆصێڕَیساضیۆَی ضیبضەتْ .ەئٕ ئۀ صەضەڤتضارە پبٔاَشٕازاَەی رێگبی نیجرانیساضیۆَیبٌ گارتەثەر
ٔایبَضەزاَی صەتٕاٍَ ٔەک نی يۆصێڕَیتە ضەقبيگیر کەٌ ثەڤو صیًٕکراضای ثاشەَە صٔأە .ثەڤو ئەيە
کبرێکی َبيٕيکیُە.
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یااب نە ٔڤتە َۀتییەکاابَی کەَااضأ ضااەَگبپٕٔر ت ابکە ٔڤتااێکە رێااژەی ثەرْەياای ضااەراَەی نە
ضااەرٔٔی  ١٠٠٠٠صۆالرۀەیە ٔ ٔڤتێکاای صیًٕکراتیااک َیاایە ثەرْەياای ضااەراَەی ضااەَگبپٕٔر ٢٦٥٠٠
صۆالرە) .ضەَگبپٕٔر «غبرا ٔڤت»ێکی ثإٔکە ٔ نە ژێر ضێجەری چەَاض صرأضاێی گۀرەصا صەژی ٔ
ضەرکرصایەتییەکی ضیبضیی ثێئەَضازە زیرەک ٔ نێٓبتٕٔی ثٕٔە .ئەو ٔڤتە ًَإَٔەیەکی ئابٔارتەیە نە
یبضبی صاْبتی ضەراَەصا کە ئبٔارتەثَٕٔەکەی زۆریع َبسبیەَ  .ضەَگبپٕٔر ْەر ئێطتبیع ْەَضپ نە
فبکتەرە ثەْێسەکبَی نیجرانیسيی یبضبسٕازی ْەیە .ئەو ٔڤتە سبٔەٌ ئبثٕٔرییەکی ئابزاصی گەغابٔەیە
ٔ يبفەکبَی يٕڵکضاری [ئبزاصیی] ثیارٔڕا گەغا ٔگٕزار ٔ ْتاض ثەتۀأی پابرێسرأە .صەرگبکابَی ثە
رٔٔی صَٔیاااابصا کاااارصۆتۀە تەَاااابَەت قەصەەەکرصَاااای ثێًبَاااابی ْەَااااضپ نە رۆژَاااابيە ثیاااابَییە
صیبریکرأەکبَیع نەثەر ئبيبصەثَٕٔی ئیُتەرَێتی ثێطإُٔر کەيڕەَاگ ثاۆتۀە) .سەڵکای ضاەَگبپٕٔر
سەڵکبَێکی سٕێُاضۀار ٔ ْەڵگاری تبیجەتًەَاضیی یٓابَیٍ ٔ نە ثابرٔصۆسی َبٔچەکابَیتری یٓابٌ
ئبگبصارٌ .نە راضتیضا رێکشرأی یٓبَیی ئبثٕٔری ٔ رێکشرأە ضەرثەسۆکبَیتر ثەرصۀاو ضاەَگبپٕٔر
ثە یەکێک نە ئبزاصتریٍ ٔڤتبَی صَٔیب نە رٔٔی ئبثٕٔرییۀە نەقەڵەو صەصەٌ کە پبکژتریٍ ضیطاتەيی
ئیضاریی ْەیە .ثەڤو ئبزاصیی يیاضیبکبٌ ضإُٔرصارە ٔ َابڕەزایەتیی ضیبضای نۀیاع ضإُٔرصارترە ٔ
ْەڵجژارصَی ئبزاصاَەیػی تێضا ثەڕێٕە َبچ ْ .ەرکەش ضەرصاَی ضەَگبپٕٔر ثکبت تێضەگبت ئەو ٔڤتە
نە گۆڕاَضایە .الٔاٌ کەيتر دەز نە ضیطتەيێکی ضیبضایی صاسارأ صەکەٌ ٔ ثەتەيەَەکابَیع صەزاَاٍ
کە ضیطاااتەيی ضیبضااای ئبٔەْاااب َااابيێُ ٔ ثەرۀ کرأەیااای صەچێااا  .ئەگەر ێُػااایُبَی نااای نە
پبزصەضبڵی صاْبتٕٔصا ثەصەضتی سۆیبٌ ٔڤت صیًإکراتیسە ثاکەٌ رەَاگە نە صەضاەڤتضا ثًێُاُۀە ٔ
پێگەی ضیبضیی سۆیبٌ ثپبرێسٌ پێاۀاَەی ئەيە ثجٕٔڵُۀە نەپاڕ ثابرٔصۆسەکە صەغاێٕپ ٔ رەَاگە
صەضەڤتیبٌ نەکیص ثا  .ثەڤو نە ْەردبڵ ضا ئەو ٔڤتە نە صٔٔتٕێی ژیبَی یەک َۀە ٔ نە کارصۀەصا
صەگۆڕصرپ ثۆ صیًٕکراضییەکی نیجرانی.
زۆرثەی صەضەڤتضاراَی پبٔاَشٕازی نیجرانی ئۀرٔپب چبرۀَٕضێکی تبد ژیبٌ .یب نەضەرکبر الثراٌ
یبٌ صٔای صۆڕاَضَی غاەڕێک یابٌ ضاەرْەڵضاَی قەیراَێکای ئابثٕٔری نّضاێضارِصراٌ ا ْەَاضپ بریع
تٕٔغی ْەرصٔٔکیبٌ ثٌٕٔ .زۆر بر غەڕٔغۆڕ ٔ قەیراَی ئابثٕٔری ئبکابيێکی ثبغای نا صەکۀتۀە:
رزگاابرثٌٕٔ نە ضیطااتەيی کااۆٌ .ااَّگی یّکااّيی یٓاابَی زۆرثەی دکاإٔيەتە پبغاابیەتییەکبَی نە
غااەرەییەت صاياابڵی َّگیااضِٔٔياای یٓاابَی صَٔیاابی نە فبغاایسو رزگاابر کاارص .ئەو پرۆضااەیە نە
رۆژْەڤتی ئبضیبصا ْێًُبَەتر رٔٔی صا ٔ قەیراَە ئبثٕٔرییەکبٌ ْەيابٌ ئۀ ئبکبيبَەیابٌ نا کۀتۀە
کە نە ئۀرٔپاابصا ثە غااەڕ کۀتجاإَٔۀە .قەیراَاای قاإٔڵی ئاابثٕٔری نە َبٔەڕاضااتی ْەغااتبکبَضا ثە
غااێٕەیەک َیااسايییە صەضااەڤتضارەکبَی کۆریاابی ثبغاإٔری نە سػااتە ثاارص چیااضی ثااۆ ْەتبْەتاابیە
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َەیبَتٕاَی صەضەڤت ثگرَۀە صەضا  .ضاۆْبرتۆی ضاەرکۆيبری ئەَضەَۆضایب ٔ کاۆَە صەضاتەثژێراَی
صەضەڤتضاری تبیهەَاض کبتێاک کۀتاُە َێإ گێاژأی قەیراَای صارایای ١٩٩٨ی ئبضایبٔە ثە ئبضابَی
نەضەر صەضەڤت الثراٌ .رەَگە ئەگەر چیٍ تٕٔغی ثػێٕییەکی گۀرەی ئابثٕٔری ثێا غاەرەییەتی
دیسثاای کۆيۆَیطاا ثکۀێااتە ژێاار پرضاایبرۀە .چبرۀَٕضاای صەضااەڤتضاری پاابٔاَشٕاز کە رێگاابی
يۆصێڕَیساضیۆٌ صەگارێتەثەر ْبٔغاێٕەی چبرۀَٕضای ئٕضابیە صەتإاَ ٔڤتەکەی ثەرۀ پێػاۀە
ثەرێ ثەڤو َبتٕاَ ثۆ سۆی ثیگەیەَێتە ضەرزەيیُی يۀۀٕص.
کۆيۆَیطتەکبَی چیٍ صەث ضەرنەَٕپ يبرکطەکەی سۆیبٌ ثشإێُُۀە .کابرل يابرکص صەیساَای
ْەر ٔڤتێااک يۆصێڕَیساضاایۆَی ئاابثٕٔری ثکاابت ثاابٔەظ ثااۆ ضااەريبیەصاری صەکاابتۀە ٔ ثااۆرژٔازییەک
صەئبفرێُ صايٕصەزگبی ضیبضیع ثە ۆرێک ساۆی صەگاۆڕپ کە َیػابَضەری ئەو گاۆڕاَە ثێا  .ثە
صەرثڕیُی يبرکطیطتی گۆڕاَکبری نە «ژێرسبٌ»صا ْەيیػە «ضەرسبٌ» صٔٔچبری گاۆڕاٌ صەکابت.
ثە ث نەثەرچبٔگرتُی يەثەض ٔ ئبيابَجی صەضاەڤتضاراَی چایٍ ئەو ٔڤتە چاۆتە َێإ رێگابیەکۀە
یبٌ صیًٕکراضیی ن صەکۀێتۀە یابٌ ئابژأە ٔ ثػاێٕیْ .ەڵجژارصَای ْەرکابو نەو صٔٔ صەرئەَجابيە
نەصەضتی صۀڵەتی چیُضایە .ئبیب صۀڵەتی چیٍ ٔەک صەضاەڤتضاراَی پابٔاَشٕازی رۆژْەڤتای ئبضایب
دەقااییەتە تبزەکاابٌ قجاإٔد صەکاابت ٔ صەْێڵ ا نیجرانیساضاایۆَی ئاابثٕٔری نیجرانیساضاایۆَی ضیبضاایی
ثەصٔاصا ثێ یب تب صٔاصڵۆو غەڕ صەکبت ٔ کۆی صەضەڤت ثۆ ساۆی صەپابرێسپ صرۆيابٌ َەکارصٔٔە
ئەگەر ثڵێاایٍ صاْاابتٕٔی ئبغااتی ٔ ئاابزاصی نە ئبضاایبصا ا نە راضااتیضا نە یٓبَضاااا گرێااضرأی ئەو
ثڕیبرەیە.
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ثەغی ضێیەو
صیًٕکراضیی َبنیجرانی
ئەگەر تبکە صیًەَێک ْێًبی صٔاییٍ يەرگی کۆيۆَیسو ثێ ئۀ صیًەَەی ثٕٔریص یێهتطایُە کە
نەضەر صەثبثەیەک ٔەضاتبٔەَ .اۆزصەی ئٕٔتی ئابة)  ١٩٩١ثإٔ ضاەرنەثەیبَیی ئۀ رۆژە تابقً نە
ئەَضايبَی کۆيیتەی ثەڕێٕەثەرایەتیی دیسثی کۆيۆَیطتی ضۆ ییەت ثابری َبئبضابیییبٌ راگەیبَاضثٕٔ.
کۆيیتەی سۆصايەزرێُەری ثبری َبئبضبیی يیشبییم گٕرثبچۆفی ضاکرتێری دیسثای کۆيۆَیطاتیبٌ نە
يبڵەکەی سۆیضا ثەَض کرصثٕٔ ٔ ئبرتەغیبٌ ثۆ گەڕاَضَۀەی ْێًُبیەتی رۀاَەی غاەقبيەکبٌ کرصثإٔ
ٔ راگرتُای ریئاۆريە نیجرانییەکابَی گٕرثبچۆفیاابٌ راگەیبَاضثٕٔ .رەَااگە کبرثەصەضاتە کۆيۆَیطااتەکبٌ
تٕاَیجبیاابٌ اابرێکی صیااکە رژێًاای صیکتاابتۆری ثەضااەر ضااۆ ییەتضا ثطااەپێٍُ ثەڤو یێهتطاایٍ کە
تبزەثەتبزە ٔ ثە پبڵپػتییەکی يەزٌ ٔەک ضەرۆککۆيبری رٔٔضایب ْەڵجژێرصراثإٔ نەگەڵیابٌ ثەغاەڕ
ْبت .ئۀ کٕٔصێت بکەی غاەريەزار کارص ٔ صأای نە گەنای رٔٔضایب کارص ثەرساۆصاٌ ثاکەٌ ْەرٔەْاب
صأای نە ئبرتەظ کرص گٕێڕایەڵی کٕٔصێتبچییبٌ َەث  .یێهتطیٍ ثەو کبرەی َیػبَی صا يرۆ ێکی زۆر
ثٕێر ٔ َەترضە ٔ ثەْرە ٔ تٕاَبیەکی ۀْەریی ثۆ ضیبضەتکرصٌ ْەیە ئۀ ثە پا ساۆی گەیبَاضە
ئۀ ضەرثبزاَەی گەيبرۆی پەرنەيبَی يەڕيەڕیُی رٔٔضیبیبٌ صاثٕٔ ا «کۆغکی ضپی»ی رٔٔضەکبٌ ا
نە صەثاااابثەیەکۀە ضااااەرکۀت ٔ تۀقەی نەگەد کاااابرگێڕاَی دەپەضاااابٔی صەثاااابثەکەصا کاااارص ٔ
کۆَئراَطێکی رۆژَبيۀاَیی گرپ صا .صرێژەی [ئەو چیرۆکە] نە يبَبی راضتەقیُەی ٔغاەکەصا يێاژٔٔ
ثٕٔ.
ئەيە ضاابتۀەستێکی گۀرەی رٔٔضاایب ثاإٔ .ثەڤو ثەيەغااۀە ٔ ضااەرەڕای ئۀەی رٔٔضاایب نە
تەغیی ضەرکۀتُی صیًٕکراتیکضا ثٕٔ يرۆڤ صەیتإاَی پێػاجیُیی تراژێاضیبیەکی صیًإکراتیکی ثاۆ
ثکبت .نە راضتیضا یێهتطیٍ نەضاەر ئۀ صەثابثەیە تەَیاب چەَاض فەريابَێکی سٕێُاضۀە ئەيە ْەيابٌ
فەريبَە یەکالیەَییەکابَی ضاەرۆککۆيبر ثإٌٔ کە ثإَٔە ثەر ەضاتەتریٍ تبیجەتًەَاضیی دکإٔيەتی
ْەغ ضبڵەی یێهتطیٍ .نە ئٕٔتی ئبة) ١٩٩١صا ْەرٔەْب ثۆ برێکیتر نە ١٩٩٣صا کە پەرنەيبَی
ْەڵٕەغبَضۀە ٔ یبضبیەکی ثُایُەییی تبزەی راگەیبَض) یێهتطایٍ ْۀڵای صەصا نە ثەراَاجەر تبقًێاک
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کۆيۆَیطتی غەڕاَگێسصا پبرێسگبری نە صیًٕکراضیی ضبٔا ٔ الٔازی رٔٔضیب ثکبت .ثەڤو ثەڕێإەثرصَی
دکاإٔيەت نە رێگاابی فەرياابٌ صەرکاارصَۀە ثاإٔ ثە يیتااۆصێکی ثاابٔ ٔ ئبضاابیی .یێهتطاایٍ ْەرکاابت
ثەرۀڕٔٔی کێػاااەیەک صەثااإٔیۀە َە ْۀڵااای کاااۆکرصَۀەی الیەَگراَااای ٔ سطاااتُە ثەرصەضاااتی
رێگەچاابرەیەکی ضیبضاایی صەصا ٔ َە ئبياابصە ثاإٔ نەگەد الیەَاای ثەراَااجەر) رێکۀتااٍ ثکاابت .ثە
پااێاۀاَۀە ْەئٕکاابت صەضااتٕٔری ضااەرۆککۆيبر تاابقە رێگبچاابرە ثاإٔ ئۀ صەضااتٕٔراَەی کە
ْەَضپ بر یبضبییجَٕٔیبٌ گٕيبَی نەضەر ثإٔ .ئۀ صەضاەڤت ٔ سۆغۀیطاتیی ساۆی ثە ئبراضاتەی
پێػااێهکرصَی ياابيەڵە ئبضاابییەکبَی صَٔیاابی ضیبضااەتضا صەسطااتە گەڕ .ئەگەر ثەرپرضاابَی سۆياابڵی
نەگەڵی ثەغەڕ ْبتجبٌ کاۆی صايٕصەزگابی صۀڵەتای سۆيابڵیی َابٔچەکەی ْەڵضۀەغابَضۀە ئەگەر
پبرێسگبراٌ صژی ٔەضتبثبٌ نەضەرکبری الصەثرصٌ .برێک صاصگبی یبضبی ثُایُەییی رٔٔضایب یەک نە
صەضتٕٔرەکبَی ئۀی ثە َبڕۀا نەقەڵەو صا یێهتطیٍ دإکًی صاصگابکەی قجإٔد َەکارص ٔ يإٔچەی
يبَگبَەی ضەرۆکی صاصگبی ثڕی ٔ َبچبری کرص َبئٕيێضاَە صەض نە کبر ثکێػێتۀە .یێهتطایٍ یاب
نە َٕٔضیُگەکەی سۆی ْیش صايەزرأەیەکای صیاکەی رٔٔضایبی قجإٔد َەثإٔ .ئۀ ثەرصۀاو ثەصٔای
الٔازسطتُی پەرنەيبٌ ٔ صاصگبکبَۀە ثٕٔ .ئبگری غەڕێکی ٔەدػییبَەی نە چیابَاضا ْەڵگیرضابَض ٔ
گٕێی ثە ْیشکبو نە پرۆضە ثبٔەکبَی رأێژکبری َەصا ج ثگب ثۀەی [رەچبٔی ضیبضەتی] کۆَترۆد ٔ
ْبٔضااەَگی [ثکاابت] .یێهتطاایٍ نە صٔايبَگەکاابَی ضااەرۆککۆيبریضا صەضااتی صایە کبرێااک کە ریااابرص
پبیپطی يێژَٕٔٔٔش کە پػتیٕاَییەکی ثێٕێُەی نە یێهتطیٍ کرصثٕٔ) َابٔی «کٕٔصێتاب»ی نەضاەر
صاَب :ئۀ غەظ يبَگ پێع ْەڵجژارصَەکابَی ضاەرۆککۆيبری صەضاتی نە کابر کێػابیۀە ٔ الصیًیار
پٕٔتیُی ضەرۆک ٔەزیراَی ٔەک کەفیهی ضەرکۆيبری صیبری کرص .ثەو غێٕەیە ْەڵجژارصَی صاْبتٕٔی
ضااەرۆککۆيبری ثاإٔ ثە غااتێکی فۆرياابنیتە چَٕکاإ نە ثاابتیی يهًالَێیەکاای راضااتەقیُە صەضااەڤت
چەضاپێُرا .پإٔتیٍ ٔەک ضااەرۆککۆيبری ٔڤت ٔ ثە ئۆتاۆریتە ٔ غااکۆی ضاەرۆک صۀڵەتااێکۀە نە
ثەراَااجەر تبقًێااک ضاایشٕڕ ٔ ثەکرێگیاارأصا ثەغااضاریی نە ْەڵجژارصَااضا کاارص ئەو ضااەرۆک صۀڵەتە
ضەرۆکبیەتیی غەڕێکیػی صەکرص).
صٔای کۆتبییٓاابتُی دکاإٔيەتەکەی نە رٔٔضاایب ٔ زۆرثەی یٓبَااضا یێهتطاایٍ ثە کەضاابیەتییەک
صەزاَرا کە ضەرصەيی ثەضەر چٕٔە .ئەو يرۆ ە غەڕاَی ٔ پەککۀتە ٔ َەسۆظ ٔ ْەيیػاە يەضاتە
ٔەک فٕضیهێکی ضیبضیی ن ْبتجٕٔ .ثەڤو رەَگە نە راضاتیضا یێهتطایٍ پێػاەَگی صاْابتٕٔ ثإٔث
ئبڤْەڵگری ۆرە ضەرکرصایەتییەکی ضیبضی کە رۆژ نەصٔای رۆژ زیبتر تەغاەَە صەضاێُ  :ضاەرۆکی
ئۆتۆریتەسٕازی ەيبٔەری .نە رٔٔسبَی کۆيۆَیسو ثەوالٔە ْەَضپ نە ٔڤتبَی یٓبٌ کۀتَٕٔەتە ژێر
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صەضەڤتی دکٕٔيەتگەنێکی ْبغێٕەی دکٕٔيەتی رٔٔضیبٔە ئەيابَە تێکەڵکارصێکٍ نە ْەڵجاژارصٌ ٔ
ئۆتۆریتەسٕازی ثە زيبَێکیتر ئەيبَە صیًٕکراضیی َبنیجرانیٍ.
گەڕاَۀەی رٔٔضیب
رٔٔضیب ٔ چیٍ گرَگتاریٍ ٔڤتابَی یٓابٍَ کە صیًٕکراضایی نیجرانای َایٍْ .ۀڵەکابَی ئۀ صٔٔ
ٔڤتە نە پێُبٔ صۆزیُۀەی ضیطتەيی ضیبضای ٔ ئابثٕٔریی گَٕجابٔ نەگەد سۆیبَاضا گرَگابیەتییەکی
گۀرەی یٓاابَیی ْەیە .ئەگەر ْەرصٔٔکیاابٌ صیًٕکراضاایی نیجرانیاای رۆژئاابٔا قجاإٔد ثااکەٌ ْەياإٔ
زنٓێساَی یٓبٌ صەثُە سبٔەٌ ضیطتەيی ثەضەقبو ضیطتەيێک کە ثە يیتۆصی رەزايەَضیی گػتی ٔ
ثبڤصەضاااتیی یبضاااب صە ااإٔڵێتۀە .ئەيە ثە ٔاتااابی ئبغاااتیی ْەيیػاااەیی ٔ َەيااابَی رکبثاااّرییە
َێَٕەتۀەییەکبٌ َییە ثەڤو رەَگە ثە ٔاتبی صَٔیبیەکی یبٔاز ٔ ْێًُتر ثێ  .ثەڤو ئەو صٔٔ ٔڤتە
ئەيێطتب يیتۆصی یبٔاز نە یەکتر صەژیٍ .چیٍ ثەرۀ ریئاۆريی ئابثٕٔری ٔ ْەرٔەْاب ثە غاێٕەیەکی
زۆر ْێٕاظ ثەرۀ ریئۆريی رەْەَضەکبَیتری ضیطاتەيی یبضابیی ٔ ئیاضاریی ساۆی ْەَگابٔی َابٔە
ثەڤو ْۀڵەکبَی ثۆ ضاەقبيگیرکرصَی صیًٕکراضای گەنا ثاإٔک ٔ الٔازە .ثە پاێاۀاَۀە رٔٔضایب
ضەرەتب ٔ ثە سێرایی ثەرۀ ریئۆريی ضیبضای ْەَگابٔی َاب تەَابَەت نە ضاەرصەيی گٕرثبچۆفیػاضا
زیبتر ئۀنۀیایەت ثە گالضێُۆضا کاراَۀەی ضیبضای) صراثإٔ تابکٕٔ پرۆضاتێرٔیکب چبکطابزیی
ئاابثٕٔری) .صٔای رٔٔساابَی کۆيااۆَیسو رٔٔضاایب زۆر سێاارا ثەرۀ ْەڵجژارصَاای ئاابزاص ٔ صاصپەرٔەراَە
ْەَگاابٔی ْەڵگاارت ثۀ ْیاإایەی ْەڵجااژارصٌ صیًٕکراضاایی نیجرانیاای رۆژئاابٔاییی ن ا ثکۀێااتۀە.
ْەرٔەْب قۆَبەێکی کٕرت نە ضەرەتبی َۀەصەکبَضا گەن ریئۆريی ئبثٕٔرییبٌ صەض پا کارص ثۀ
ْیٕایەی ضەريبیەصاریی رۆژئبٔایی ثەصی ثٓێٍُ ثەڤو زۆرثەی ئەو ْۀڤَە ْایش ئبکبيێکیابٌ ثەصٔأە
َەثٕٔ .ثە زيبَێکی زۆر ضابصە چایٍ ثەر نە ریئاۆريی ضیبضای ضاەرقبڵی ریئاۆريی ئابثٕٔرییە ثەڤو
رٔٔضیب پێاۀاَەی ئەو رێگبیەی ْەڵجژارص.
نۀڕۆصا رٔٔضااایب نە چااایٍ ئااابزاصترە .رٔٔضااایب زیااابتر نە چااایٍ يااابفە تبکییەکااابٌ ٔ ئااابزاصیی
چبپەيەَییەکااابٌ صەپااابرێسپ ٔ تەَااابَەت نە تیۆریاااضا ئااابثٕٔرییەکی کرأەتاااری ثاااۆ رەقااابثەت ٔ
ضااەريبیەگٕزاریی ثیاابَی ْەیە .چاایٍ ْێػااتب ٔڤتێکاای صاساارأە کە نە الیەٌ دیسثاای کۆيۆَیطااتۀە
ثەڕێاإە صەچێا ثەڤو ثەرصۀاو نە چەَااضیٍ ثاإارۀە ا زیاابتر نە ثاإاری ئاابثٕٔری ٔ یبضاابییۀە ا
ضەرقبڵی نیجرانیساضیۆَە .صٔا بر کبو یەک نەو صٔٔ رێگبیە رێگبیەکی گَٕجابٔترە ثاۆ ثەصەضاتٓێُبَی
صیًٕکراضیی نیجرانی ئەگەر گەغەضەَضَی ئبثٕٔری ٔ چیُی يبيُبٔەَضی صٔٔ فبکتەری ضەرەکی ثاٍ
ثۆ ثەصیٓێُبَی صیًٕکراضاییەکی صرێاژەصار ثێگٕيابٌ چایٍ رێگابیەکی صرٔضاتی ْەڵجاژارصٔٔە .نە ٢٥
ضبڵی راثرصٔٔصا ئبثٕٔریی ئەو ٔڤتە ثە غێٕەیەکی ثەرچبٔ گەغاەی ضاەَضٔٔە .ثە پاێاۀاَۀە صٔای
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 ١٩٩١رێژەی ضاەراپبی ثەرْەيای َەتۀییای رٔٔضایب ٥١نە ضاەصا َاسیکەی  ٤٠صاثەزیإە ٔ تەَیاب نەو
چەَااض ضاابڵەی صٔاییااضا ْۀڵاای قەرەثاإٔکرصەَۀەی صرأە کە ئۀیااع زیاابتر ْەڵااضەگەڕێتۀە ثااۆ
ثەرزثَٕٔۀەی َرسی َۀت .ئەگەر چیٍ صرێژە ثەو رێگبیەی ئێطتب ٔ گەغەضەَضَی ئابثٕٔری ثاضات
ئەگەر ثبڤصەضتیی یبضب زیبتر پەرە پ ثضات ئەگەر ثۆرژٔازییەک رۆ ثُێ ٔ ئیُجب ضیبضەتی ساۆی
نیجرانیااسە ثکاابت ا ْەرچەَااض ئەو ئەگەراَە ئەگەری زۆر گۀرەگۀرەٌ ا ئۀضااب نە گۆڕاَکاابرییەکی
يەزَضا صەثێتە سبٔەٌ صیًٕکراضییەکی رەضەٌ.
ئەگەر رٔٔضیب نەو رێگب ضەرۀنێژەیضا ثەرۀ ئۆتۆریتەسإازیی ْەڵجژێارصرأ ثاڕٔات ا کە ئەيەظ
ئەگەرێکی گۀرەیە ا ٔاتە ئۆتۆریتەسٕازییەک کە تیبیضا ئبزاصییەکبٌ ئۀەَاضەی ثە قطاە صەپابرێسرێٍ
ثە کرصۀە پێػاێم صەکارێٍ ٔ گەَاضەڵی الیەَێکای پەیٕەضا ٔ صاَەثاڕأە نە ضیطاتەيی ضیبضای ٔ
ئبثٕٔری ئۀضب صەتٕاَ صرێاژە ثە ژیابَی تۀأ صیًٕکراتیاک ثەڤو َابنیجرانیی ساۆی ثاضات .رەَاگە
صٔا بر رٔٔضیب ضیًبی ئۀ ۆرە رژێًبَە ثگرێا کە نە غەضا ٔ دەفتبکبَاضا ئاّيریکبی التیُیابٌ
گرتجاإٔە ژێاار صەضااەڤتی سۆیاابٌ ٔاتە رژێًێکاای ضەريبیەصاریئبضااب کە یەکگرتُێکاای ْەيیػااەیی
صەضتەثژێراَی صەضەڤتضاری پێکۀە گرپ صأە .نە ئّيریکبی التیُضا کۆيپبَیاب گۀرەکابٌ ٔ ئابرتەظ
یەکیبٌ گرتجٕٔ :نە رٔٔضیبصا ئۆنیگبرغەکبٌ ٔ صەضتەثژێراَی کۆيۆَیطتیی پێػإٔ یەکیابٌ گرتإٔە.
ٔاصیبرە زۆرثەی کۆيبرەکبَی [ٔڤتبَی] ضۆ ییەتی پێػٕٔ ا ئبضیبی َبٔەڕاض ثێالڕٔٔش ٔ ئاۆکرایٍ
ا گیرۆصەی ئەو ۆرە رژێًەٌ .نەو ثٕارەصا ض ٔڤتەکەی کەَبری ثبڵتیاک ًَإَٔەگەنێکی ئابٔارتەی
ضەرَجڕاکێػەرٌ.
رٔٔضایب ثە زاَاابثٌٕٔ یاابٌ نە رٔٔی َەزاَیااُۀە صٔٔ ٔاَەی گرَااگ ٔ کاابریگەری َاابٔ ئەزياإَٔی
يێژٔٔییاای صیًٕکراتیساضاایۆَی نە ثەرچاابٔ َەگرتاإٔە :ەستکاارصٌ نەضااەر گەغەضااەَضَی رەضااەَی
ئبثٕٔری ٔ رۆَبَی صايەزرأەگەنی کبرايەی ضیبضی .يۆضکۆ َەیتٕاَیٕە ْیش کبيیبٌ ثەصی ثێُ .
کێػاەی ضاەرەکیی رٔٔضاایب ئۀە َیایە کە ٔڤتێکاای ْەژارە کە ْۀڵای يۆصێڕَیساضاایۆٌ صەصات
ثەڵکٕٔ ئۀەیە کە ٔڤتێکی صۀڵەيەَضە کە ْۀڵی يۆصێڕَیساضیۆٌ صەصات .نە ضەرصەيی ضاۆ ییەتی
پێػٕٔصا يُاضاڵە قٕتبثییەکبَیابٌ ثۀە راصەْێُاب کە نە صۀڵەيەَاضتریٍ ٔڤتای یٓبَاضا صەژیاٍ .ئەو
پڕٔپبگەَااضە کۆيۆَیطااتییە راض ا ثاإٔ .ئەگەر ضااەرچبٔە ضرٔغااتییەکبٌ رثەی پێٕاَااضَی ضاابيبَی
َەتۀەیی ثٕٔث رەَگە رٔٔضیب پهەی یەکەيی صَٔیبی ثەصەض ثٓێُبیە .رٔٔضیب سبٔەٌ ضەرچبٔەی
يەزَی َۀت گبز ئەڵًبش َیکێام ٔ ضاەرچبٔە کبَساییەکابَیترە .رەَاگە ئەو ضاەرچبٔاَە تەيەَای
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ثەڤو نە ْەياابٌ کبتااضا کبریگەرییاابٌ نەضااەر

ضااۆ ییەتی کۆيۆَیطااتیبٌ یەک َۀە زیاابتر کرصثاا
صرٔضتجَٕٔی صۀڵەتێکی ْەڵػکبٔیعْ ٥٢ەثٕٔ.
صۀڵەتی يەيهەکەتی سۀَەکبَی کۆيۆَیسو پێٕیطتی ثە صاْبتی پیتبکی َەثٕٔ چَٕکٕٔ سبٔەٌ
ضاااەر ەو ئااابثٕٔریی ٔڤت ثااإٔ .ثەغاااێکی گۀرەی کااابرگە ٔ کۆيپبَیاااب) ثەرْەيٓێُەرەکااابٌ نە
دەفتبکاابَۀە ثێجاابیەر کۀتجاإٌٔ .نە راضااتیضا کەرەضااتە سبٔەکاابٌ نە کەرەضااتە ثەرْەيٓبتٕٔەکاابٌ
ثەثبیەستر ثٌٕٔ .صۀڵەتی ضۆ ییەت ثۆ صاثیُکرصَای ثإٔص ەی ساۆی ثە راصەیەکای زۆر یەکطاەر
پػتی ثە صاْبتی ضاەرچبٔە ضرٔغاتییەکبٌ ثەضاتجٕٔ .ثەو غاێٕەیە رژێًای ضاۆ ییەت پاێاۀاَەی
رژێااااًە صیکتبتۆرییەکاااابَی کۆریاااابی ثبغاااإٔر ٔ تاااابیٕاٌ قەت َەکۀتە صٔای رۆَاااابَی یبضااااب ٔ
ضیبضاەتگەنێکی تابیجەت ثاۆ ئبضاابَکرصَۀە ٔ پەرەپێاضاَی گەغەضاەَضَی ئابثٕٔری .ئۀ دکاإٔيەتە
صۀڵەيەَضاَەی کە غەرەییەتێکی کەيیبٌ ْەیە زۆر بر ْەَضپ پٕەٌ ٔ يبفی تبیجەتی پێػکەظ ثە
ْبٔٔڤتییبَیبٌ صەکەٌ ٔ ئەيە ٔەک ثەرتیهێک ثە کبر صێاٍُ ثەڵکإٔ ثەر ثە ْەرچەغاُە یبسیجَٕٔێاک
ثگاارٌ ٔەک ەەرەثطااتبَی ضااعٕٔصی) .ثەڤو ضااۆ ییەت ثە ترضاابَضٌ ٔ تۆقبَااضَی ْبٔٔڤتییاابٌ ئەو
کبرەی صەکرص .يۆضکۆ َەیضۀیط ضەرٔەت ٔ ضابيبَی ساۆی ثە ْبٔٔڤتییابَی ثجەسػا چَٕکإٔ
ئبيبَجی زۆر ثەرزتر ٔ پیرۆزتری ثاۆ ئۀ ضاەرٔەتە صاڕغاتجٕٔ ئبيابَجی ٔەک پبراضاتُی ضیطاتەيی
زەثەالداای ثەرگریکاارصٌ ٔ راگرتُاای َاإێُەرە یٓاابٌ ضااێیەيییەکبَی .صٔای رٔٔساابَی کۆيااۆَیسيی
ضۆ ییەت ێُػایُبَی گٕرثابچۆف ثإٌٔ ثە يیراتگاری صۀڵەتێاک کە صەرەقەتای تۆقبَاضَی سەڵاک
صەْبت ثەڤو نە ئبض ثەڕێٕەثرصَی ئبثٕٔرییەکی يۆصێڕَضا زۆر صەضکٕرت ٔ الٔاز ثٕٔ.
ثەصاسۀە یێهتطیٍ نەيپەرەکبَی ثەرصەو گەغەضەَضَی ضیبضیی ثەرفرأاَتر کرصۀە .الیەَگراَای
یێهتطیٍ ثۆ پبضبٔصاَۀەی ْەڵطٕکۀتی ئۆتۆریتەسٕازاَەی ئۀ صەڵاێٍ ضاەرۆککۆيبر ثە غاێٕەیەکی
غااێهگیراَە ٔ ضەرضااەستبَە صژ ثە ْێااسە صژەصیًٕکراضااییەکبٌ سەثاابتی صەکاارص ئەيە قطااەیەکی
صرٔضتە ثەڤو صايەزرێُەرێکی ضیبضای پێٕیطاتە ْەَگابٔە رٔٔسێُەرەکابَی ثە کاۆيەڵە ْەَگابٔێکی
ئبٔاکابراَەی گۀرەتاار صرێااژە پا ثاضات .ۀاْێاار نەەاام َەْاارۆ ضاێسصە ضاابد نە تەيەَاای نە پێُاابٔ
سەثاابتکرصٌ نە صژی صاگیرکاابریی ثریتبَیااب نە ثەَااضیشبَەصا ثاإٔ ثەڤو کاابت کە ثاإٔ ثە ضااەرۆک
ٔەزیراَی ْیُضضتبَی ضەرثەسۆ ضبڤَێکی زۆر زیبتری ثۆ پبراضتُی صايەزرأە ثریتبَییەکابٌ تەرسابٌ
کرصَ .ێه طۆٌ يبَضێال ثڕیبری ثەرساۆصاَی تَٕاضڕۀاَە ٔ تَٕاضٔتیژی صژ ثە ئبپبرتبیاض راگەیبَاض ثەڤو
صٔای ثەصەضااتۀەگرتُی صەضااەڤت ٔ نە پێُاابٔ ئاابٔاکرصَی ئبفرییاابی ثبغاإٔری چەَضڕەگەزیااضا صأای
یبريەتیی نە ضپیپێطتبٌ کرص.
52. Bankrupt state
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ثەڤو پێاۀاَەی َەْرۆ ٔ يبَضێال یێهتطیٍ ْەَگبٔێکی ئۀتۆی ثە ئبراضاتەی رۆَابَی صايەزارٔە
ضیبضییەکبٌ نە رٔٔضیبصا ْەڵُەگرت .نە راضاتیضا یێهتطایٍ زۆر چبالکابَە َسیاک ثە ْەيإٔ َبٔەَاضە
صەضەڤتە رکبثّرِ کبَی الٔاز سط َبٔەَضی ٔەک پەرنەيبٌ صاصگبکابٌ ٔ پبرێسگابرە سۆيبڵییەکابٌ.
یبضبی ثُایُەییی ضبڵی  ١٩٩٣کە صیبریی کرص ثە رٔٔضیب سەضبرێکی گۀرە ثٕٔ ئەو یبضبیە ثإٔ
ثە ثەرْەيٓێااُەری پەرنەياابَێکی الٔاز صايٕصەزگاابیەکی صاصٔەریاای َبضااەرثەسۆ ٔ ضااەرۆککۆيبرێکی
کۆَتررۆڵُەکرأ .رەَاگە نە ْەيإٔی َبسۆغاتر ئۀە ثێا کە دیسثێکای ضیبضایی صاَەيەزراَاض .ئۀ
صەیتٕاَی ثەو کبرە زۆر ضبکبرە ْەيإٔ ریئۆريشإازاَی رٔٔضایب کاۆ ثکابتۀە ٔ یەکیابٌ ثشابت .ئەو
کبرە زیبتر نە ْەر کبرێکیتر صەیتٕاَی ثجێتە گەرەَتیایەک ثاۆ رۆچإَٔی صیًٕکراضای ثە کۆيەڵگابی
رٔٔضیبصا ٔ صٔا بر ْبتُّ ثەرْەيی صیًٕکراضاییەکی رەضاەٌ نەو ٔڤتەصا ثەڤو ئەو کابرەی ئەَجابو
َەصا .رەَگە ئەو سبڵە ثە کبرێکی ثاإٔک ثاساَیٍ ثەڤو دیاسة يیکابَیسيێکە کە سەڵکای کۆيەڵگاب
پێػااکۀتٕٔەکبٌ نە رێگاابیۀە ثەْااب ئەسالقاای ٔ ضیبضااییەکبَیبٌ راصەگەیەَااٍ پەضااُضی صەکەٌ ٔ
صەیاەضااپێٍُ .ضااەرصەيبَێک کهیُتااۆٌ راضاایتێر يێژَٕٔٔٔضاای صیًٕکراضاایی ئااّيریکب صەیاإت:
«ئّيریکب ثە ث صیًٕکراضی صیًٕکراضی ثە ث ضیبضاەت ٔ ضیبضاەت ثە ثا دیاسة ثێًبَابیە».
ئەيە ثۆ ْەئٕ غۆێُێک صەغێ  .ئەگەر دیسثی ضیبضی َەثێ ضیبضەت صەثێتە یبرییەکی رٔٔت ثۆ
[یاابریکرصَی] تبکەکاابٌ گاارٔپە ساابٔەٌ ثەرژۀەَااضییەکبٌ ٔ پیاابٔاَی ثەْێااس ٔ ثەصەضااەڤت .ئەيە
پێُبضەیەکی گَٕجبٔە ثۆ صیًٕکراضیی ئەيڕۆی رٔٔضیب.
گرَگتااااریٍ يیراتاااای یێهتطاااایٍ چبکطاااابزییە نیجرانییەکاااابَی َەثاااإٔ ثەڵکاااإٔ [ئبفراَااااضَی]
ضااەرۆککۆيبرییەکی ثەْێااس ثاإٔ کە پاإٔتیٍ ثەْێستریػاای کاارۀە .پاإٔتیٍ نە ْەياابٌ یەکەو ضاابڵی
ضەرۆککۆيبریضا پبغًبٔەی صۀڵەتی رٔٔضیبی الٔاز ٔ ثێکابریگەر سطا  .ضاەرەکیتریٍ ئبيابَجی ئۀ
[ثێکبریگەرسطااتُی] پبرێسگاابراَی سۆياابڵی ثاإٔ پاإٔتیٍ ضااەرەتب دۀت «ضااەرٔٔپبرێسگبر»ی ثااۆ
چاابٔصێریکرصَی َ ٨٩اابٔچەکەی رٔٔضاایب صیاابری کاارص ٔ ثەو کاابرە ٔ نە کاارصۀەصا صەضااەڤتی نە
پبرێسگبراَی سۆيبڵی ضەَضۀە صٔا بر نە ئەَجٕيەَی ضێُبیع صەری کرصٌَٕ .٥٣ێُەراَی صیبریکرأی
کرێًهیٍ ێگبی ئۀاَیبٌ گرتۀەْ .ەرٔەْب نەيۀثەصٔا ئەگەر ضاەرۆککۆيبر پێیٔاثإایە پبرێسگبرێاک
یبضبی پێػێم کرصٔٔە صەیتٕاَی الیجبتْ .ەرٔەْب رەزايەَاضیی ئەَجإيەَی صۆيابی ثاۆ پەضاُضکرصَی
 . ٥٣نە صٔاییٍ ًََٕٔەی ئەو ۆرە کبراَەصا ٔ صٔاثەصٔای رٔٔصأی ثەصیهگرتُی ضێپتبيجری ئّیهٕل)  ٢٠٠٤نە
قٕتبثشبَەیەکضا نە ثۆضالٌ پٕٔتیٍ نە ژێر َبٔی غەڕی صژەتیرۆرصا صەضتی صایە زَجیرەیەک ریئۆريی ضیبضی
کە ثە پێاای یەک نەو ریئۆرياابَە صیاابریکرصَی پبرێسگاابراٌ نە رێگاابی ْەڵجااژارصَۀە ْەڵٕەغااێُرایۀە ٔ ئیتاار
ضەرۆککۆيبر ثۆسۆی راضتۀسۆ پبرێسگبراَی صیبری صەکرص.
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یبضبیەک ثە يەثەضاتی کەيکارصَۀەی ثەغای پبرێسگبکابٌ نە صاْابتی پیتابکی ٔەرگارت .ئبيابَجێکی
صیکەی پٕٔتیٍ ترضبَضٌ ٔ تۆقبَضَی يیاضیبکبٌ ٔ ئۆنیگبرغاە ثەصَبٔەکابَی رٔٔضایب ثإٔ کە ثاۆ ئەو
يەثەضتە نە ْێرغی کتٕپڕی پۆنیص صەضتگیرکرصٌ ٔ زیُضاَیکرصٌ کەڵکای ٔەرصەگارت .ضاتراتیژی
تۆقبَضٌ گەن کبریگەر ثٕٔ ئێطتە ثە صەگًەٌ رٔٔثەرێک ثۆ ئبزاصیی چبپەيەَییەکابٌ يابٔەتۀە .نە
ئبٔریهی َیطبٌ) ضبڵی ٢٠٠١صا کۆَطێرضیۆيێکی ْبٔپەیًبَی کرێًهیٍ کۆَترۆڵی کەَبڵی تّنە سیۆَیی
NTVی گاارتە صەضاا ٔ زۆرثەی فەرياابَجەرە ثەرزەکاابَی ئەو کەَاابڵەی صەرکاارص ئەيە صٔاْەياایٍ
کەَبڵی ضەراَطەری ٔ ضاەرثەسۆی رٔٔضایب ثإْٔ .ەَاضپ نە ْۀاڵُێراَای ئەو کەَابڵە ثاۆ َابڕەزایی
صەرثڕیٍ صەضتیبٌ نە کابر کێػابیۀە ٔ پەَبیابٌ ثارصە ثەر کەَابنێکیتر کە الصیًیار گٕضیُێطاکی
صايەزرێااُەری  NTVساابٔەَی ثاإٔ ثەڤو کبرثەصەضااتبَی پیتاابکی زۆر سێاارا ْێرغاایبٌ کاارصە ضااەر
ضااەرۆکی ئەو کەَاابڵە تاابزەیەظ .ثە َاابٔ ْێػااتب چبپەيەَییەکاابٌ ضااەرثەسۆٌ ثەڤو ثە ْەياإٔ
غێٕەیەک يهکەج ٔ گٕێڕایەڵی صۀڵەتٍ]١[.
پاإٔتیٍ ْەياإٔ ئەو کاابراَەی نەضااەر صاساإازیی صەَگااضەراٌ ئەَجاابو صأە .نە راپرضااییەکی
«ضُضٔٔقی رای گػتی» نە ضبڵی ٢٠٠صا نە ضەصا ٥٧ی سەڵکی رٔٔضیب ثەرَبيەکبَی پٕٔتیُیابٌ ثاۆ
ضبَطاااۆڕی چبپەيەَییەکااابٌ پااا ثااابظ ثااإٔ .تەَااابَەت ثە رێژەیەکااای ثەرزتااار پػاااتیٕاَییبٌ نە
ضەرکٕتکرصَی ئۆنیگبرغەکبٌ کرصثٕٔ زۆرثەی ئەو ئۆنیگبرغبَە گٕيبَیبٌ نەضاەرە ئۀاٌ ضاەرٔەت
ٔ ضاابيبَی سۆیاابٌ ثە غااێٕازێکی گٕياابَهێکرأ کااۆ کاارصۆتۀۀە ٔ ثە غااێٕازێکی گٕياابَهێکرأتر
ص ەیپبرێسٌ .زۆرثەی پبرێسگبراَی َبٔچەیی کۆيەڵە صەرەثەگێکی سۆيبڵی ٔ تیُإٔی گەَاضەڵی ثۀالٔە
ْیایتر َیٍ .ثەڤو کبت پٕٔتیٍ پۆنیطای َٓێُای ثەر صەصاتە گیابَی ثبزرگبَابٌ ٔ ضیبضاەتًەصاراَی
َبثەصڵی سۆی تبقە ثەرْەيی ئەو کبرەی الٔازسطتُی ثبڤصەضتیی یبضبیە .برێکیبٌ ئٕنیگبرغاێکی
ثإٔک کە تب راصەیەک َبٔثبَگێکی ثبغی ْەیە) نە يۆضکۆ پێی ٔتى «ئاێًە ْەئٕيابٌ ْەریەکۀ
ثە ۆرێک نە ۆرەکبٌ یبضابيبٌ پێػاێم کارصٔٔە .نە رٔٔضایب کەش َابتٕاَ ثە ثا پێػاێهکرصَی
یبضب ثبزرگبَی ثکبت .پٕٔتیٍ ئەو يەضەنەیە صەزاَێ ْەر ثۆیە ئەگەر ثڵێیٍ ئۀ تەَیب ثەڕێٕەثەری
یبضبیە قطەیەکی قۆڕيبٌ کارصٔٔە .پإٔتیٍ ثاۆ ئبيابَجە ضیبضاییەکبَی ساۆی ثە غاێٕەی گإڵجژێر
یبضاابکبٌ ثەکاابر صەْێُ ا » .ثەکبرْێُاابَی یبضااب ٔەک چەکێکاای ضیبضاای ئبیااضیبی یەکطاابَجٌٕٔ نە
ثەراَجەر یبضبصا نەسػتە صەثبت.
ئبضۀارە صرێژسبیەَەکبَی ئەو ْۀڤَەی پٕٔتیٍ ثۆ ضاڕیُۀەی ٔرصۀرصەی َەیابراٌ نە ْەيإٔ
غت گرَگترە .پهٕراڵیسو نەضەر ثُەيبی ثەرثەرەکابَێی َبٔەَاضەکبَی صەضاەڤت صايەزرأە .الصیًیار
ریسسۆف یەک نە صەگًەٌ َٕێُەراَی نیجرانای پەرنەيابَی رٔٔضایب ثە ئبغاکرا رٔٔضایب ٔ راثارصٔٔی
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ئۀرٔپاابی پااێکۀە ثەرأرص کاارصٔٔە« :ئۀ نااۆرص ٔ ثبرۆَاابَەی نە ْەيااجەر صەضااەڤتی پبغااەیەتیضا
ص ۀەضتبٌ ثۆ سۆیبٌ پیبٔچبک ٔ ثەغەرەف َەثٌٕٔ ثەڤو صەضاەڤتی پبغابیەتییبٌ ْۀضابر کارص.
کێػااەی ئێطااتبی رٔٔضاایب ئۀەیە کە ئەگەر پاإٔتیٍ ضااەرکۀێ ئۀا تەَاابَەت تاابقەیەک کەضاایع
َبيێُێتۀە کرێًهیٍ کۆَترۆد ثکبت .ئەگەر ثکۀیُە ئبٔەْب صۆساێکۀە ثبغاتریٍ کابر ئۀەیە صیطابٌ
پەَب ثۆ تێسارێکی ثبظ ثەریٍ» ]٢[.پٕٔتیٍ تێسارێکی ثبغە .ئۀ صەیۀپ رٔٔضیبیەکی ياۆصێڕٌ ئابٔا
ثکبت .ئۀ پێی ٔایە ثۆ نیجرانیسەکرصَی ئبثٕٔریی رٔٔضیب پێٕیطتە تەکٕٔزی ٔ صۀڵەتێکی نێٓبتٕٔی
ْەث  .رەَگە تەَبَەت پێی ٔاث صٔا بر رٔٔضایب صەتإاَ ضیطاتەيی ضیبضایی ساۆی صیًإکراتیسە
ثکبتۀە .ئەگەر پٕٔتیٍ ضەرکۀتٍ ثەصەضا ثٓێُا ئەتإاَ رٔٔضایب ثکابتە ٔڤتێکای پیػەضابزیی
ئبضاابیی کە ْەڵگاری ْەَااضپ تبیجەتًەَااضیی نیجاارانییە ئەيە ْەياابٌ ئۀ کاابرەیە غاایبٔی تێسارێکاای
ثبغە .ریسسۆف صەڵێ « :ثابرٔصۆسی رٔٔضایبی ضاەرەتبی َۀەصەکابٌ نە پۆڵُاضای صٔای کۆياۆَیسو
صەچٕٔ ئێطتب نە غیهیی ضەرصەيی پیُۆغە صەچێ » .ثێگٕيبٌ صەکارپ ياۆصێهی پیُۆغاە صٔٔپابت
ثێتۀە ئۀ صٔا بر ٔڤتەکەیی ثەرۀ صیًٕکراضیی نیجرانی ثرص.
ثێگٕيبٌ ثەڵگبَضَێکی ضەیرە ئەگەر ثۆ پەضاُضکرصَی رۀتای صیًإکراتیکی رٔٔضایب ثڵێایٍ ئەو
رۀتە ضەرۆکێکی ْەڵجژارصٔٔە کە ثە ضەرکٕتکرصَی َەیابراٌ سُکبَاضَی يیاضیبکبٌ قەصەەەکرصَای
دیسثە ضیبضییەکبٌ ٔ پبغبٌ نیجرانیسەکرصَی ئیججبریی ئبثٕٔری صٔا بر صیًٕکراضییەکی راضتەقیُە
پێػکەظ [ثە رٔٔضیب] صەکبت .ثەپێی ئەو تێسە صیًٕکراضیی َابنیجرانی غاتێکی ثبغاە چَٕکإٔ ثە
رێااکۀت ثااۆتە ْااۆی ْبتُەضااەرکبری ئۆتۆریتەساإازێکی نیجاارال کە رەَااگە صٔا اابر ٔڤتەکەی ثەرۀ
صیًٕکراضیی نیجرانیی رەضەٌ ثجبت .ئەيە ثەڵگبَضَێکە ثۆ پػتیٕاَیکرصٌ نە ئۆتۆریتەسٕازاَی نیجرال
َەک پػتیٕاَیکرصٌ نە صیًٕکراضی .ئەڵجەت ْەيیػە ئۀ ئەگەرەظ نە ئبراصایە کە رەَگە پٕٔتیٍ یب
زیبتر نە سۆیػی یەک نە يیراتگراَی ثجێتە تێسارێکی سراو ٔ صەضەڤتی يەزَی سۆی ثە ئبراضاتەی
ئبيبَجگەنێکی کەيتر چبک ٔ ثەغەرەفبَەصا ثەکبر ثٓێُ  .ئبٔەْب غتێک نە راثرصٔٔصا قۀيبٔە.
رێگبی ْەڵە
رێگبی رٔٔضیب ثەرۀ صیًٕکراضی رێگبیەکی َبضرأە .نەو ثیط ضبڵەی راثرصٔٔصا ٔ پاێاۀاَەی
ًََٕٔەکبَی رۆژئبٔا ٔ ئبضیبی رۆژْەڤت کۆيەڵە رژێًێکای صیکتابتۆر نە ئبفرییاب ٔ ْەَاضپ َابٔچەی
ئبضیب ٔ ئّيریکبی التیُضا کە يێژٔٔیەکی ثإٔکی نیجرانیسيی یبضبسٕاز یبٌ ضەريبیەصاری ژیابثٌٕٔ
ْۀڵااای رۆَااابَی صیًٕکراضاااییبٌ صا ثەڤو ثەرْەيێکااای صڵشۆغاااکەری نااا َەکۀتۀە .ثەپێااای
تۆێژیُۀەکبَی ضبڵی ١٩٩٣ی نێری صایبيۆَض کە تٕێژەرێکی ثەر ەضتەی ثٕاری صیًٕکراتیساضیۆَە نە
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زاَکۆی ضتبَئۆرص ْەرچەَض نە َیٕەگۆی رۆژئابٔای زۀیاضا یاب نە کٕٔثاب نە ْەيإٔ ٔڤتەکابَیترصا
ْەڵجژارصٌ ثەڕێٕە صەچ ثەڤو نە ٔڤت نە کۆی ٔ ٢٢ڤتی ضاەرەکیی ئاّيریکبی التایٍ «يبفەکابَی
يرۆڤ ثە ئبضاتێک پێػاێم صەکرێا کە پاێاۀاَەی پتۀکارصَۀەی صیًٕکراضای ی نیجرانای)یە».
نۀکبتە ثەصٔأە یب نە چەَض ًََٕٔەیەکی ئبٔارتەی گرَگی ٔەک ثّرازیم ثابرٔصۆسەکە سراپتاریع
ثٕٔە.
ئبٔڕێک نە ئەزئَٕی ْۆگۆ چب ێس ٔ ێُێسۆیال ثضەَۀە .ئۀ نە ١٩٩٢صا کۆنۆَێهی ئبرتەظ ثٕٔ ٔ
ثە تبٔاَی ثەغاضاریکرصٌ نە کٕٔصێتابیەکی ضاەرَەکۀتٕٔصا نە ئابرتەظ صەرکارا ٔ سارایە زیُاضاَۀە.
صٔای غااەظ ضاابد ثە ْڵگاارتُۀەی صرٔغااى ٔ ثەرَاابيەی راصیکاابد ٔ پۆپۆنیطااتی ثەغاااضاریی نە
ْەڵجژارصَضا کرص ٔ نە ضەصا ٥٦ی کۆی صەَگەکابَی ثەصەضا ْێُاب ٔ ٔەک ضاەرۆککۆيبری ئۀ ٔڤتە
ْەڵجژێااارصرا .چاااب ێس گەڤڵەی ریئراَاااضۆيێکی سطاااتە ثەرصەضااا کە ثەپێااای ئۀ گەڤڵەیە یبضااابی
ثُایُەیی صەگۆڕصرا صەضەڤت نە پەرنەيبٌ ٔ صەزگبی صاصٔەری صەضُرایۀە ٔ صەضاپێرصرایە صەضا
«ئەَجٕيەَی صايەزرێاُەراٌ» .٥٤ئەو ریئراَاضۆيە ثە رێاژەی نە ضاەصا  ٩٢پەضاُض کارا ٔ ضا يبَاگ
صٔاتر دیسثەکەی چب ێس نە ضەصا ٩٢ی کۆی کٕرضییەکبَی ئەَجإيەَی صايەزرێُەراَای گارتە صەضا
سۆی .ثەپێی گەڤڵەی پێػُیبرصرأی یبضبی َٕێی ثُایُەیی ضبڵێک ثە ضەرۆککۆيبری زیبص صەکارا
چب ێس صەیتٕاَی برێکیتر ثجێتۀە ثە ضاەرۆککۆيبر یەک نە صٔٔ پەرنەيابَەکە ْەڵضۀەغاێُرایۀە
صەضەڤتی ەەیرەَیسايییبٌ نە کۆَترۆڵکرصَی ئبرتەغضا کەو صەکارایۀە صۀڵەت رۆڵێکای گۀرەتاری
نە ئبثٕٔریی ٔڤتضا صەگرتە ئەضتۆ ٔ ئەَجٕيەَی صايەزرێُەراٌ صەیتٕاَی صاصٔەراٌ نەضەرکبر الثەرێ .
سۆرسە ئۆالٔاریب َٕێُەری ثەئەزئَٕی پەرنەيبٌ کە پێػتر الیەَگری چاب ێس ثإٔ ْٕغاضاریی ئەصا:
«ئیًە ثەرۀ کبرەضبت صەڕۆیٍ .یبضابی تابزەی ثُایُەیای ضاەص ضابد ثەرۀ صٔايابٌ ئەگێاڕێتۀە ٔ
ئااابرتەظ صەکااابتە نیااای َیسايیااای ثاااسٔٔتُۀەی ضیبضااای» ]٣[.یبضااابی َااإێی ثُایُەیااای نە
صێطاابيجری کبََٕی یّکااّو) ١٩٩٩صا ساارایە ریئراَااضۆيۀە ٔ ثە رێااژەی نە ضااەصا  ٧١پەضااُض کاارا.
ضەرەڕای سراپجَٕٔی ثابری ئابثٕٔری نە ضابڤَی یەکەيای صەضاەڤتضاریی چاب ێسصا ْیشکابت ئبضاتی
پػتیٕاَیی رای گػتی ثۆ ضەرۆککۆيبر نە ضەصا نە  ٦٥کەيتری َەکرصٔٔە.
رۀتی رٔٔصأەکبٌ نە ضەرەتبی ٢٠٠٢ۀە گۆڕصرا ٔ يرۆڤ ٔای ْەضا صەکارص ئیاضی ضاەرصەيی
سۆغجەستیی چب ێس ْبتۆتە صٔاییَ .بڕەزایەتیی ەيبٔەر ثەراَجەر دکٕٔيەتی یُبیەتکبری چب ێس ٔ
ْەرٔەْب ئبثٕٔرییەکی صاڕٔٔسبٔ ٔ قەیراَبٔی ثَٕٔە ْاۆی کۀتاُۀەی زَجیارە رێپێإاَێکی ثەرثاتٔ.
صەضتەثژێراَی ئبرتەظ ٔ ثبزرگبَبٌ گەڤڵەی کۆصِتبیەکیبٌ صاڕغ ٔ نە يبرضای ٢٠٠٢صا ثاۆ صٔٔ رۆژ
 . ٥٤ئەَجٕيەَێکە يبفی گۆڕیُی یبضبی ثُایُەییی ْەیە.ٔ .ف
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چب ێس نەضەر کبر الثرا .ثەڤو چب ێس نە رێکشطتُی «ْێاسی سەڵاک»صا گەنا نێٓابتٕٔە ٔ نۀالٔەظ
کٕٔصێتب نە ۀْەرصا غتێکی َبصیًٕکراتیکە ْەر ثۆیە چب ێس ثە ئبضابَی ٔ تەَیاب صٔای ْەفاتەیەک
گەڕایۀە ضەر صەضەڤت.
ێُێسۆیال ْەڵگری ْەيبٌ ْۆکبری ضەرەکیی پەککۀتُی صیًٕکراضاییە :ضاەرچبٔەی ثەرفرأاَای
ضرٔٔغاااتی .ثاااۆ ٔێاااُە ضاااەرچبٔە َۀتییەکااابَی ئۀ ٔڤتە نە صەرۀەی رۆژْەڤتااای َبٔەڕاضااا ثە
گۀرەتریٍ ضەرچبٔەکبَی یٓبٌ صێُە ئەژيبر .ئەيە يبَبی ثەڕێٕەثرصَی ْەڵەی ئبثٕٔری گەَاضەڵیی
ضیبضی ٔ صاڕٔٔسبَی صايەزرأەیی .ثیط ضبد نەيۀپێع ئبضتی ژیابَی سەڵکای ێُێاسۆیال یەک نە
ثەرزتریٍ ئبضتەکبَی ئّيریکبی التیٍ ثٕٔ ثەڤو ئێطتە نە ضەصا ٨٠ی صاَیػتٕٔاَی ئەو ٔڤتە نە ژێار
ْێڵی ْەژاریضاٌ[ .ئۀصەو] نە ْەَاضپ الیەَۀە زەيیاُەی ضاەرْەڵضاَی غۆڕغاێک نەو ٔڤتەصا نەثابر
ثٕٔ ثەڤو تبکە ثەرْەو ضەرکرصەیەکی َٕپ ثٕٔ صیکتبتۆرپ کە ثبَگەغاەی پبراضاتُی ٔڤتەکەی نە
ْەڕەغەی صٔژيُبٌ کە زیابتر يەثەضاتی ٔڤتە یکگرتٕٔەکابَە) صەکابتْ .ەر ئەيەغاە ٔای کارصٔٔە
ْۆگۆ چب ێس ضتبیػی فیضێم کبضترۆ ضەصاو دٕضێٍ ٔ تەَبَەت غاێتێکی ٔەک يإەەيًەر قەزافای
ثکبت .نە ْەئٕی يەترضیضارتر ئۀەیە کە چب ێس ثۆتە ْێًبی ْیٕایەکی يێژٔٔییی ئّيریکبی التیٍ
ئۀ ْیٕایەی کە صەڵێا گۆڕاَکابریی ثەکەڵاک نە رێگابی ضیطاتەيێکی ضیبضایی پهاۆراڵۀە َابیەتە
ثەرْەو ا ضیطاااتەيی پهاااۆراد ئۀ ضیطاااتەيەیە کە دیاااسثە ضیبضاااییەکبٌ ٔ گااارٔپە سااابٔەٌ
ثەرژۀەَضییەکبٌ نە صٔٔتٕێی کرصاری يبَضٔٔکەری ریئاۆريی ٔرصۀرصەصا گەغاە صەکەٌ ا ثەڵکإٔ نە
رێگبی ضاەرْەڵضاَی ضاەرکرصەیەکی تابزەی يەضایذبییۀە صێاتە ثەرْەو ئبٔەْاب ضاەرۆکێک ْەيإٔ
ثەصثەستییەکبَی راثرصٔٔ ثەتۀأی صەضڕێتۀە ٔ نە ضەرەتبٔە ْەئٕ غتێک رێک صەسبتۀە .ئبٔەْب
رٔاَاااگەیەک نەو چەَاااض ضااابڵەی صٔاییاااضا نە َااابٔچەی ئبَاااض پەرەی ضاااەَضٔٔە .ئەگەر گیرٔگااارفتە
ئبثٕٔرییەکبَی ئّيریکبی التیٍ ثەرصۀاو ثێ ئەو رٔاَگەیە صەتٕاَ نەيەظ زیبتر پەرە ثطێُ .
صە ضبڵی راثارصٔٔی ئبفرییاب زۆر َبئٕيێاضکەر ثإٔ .نە ضابڵی  ١٩٩٠ثەصٔأە نە کاۆی ٔ ٤٨ڤتای
سٕارٔٔی ضەدرای ئبفرییب ٔ ٤٢ڤت ثە ْیٕای ئۀەی ثەغکٕٔ ئبفرییاب ضإُٔرەکبَی صیکتابتۆرییەتی
تبڤَکەر ٔ گەَضەڵیی ثێٕێُە صەرثبز ثکبت ْەڵجژارصَی چەَضدیسثییبٌ ثەڕێٕە ثارصٔٔە .ثەو صٔاییابَە
رۆژَبيەی َیۆیۆرک تبیًس غەپۆنی ْەڵجژارصَەکبَی ئبفرییب ٔ قۆَبەی تێپەڕیُی ئۀرٔپابی رۆژْەڤتای
صٔای رٔٔساابَی کۆيااۆَیسيی ثە یەکتاار ثەرأرص کاارصٔٔە ]٤[.ثەڤو ئبٔەْااب ثەرأرصکرصَێااک تٕٔغاای
ْەڵەی گۀرەياابٌ صەکاابتْ .ەرچەَااض نە زۆر الیەَۀە صیًٕکراضاای ثااۆتە ْااۆی کااراَۀەی فەزای
ضیبضیی ئبفرییب ٔ ئبزاصیی پێػکەظ ثە سەڵاک کارصٔٔە ثەڤو نە ْەيابٌ کبتاضا تاب راصەیەک ثاۆتە
ْااۆی رٔٔصاَاای کااۆيەڵ ئااابژأە ٔ ثػااێٕی ٔ ثێطااەقبيی کە نە راضااتیضا ئەو صۆسە گەَاااضەڵی ٔ
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یبضبغکێُیی نە زۆرثەی ٔڤتەکبَضا قإٔڵتر کارصۆتۀە .یەکێاک نە ٔرصثیُتاریٍ چابٔصێراَی کبرٔثابری
ئبفرییب يبیکم چێگ غەپۆنی َۀەصەکبَی صیًٕکراتیساضیۆَی ئبفرییبی ثە ٔرصی تبٔتٕپ کارصٔٔە ٔ
ثەپێاای ئەَجبيگیرییەکاابَی ئۀ «ئبفرییااب نەڕاصەثەصەر ەساا نەضااەر ْەڵجژارصَاای چەَااضدیسثی
صەکبت ...نە ثەراَجەرصا ثبٔەڕی ثە فبکتەرە ضەرەکییەکبَی ثەڕێٕەثرصَی نیجرانی َیایە» ]٥[.زۆرثەی
ٔڤتااابَی ئبفرییااابیی نە رٔٔی ئااابثٕٔری یااابٌ پێکٓااابتەییۀە گەغاااەیبٌ َەضاااەَضٔٔە ْەر ثاااۆیە
ثەصەضاتٓێُبَی ئەو فابکتەراَە گەنا صژٔار ٔ ضاەستە .صٔٔ ٔڤتای ئبفرییابیی ا ئبفرییابی ثبغإٔر ٔ
ثٕتطٕاَب ا کە زیبتر نە ْەئٕ ٔڤتبَی تر ثەرۀ صیًٕکراضیی نیجرانی ْەَگبٔیبٌ َبٔە رێژەی صاْبتی
ضااەراَەیبٌ نە رٔٔثەری پێٕیطا ثااۆ رۆَاابَی صیًٕکراضاای ا ٔاتە  ٣٠٠٠تااب  ٦٠٠٠صۆالر ا زیاابترە ٔ
ثێگٕياابٌ ئەيە نە رٔٔی رێااکۀتۀە َەثاإٔە .صاْاابتی ضااەراَەی ئبفرییاابی ثبغاإٔر  ٥٨٠٠صۆالر ٔ
ثٕتطٕاَب  ٦٦٠٠صۆالرە کە ْۆکبری ئەو ثەرزثَٕٔە صەضتکرصە ٔ صەگەڕێتۀە ثۆ ضابيبَی [ثەرچابٔی]
ضاااەرچبٔە ضرٔغاااتییەکبٌ .ئەيە ثۀ ٔاتااابیە َااابیەتۀە کە ئبفرییاااب نە ضاااەرصەيی صیکتااابتۆرییە
تبڤَکبرەکبَضا صۆسێکی ثبغتر صەژیب ثەڤو ثێگٕيبٌ َیػبَضەری ئۀەیە کە ئبفرییاب سێراتار ٔ زیابتر
نۀەی پێٕیطاااتی ثە صیًٕکراضااای ثێااا پێٕیطاااتی ثە ثەڕێااإەثرصَێکی ثااابظ ٔ گَٕجااابٔە .چەَاااض
ًََٕٔەیەکی زۆر ضەرکۀتٕٔيبٌ نەثەرصەضتضایە ٔەک يۆزايجیک کە کۆتبییی ثە غبزصە ضبد غاەڕی
َبٔسۆیی ْێُب ٔ ئێطتە ثە کرصۀە سبٔەٌ صیًٕکراضی ٔ ئبثٕٔریی ثبزاڕە .ثیريابٌ َەچا يۆزايجیاک
نە رێگاااابی یاااابريەتییە گۀرە ٔ ثەرچبٔەکاااابَی کۆيەڵگاااابی َێاااإَەتۀەیی ٔ رێکشاااارأی َەتۀە
یەکگرتٕٔەکبَۀە تٕاَیٕیەتی صۀڵەتێکای نێٓابتٕٔ ٔ کابرايە ثەصی ثێُا صٔٔثابرەثَٕٔۀەی ئبٔەْاب
يۆصێهێک ثۆ صاَەثەصاَەی ٔڤتبَی ئبفرییبیی غتێکی صٔٔر ٔ چبٔەڕٔاَُەکرأە.
ْەڵجژارصَەکبَی ئبضیبی َبٔەڕاض ا تەَبَەت ْەڵجژارصَگەنی تب راصەیەک ئبزاص ٔەک ْەڵجژارصَای
قرقیسضتبٌ ا ئۀەی ثەرْەيیبٌ ْێُبٔە ثریتییە نە صۀڵەتی ثەْێاس پەرنەيابٌ ٔ صەزگابی صاصٔەریای
الٔاز ٔ ئبزاصیی يەصەَی ٔ ئبثٕٔریی ثەرکإرت ٔ َابتۀأْ .ەَاضپ نەو ٔڤتابَە ْەڵجژارصَیابٌ ثەڕێإە
َەثاارصٔٔە نەو ٔڤتاابَەصا ئۆتۆریتەساإازاَی ەياابٔەری صەضااەڤتیبٌ گرتااۆتە صەضاا  .ثااۆ ٔێااُە
ضەرۆککۆيبری ئبزەرثبیجبٌ دەیاضەر ەەنیایەف نە ضاەرصەيی ضاۆ یەتضا نە ثەرپرضابَی ک.ق.ة ٔ
ئەَاااضايی کاااۆيیتەی ثەڕێااإەثەرایەتیی دیسثااای کۆيۆَیطااا ثااإٔ .نە ضااابڵی  ٔ ١٩٩٣نە رێگااابی
کۆصِ تبیەکۀە صەضەڤتی گرتە صەض ثەڤو یضیتریٍ چبٔصێراَی َابٔچەکە نەضاەر ئۀ ثابٔەڕەٌ کە
تەَابَەت ئەگەر ْەڵجژارصَێکاای ئابزاص ٔ صاصپەرٔەراَەیااع ثەڕێاإە ثاێا ەەنیاایەف ْەر ثاارأەیە]٦[.
ٔاصیبرە تەَبَەت ئەگەر قبرەيبَەکبَیع صەضاەڤت ثگارَە صەضا گۆڕاَکابرییەکی ئۀتاۆ رٔٔ َابصات.
ضااەرۆککۆيبری گٕر طااتبٌ ئێااضٔارص غاإارصَبصزە کەضاابیەتییەکی َبضاارأ ٔ ثەڕێااسە غاإارصَبصزە
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ْەيبٌ ٔەزیری ریئۆريشٕازی صەرۀەی ضەرصەيی گٕرثابچۆفە کە نە صايرکبَاضَۀەی غاەڕی ضابرصصا
صۀرێکااای ثەرچااابٔی گێاااڕا .کەچااای ثەيەغاااۀە غااإارصَبصزە ثە قااابزاَجی ساااۆی صەضاااکبری نە
ْەڵجژارصَەکبَضا ص ەکبت ْەرچەَض نە ْەڵجژارصَێکی ئبزاصیػضا ْەر ثارأەیە)ٔ .ڤتای ژێار صەضاەڤتی
٥٥
غٕارصَبصزە پڕە نە گەَضەڵی ٔ ئبزاصییە تبکییەکبٌ نەرزۆکٍ ٔ ثە ئبضبَی پێػێم صەکرێٍ.
ثێگٕيبٌ صیًٕکراضیی َبنیجرانی نە ًَإَٔەیەکۀە ثاۆ ًَإَٔەیەکیتر یابٔازە نە ْەَاضپ ٔڤتای
ٔەک ئبرژاَتیُضا ئبضتی الصاَەکە کەيە نە ٔڤتبَی ٔەک قەزاقطاتبَضا صۆسێکای صیکتبتۆرئبضاب زاڵە ٔ
ْەَااضپ ٔڤتاای ٔەک ئااۆکرایٍ ٔ ٔێُێسۆیالیػااًبٌ ْەیە کە ئەکۀَە َێاإاٌ ئەو صٔٔ ەيطااەرۀە .نە
زۆرثەی ئەو ٔڤتبَەصا ثە صەگًەٌ رپ صەکۀپ ْەڵجژارصَەکابٌ ثەقەصەر رۆژئابٔا ئابزاص ٔ پابکژ ثێا
ثەڤو ثەيەغااااۀە ْەڵجااااژاراصٌ َیػاااابَضەری ثەغااااضاریکرصَی گػااااتییە نە ضیبضااااەتضا ٔ يبَاااابی
پػتیٕاَیکرصَە نۀ کەضبَەی ٔا ْەڵضەثژێرصرێٍ .ۆری تێکەڵجإَٔی صیًٕکراضای ٔ ئۆتۆریتەسإازی
ثە یەکتر نە ٔڤتێکۀە ثۆ ٔڤتێکی تر یبٔازە نە راضاتیضا ْەڵجژارصَەکابَی رٔٔضایب نە ْەڵجژارصَای
زۆرثەی ئەو ٔڤتاابَە ئاابزاصاَەتر ثەڕێاإە صەچ ا ثەڤو نە ْەرْەئٕیبَااضا ئۀ فاابکتەرە َەگَٕجاابٔاَە
صەثیُاارێٍ .تاابکە ضااەرچبٔەی زاَیاابری کە ثە غااێٕەی یب یااب ٔڤتاابَی صَٔیااب نە رٔٔی يێااژٔٔی
صیًٕکراتیااک ٔ ثبڤصەضااتیی یبضاابٔە پٕنێُجەَااضی صەکااب ئۀەياابٌ پا صەڵێا کە نە ثیطا ضاابڵی
راثرصٔٔصا ْەژيبری صیًٕکراضاییە َبنیجرانییەکابٌ ثە غاێٕەیەکی رٌٔٔ ٔ ئبغاکرا زیابصی کارصٔٔە .نە
١٩٩٠صا تەَیب نە ضەصا ٢٢ی کۆی ئۀ ٔڤتبَەی نەضەر ْێڵی صیًٕکراتیساضیۆٌ ثٌٕٔ صەکۀتاُە َێإ
ئەو پۆنێُجەَضییۀە ئەو رێژەیە نە ١٩٩٢صا ثەرز ثٕٔیۀە ثۆ نە ضەصا  ٔ ٣٥نە ١٩٩٧صا گەیػاتە نە
ضەصا  .٥٠نەو ثەرٔارە ثەصٔأە تب راصەیەک صاثەزیٕە ثەڤو ْبٔکبت نەگەد َٕٔضیُی ئەو کتێاجەصا نە
کااۆی ئۀ ٔڤتاابَەی نە ْەياإٔ یٓبَااضا رێگاابی صیًٕکراتیساضاایۆَیبٌ گرتااۆتەثەر َااسیکەی َیٕەیاابٌ
صیًٕکراضیی َبنیجرانیٍ.
ْەَضپ کەش ئەو صیبرصەیە ثە صیبرصەیەکی کبتی صەزاٍَ ٔ پێیبٌ ٔایە ئەيبَە کۆيەڵە کێػەیەکٍ
نە ْەيبٌ ضەرەتبٔە صأێُی ْەيإٔ صیًٕکراضاییەکی تابزەصايەزرأ صەگارێتۀە .ثۀ اۆرەی گۆ ابری
ئێکۆَۆيیط ا َٕٔضاایٕیەتی نیجرانیسياای یبضاابسٕاز «نە ضیطااتەيێکی صیًٕکراتیکااضا ئبضاابَتر صێااتە
صی» ] ٧[.ثەڤو ئبیب ئەو رٔاَگە گػتییە رٔاَگەیەکی صرٔضتە ئبیب نە ْەَضپ صە ەری ٔەک ئبضیبی
َبٔەڕاض ٔ ئبفرییبصا ْەڵجژارصٌ صەتٕاَ ثجێتە ْۆی کراَۀەی فەزای ضیبضیی ٔڤتێاک صٔاثەصٔای
 . ٥٥نە پابییسی ٢٠٠٣صا کاإڕەکەی دەیاضەر ەەنیاایەف ثە ْەڵجژارصَێکاای گٕيبَابٔی ٔ صەضااکبریکرأ ثاإٔ ثە
ێُػیُی ثبٔکی ٔ غٕارصَبصزەیع صٔای ثرصَۀەی ْەڵجژارصَەکبَی ضەرۆککۆيبری ٔ نە ژێر زەس ٔ گٕغبری
َەیبراَیضا ثە َبچبری ٔازی نە صەضەڤت ْێُب.ٔ .ف
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ئەو قۆَاابەە ئبیااب صەتاإاَ ریئااۆريی ضیبضاای ئاابثٕٔری ٔ یبضاابییی ثەرثتٔتاار [ثەضااەر صەضااەڤتضا]
ثطەپێُ ئبیب ْەڵجژارصٌ صيبيکێک َییە ثۆ غبرصَۀەی ئۆتۆریتەسإازی ٔ پۆپاۆنیسو زۆرثەی ئەو
قۆَبەابَە ْێػاتب تۀأ َەثإٌٔ ْەر ثاۆیە زۆر زٔٔە يارۆڤ ٔەڤيای ئەو پرضایبراَە ثاضاتۀە ثەڤو
َیػاابَەکبٌ صڵشۆغااکەر َاایٍ .زۆرثەی صیًٕکراضااییە َبنیجرانییەکاابٌ ا ثااۆ ٔێااُە َسیااک ثە ْەياإٔ
ًََٕٔەکاابَی ئبضاایبی َبٔەڕاضا ا زۆر سێاارا گااۆڕصراٌ ثااۆ کااۆيەڵە صیکتاابتۆرییەکی ثەرصۀاو .نەو
ٔڤتاابَەصا ْەڵجااژارصٌ تەَیااب ٔ تەَیااب غااەرەییەتی ثە [صیاابرصەی] صزیُاای صەضااەڤت ثەسػاایٕە .نە
ٔڤتبَیترصا ٔەک زۆرێاک نە ٔڤتابَی ئبفرییابیی صیًٕکراتیساضایۆَی سێارا ثاۆتە ْاۆی الٔازکۀتُای
ئۆتااۆریتەی صۀڵەت ٔ گەناا کێػااەی ۆرأ ااۆری َاابٔچەیی ٔ ئەتُیکیاای نە ثەرصەو صەضااەڤتی
َبٔەَضیااضا قاإت کاارصۆتۀە .ثەڤو صەضااتەیەکیتر نەو ٔڤتاابَە ٔەک ٔێُێااسۆیال ٔ پێاارۆ ْێػااتب
[تێکەڵکرصی] َەستێاک صیًٕکراضایی رەضاەٌ ٔ صَٔیابیەک رۀتای َبنیجرانییابٌ پبراضاتٕٔە .صٔا ابر
چەَض ًَإَٔەیەکی ٔەکإٔ کۆرٔاضای ٔ ئۆضهۆٔاکیػاًبٌ ْەیە کە رژێًێکای صیًإکراتیکی َابنیجرانی
ْۀڵی ریئۆريکرصٌ ٔ ثبڤصەضتکرصَی یبضب صەصات .نەو صٔٔ ًَإَٔەیەصا تبیجەتًەَاضیی صیًٕکراتیاک
پاابڵُەرێکی گرَااگ ثاإٔ ثااۆ چبکطاابزیکرصٌ چَٕکاإ ئەو تبیجەتًەَااضییە کاابرێکی ێجە ا کاارص کە
صیًٕکراضاای ثبغااتر نە ْەياإٔ ااۆرە صۀڵەتێکیتاار ئەَجاابيی صەصات :سٕێڕییەکاابَی سطااتە الٔە ٔ
ْەنٕيەر ێکی نەثبری ثۆ گٕاضتُۀەی ئبغتیشٕازاَەی صەضەڤت نە کۆَەپبرێساَۀە ثاۆ ضیطاتەيێکی
َٕپ پێک ْێُب .ثەڤو ثیريبٌ َەچ ْەرصٔٔ ٔڤتی کۆرٔاضی ٔ ئۆضهۆٔاکی صٔٔ ٔڤتای ئۀرٔپابییٍ ٔ
رێااژەی صاْاابتی ضااەراَەیبٌ ثەرزە :کۆرٔاضاای  ٦٦٩٨صۆالر ٔ ئۆضااهۆٔاکی  ٩٦٢٤صۆالر .ثەگػااتی نە
صەرۀەی ئۀرٔپاابصا صیًٕکراضاایی َاابنیجرانی َەیتٕاَیاإە ثجێااتە رێگاابیەکی گَٕجاابٔ ٔ کاابریگەر ثااۆ
صەضتەثەرکرصَی صیًٕکراضیی نیجرانی.
ثب ئبٔڕێک نە پبکطاتبٌ ثاضەیُۀە .رٔٔصأەکابَی ئۆکتۆثری تػاریُی یّکاّو) ١٩٩٩ی پبکطاتبٌ
صَٔیبی رۆژئبٔای ضەرضابو کارص ژەَەراد پەرٔیاس يٕغاەڕەفی فەريبَاضەی ئابرتەظ ثە کٕٔصێتابیەک
صۀڵەتی َۀاز غەریئی ضەرۆک ٔەزیراَی ْەڵجژێرصرأی رٔٔسبَض .ئۀەی يابیەی ضەرضإٔڕيبٌ ثإٔ
کٕٔصێتبکە َەثٕٔ چَٕکٕ ئەيە چٕارەيیٍ کٕٔصێتبیەک ثٕٔ نە چەَضە صەیەصا نە پبکطاتبٌ صەقۀياب
ثەڵکٕ پێػٕازیکرصَی گەريای سەڵاک ثإٔ نۀ کٕٔصێتابیە .زۆرثەی پبکطاتبَییەکبٌ سۆغاذبد ثإٌٔ
ثۀەی نە یبزصە ضبد صیًٕکراضیی َبغیریٍ رزگابر ثإٌٔ .نۀ ضاەرصەيەصا َۀاز غاەری ٔ ثیُەزیار
ثۆتۆی ضەرۆک ٔەزیراَی پێػٕٔ صەضاەڤتیبٌ کرصثإٔە پرصێاک ثاۆ صەضاتەثەرکرصَی ثەرژۀەَاضییە
تبیجەتییەکاابَی سۆیاابٌ .ئۀاٌ ْبٔڕێیاابَی ضیبضاایی سۆیاابٌ نە صاصگبکبَااضا صاصەيەزراَااض صۀڵەتە
سۆيبڵییەکبَیبٌ ْەڵئۀەغابَضۀە ئیجبزەیابٌ ثە ثَٕیابصگەرا ئیطااليییەکبٌ صەصا یبضابی تَٕاضٔتیژ
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پەضُض ثکەٌ ٔ سەزێُەی صۀڵەتیبٌ ثە تبڤٌ صەثرص .ضەرصێڕی ٔتبری رۆژَبيەیەکی گرَگی پبکطتبٌ
نە ژإَیەی کبََٕی یّکّو) ١٩٩٨صا ثەو غێٕەیە ثبرٔصۆسی ئۀ ٔڤتەی ٔێُب کرصٔٔە« :صیًٕکراضیی
فبغیطااتی :صەضااەڤت ثااضزە َەیاابراٌ ثشُکێااُە» ]٨[.رۆژَبيەکاابَی رۆژئاابٔا ٔ ثەتاابیجەت رۆژَاابيە
ئاااّيریکبییەکبٌ ْەڵٕێطاااتێکی زۆر یبٔازیااابٌ ٔەرگااارت َسیاااک ثە ْەرْەئٕیااابٌ ثە صرٔضاااتی
کٕٔصێتبکەیبٌ غەريەزار کرص .نە کێجەرکێکبَی ْەڵجژارصَی ضبڵی ٢٠٠٠صا ۆرج صەثڵیۆ ثإٔظ صاَای
ثۀەصا َب کە َبٔی ضەرۆکی تابزەی پبکطاتبَی نە ثیار کارصٔٔە ثەڤو ٔتیػای ئەو ضاەرۆکە تابزەیە
«نە َبٔچەکەصا ضاەقبيگیری پێاک صەْێُا » .رۆژَابيەی ٔاغایُگتۆٌ پۆضا زۆر سێارا ئەو اۆرە
صەرثڕیُە َبئبضبییەی ۆرج ثٕٔغی ضەثبرەت ثە صیکتبتۆرێک غەريەزار کرص.
يٕغەڕەف صٔٔ ضبد صٔاتر ٔ صٔاثەصٔای ئۀەی رٔٔصأە کبریگەر ٔ گۆڕێُەرەکبَی ١١ی ضێپتبيجر
پااێگە ٔ ێگەیاابٌ ثەْێااس کاارصۀە رۀتاای ریئااۆريە راصیکاابڵە ضیبضاای کااۆيەڤیەتی فێرکاابری ٔ
ئبثٕٔرییەکابَی صرێااژە پا صا تەَاابَەت الیەَگراَیػای چاابٔەڕێی ئبٔەْااب ریئۆريێکیاابٌ نە يٕغااەڕەف
َەص ەکرص .نە َبٔ ضیبضاەتًەصاراَی ْەڵجژێارصرأصا ْەژيابرێکی زۆر کەيیابٌ پػاتیٕاَییبٌ نەو کابراَە
صەکرص .نە راضتیضا يٕغەڕەف تەَیب نەثەر ئۀە تٕاَیٕیەتی ضیبضەتەکبَی ثەڕێٕە ثجبت کە يە جٕٔر
َییە نە ْەڵجژارصَضا ثەغضاری ثکبت ٔ ثەرژٔەَضیی صۀڵەيەَضە فیۆصانەکبٌ ٔ يیهیػیب ئیطاليگەراکبٌ
ٔ صەرەثەگە سۆيبڵییەکاابٌ نەثەرچاابٔ ثگرێ ا ْ .اایش گەرەَتیاایەک َەثاإٔ صیکتبتۆرێااک ئۀ کاابراَەی
يۆغەڕەف ئەَجبو ثاضات ثەڤو نە پبکطاتبَضا ْایش ضیبضاەتًەصارێکی ْەڵجژێارصرأ َەیتٕاَیإە ٔەک
يٕغەڕەف ئبٔەْب ثٕێراَە ٔ یضی ٔ کبریگەراَە ٔڤت ثەڕێٕە ثجبت .ئێطاتە کە ضاەرقبڵی َٕٔضایُی
ئەو صێااااڕاَەو ثە ثەرأرص نەگەد صەضااااپێکضا ئۆتۆریتەساااإازاییەکەی کەيێااااک زیاااابتر ثااااۆتۀە ٔ
نیجرانجَٕٔەکەی گەن کەو ثۆتۀە .ثەڤو نەگەد ئەيەغضا ٔ ضەرەڕای ئۀەی زۆرپ نە گرٔپە فیۆصال
ٔ يەزْەثییەکاااابَی کۆيەڵگاااابی پبکطااااتبٌ نە ْەيجەریااااضا ٔەضااااتبٌٔ ئۀ ْەر ضاااإٔرە نەضااااەر
يۆصێڕَیساضیۆٌ ٔ ضێکۆالریساضیۆَی ٔڤتەکەی .چبکطبزیی ٔ گۆڕیُی ئبثٕٔری ٔ ضیبضایی پبکطاتبٌ
نە صاْااابتٕٔی َسیکاااضا غاااتێکی يەدااابد ٔ َااابيٕيکیُە ثەڤو ا ٔەک رٔٔضااایب ا ئەگەر ثێااا ٔ
نیجرانیساضیۆٌ ٔ تەَبَەت صیًٕکراضیی رەضەٌ نەو ٔڤتەصا ثێتە صی ْۆکبرەکەی ْەڵُابگەڕێتۀە ثاۆ
يێااژٔٔی صیًٕکراضاایی َاابنیجرانیی پبکطااتبٌ ثەڵکاإٔ ْەڵااضەگەڕێتۀە ثااۆ ئۀەی کە ثە رێااکۀت
٥٦
ئۆتۆریتەسٕازێکی نیجرال ڵۀی صەضەڤتی گرتۆتە صەض .

 . ٥٦ضبڵی  ٔ ٢٠٠٨صأاثەصٔای گەڕاَۀەی ثیُەزیر ثۆتۆ ٔ َۀاز غەری ثۆ پبکطتبٌ ٔ زَجیرەیەک رٔٔصأی
ضیبضی ٔ تێرۆریطتیی گۀرەگۀرە يٕغەڕەف ٔازی نە صەضەڤت ْێُب ٔ پبکطتبَی ثە ْێػ .ٔ.ک
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کێػەکبَی صیًٕکراضی
َیگەراَییەگاابَی ئێطااتبی ئااێًە ثەراَااجەر ثە ئۆتۆریتەساإازاَی ْەڵجژێاارصرأی رٔٔضاایب ئبضاایبی
َبٔەڕاضااا ٔ ئاااّيریکبی التااایٍ قەت َەصەثااإٔ ثە يااابیەی ضەرضااإٔڕيبَی نیجرانەکااابَی ضاااەصەی
َۆزصەْەيی ٔەک بٌ ضتیٕارت يیام .يیام کتێاجە کالضایکەکەی ساۆی ضاەثبرەت ثە ئابزاصی ثۀ
ئبگبصارکرصَۀەیە صض پ صەکابت کە ْەرچای ٔڤتەکابٌ صیًإکراتیکتر صەثاُۀە ٔرصۀرصە سەڵاک
صەگەَە ئۀ قەَااابەەتەی کە «زیااابتر نە راصەی پێٕیطااا نەضاااەر ثەرکااإرتکرصَۀەی صەضاااەڤت
صۀڵەت) ٔەضااااتبٌٔ ٔ[ ..ئەو ەستکاااارصَە] تەَیااااب صژکاااارصۀەیەک ثاااإٔە نە ثەراَااااجەر ئۀ
صەضەڤتضاراَەصا کە ثەرژٔەَضییەکبَیبٌ پێاۀاَەی ثەرژۀەَضییەکبَی سەڵکە» .ثەڤو کبتێاک سەڵاک
صەثُە ثەرپرضی کبرٔثبر[ی ٔڤت] ئیضی پێٕیط ثە َیگەراَی ٔ سۆپبراضتٍ َیایە« .پێٕیطا َیایە
نە ثەراَجەر ئیراصەی سۆیبَضا پبرێسگبری نە سەڵک ثکەیاٍ» .صٔای ئۀەی ئەنێکطابَضێر نٕٔکبغاێُکۆ
نە ْەڵجژارصَااای ئااابزاصاَەی ١٩٩٤صا ثە رێژەیەکااای ثەرز ضاااەرکۀتُی ثەصەضااا ْێُاااب ٔ ثااإٔ ثە
ضەرۆککۆيبری ثێالڕٔٔش ضەثبرەت ثە ثەرکٕرتکرصَۀەی صەضەڤتی پرضیبراٌ نا کارص ٔەڤيەکەی
ئۀ ٔەک پػتڕاضتکرصَۀەیەک ثۆ َیگەراَییەکبَی يیم ٔاثٕٔ« :صیکتبتۆرییەک نە ئبراصا َییە يٍ نە
سەڵکى ٔ ثۆ سەڵک کبر صەکەو».
گۀرەتریٍ کێػەی َێٕاٌ نیجرانیسيی یبضبسٕاز ٔ صیًٕکراضی ئۆتاۆریتەی صۀڵەتە .نیجرانیسيای
یبضااابسٕاز نەضاااەر ثەرکااإرتکرصَۀەی صەضاااەڤت صۀەضااات ٔ ثە پاااێاۀاَە صیًٕکراضااای نە
کەڵەکەثٌٕٔ ٔ ثەکبرْێُابَی صەضاەڤت راصەيێُا ْ .ەر ثاۆیە زۆرثەی نیجرانەکابَی ضاەصەی ْەژصە ٔ
َۆزصە نەضەر ئۀ ثبٔەڕە ثٌٕٔ کە صیًٕکراضی ْێسێکە صەتٕاَ زەثر نە ئبزاصییەکبٌ ثکبت .صۀڵەتی
صیًٕکراتیااک ٔاصەزاَاا ساابٔەٌ سٕصيٕستاابری ٔاتە صەضااەڤت)ی رەْاابیە ٔ صەتاإاَ صەضااەڤت
ضبَتراڵیسە ثکابت ئەو کەڵەکەکارصَەی صەضاەڤت ثە زۆری نە رێگابگەنی ضەررٔٔیبضابییۀە ثەڕێإە
صەچ ٔ ئبکبيی تبد ٔ صڵتەزێُی ن صەکۀێتۀە .صٔا بر ثەرْەيی ئەو رۀتە یبٔازییەکی ئۀتۆی
نەگەد صیکتبتۆریضا َییە تەَیب رۀایی ٔ غەرەییەتی نە صیکتبتۆری زیبترە.
نەو صە ضاابڵەی راثاارصٔٔصا ئۀ صۀڵەتە ْەڵجژێاارصرأاَەی سۆیاابٌ ثە َاإێُەر ٔ ْێًاابی سەڵااک
صەزاٍَ ثەرصۀاو صەضتیبٌ ثەضەر صەضەڤت ٔ يبفی گرٔپەکبَی صیکەی َبٔ کۆيەڵگبصا گرتإٔە ئەو
صەضتجەضەراگرتُە ْەو ئبضۆییە نە ئبض نیەکابَیتری صۀڵەتای َەتۀەییاضا) ٔ ْەو ئەضاتَٕٔییە
نە ئبضااا ثەرپرضااابَی َااابٔچەیی ٔ سۆيااابڵی ٔ ْەرٔەْاااب کۆيپبَیاااب تبیجەتییەکااابٌ ٔ گااارٔپە
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َبصۀڵەتییەکااابَیتری ٔەک چبپەيەَییەکبَاااضا) .پااإٔتیٍ ٔ نٕٔکبغاااێُکۆ ٔ چااابٔێس تەَیاااب چەَاااض
ًَاإَٔەیەکی ئەو ااۆرە صەضااەڤتضاراَەٌ .تەَاابَەت ریئۆريشاإازێکی رەضااەَی ٔەک ضااەرۆککۆيبری
پێػإٔی ئابرژاَتیٍ ا کاابرنۆش يێُاێى ا نە ْەغا ضابد صەضااەڤتضاریضا َاسیکەی  ٣٠٠صەضااتٕٔری
ضەرکۆيبریی صەرکرص کە َسیکەی ض قبتی کۆی ئۀ صەضتٕٔراَەیە ْەئٕ ضەرۆککۆيبراَی پێػٕٔی
ئااابرژاَتیٍ نە  ١٨٥٣ثەصٔأە صەریااابٌ کااارصٔٔە .نە ١٩٩٦صا ەەضاااکەر ئبقااابیەفی ضاااەرۆککۆيبری
قەرقیسضتبٌ کە نە ضەصا ٦٠ی کۆی صەَگەکبَی ثەصەض ْێُابثٕٔ گەڤڵەی پەرەپێاضاَی صەضاەڤتی
سۆی سطتە ریئراَضۆيۀە کە زۆر ثە ئبضبَی پەضُض کرا .ثەو پێایە صەضاەڤتی صیابریکرصَی ْەيإٔ
ثەرپرضبَی ثبڤی ٔڤت گە نە ضاەرۆک ٔەزیراَای پا صرأە ْەرچەَاض ئەگەر پەرنەيابٌ ضا ابر
کبَضیضای ضەرکۆيبر ثۆ ٔەرگرتُی پۆضاتی ضاەرۆک ٔەزیاراٌ رەت ثکابتۀە ئۀا ئبقابیەف صەتإاَ
٥٧
پەرنەيبٌ ْەڵجٕەغێُێتۀە.
صەضتجەضەراگرتُی ئبضۆیی زیبتر ئەکۀێاتە ثەرچابٔ ثەڤو صەضتجەضاەراگرتُی ئەضاتَٕٔی زیابتر
ثبٔە .نە ضی ضبڵی راثرصٔٔصا صۀڵەتە ْەڵجژێرصرأەکبَی ْیُضضتبٌ ٔ پبکطتبٌ ثەرصۀاو پەرنەيابَە
ئەیبنەتییەکبَیاابٌ نە سااۆڕا ٔ ثەث ا ْااۆ ْەڵٕەغاابَضۆتۀە ٔ َبٔچەکبَیاابٌ سطااتۆتە ژێاار کااۆَترۆڵی
راضتۀسۆی صۀڵەتی َبٔەَضییۀە .صۀڵەتی ْەڵجژێرصرأی کۆيبری ئبفرییابی َبٔەَاضی کابرێکی نەو
چەغُە ثەڤو کەيتر گرَگای ئەَجابو صا ٔ ضیطاتەيی زاَکاۆی ئۀ ٔڤتەی نە ضاەرثەسۆییی صێرێُای
سااۆی صاياابڵی ٔ کاارصی ثە ثەغااێک نە صايٕصەزگاابی صۀڵەتاای َبٔەَااضی .نە پێاارۆٔە تااب ئااۆکرایٍ ٔ
فیهیپیٍ صەضەڤتضاراٌ ثۆ ترضبَضٌ ٔ تۆقبَضَی یەک نە نەيپەرە زۆر گۀرەکابَی ثەرصەو صەضاەڤتی
صۀڵەت ٔاتە ْۀاڵُێااراٌ ثە غااێٕەیەکی ثەرثااتٔ ٔ ضیطااًبتیک نە ْێسەکاابَی ئبضاابیع کەڵااک
ٔەرصەگاارٌ .نە ئااّيریکبی التیُااضا تەَاابَەت ثە رٔاڵەت صیًاإکراتێکی ریئۆريشاإازی ٔەک ئاابنجێرتۆ
تۆنێضۆی ضەرۆککۆيبری پێرۆ ْەيیػە صەضەڤتی سۆی ثە ئبراضاتەی تۆقبَاضَی َەیابراَی ضیبضایضا
ثەکبرْێُبٔە.
پاابٔاَکرصَی صەضااەڤت ثەتاابیجەت نە ئااّيریکبی التاایٍ ٔ ٔڤتاابَی ضااەر ثە ضااۆ ییەتی پێػاإٔصا
صیبرصەیەکی ثبٔە رەَاگە ْۆکابرەکەی ثگەڕێاتۀە ثاۆ ئۀەی کە ضیطاتەيی دکإٔيەتیی زۆرثەیابٌ
ضیطااتەيی ضااەرۆککۆيبرییە .ئەو رژێًاابَە ااۆرە ضااەرۆکێک ثەرْەو صێااٍُ کە پێاای ٔایە نە الیەٌ
 . ٥٧نە ساابکەنێٕەی ١٣٨٤ی ْەتاابٔی [ ٔ ]٢٠٠٥صٔاثەصٔای ثەڕێٕەچاإَٔی ْەڵجژارصَەکاابَی پەرنەياابٌ کە
صەضتکبری ٔ ضابستەکبریی زۆر گۀرەی تێاضا کراثإٔ زَجیارە َبڕەزایتیاّکای ثەرثاتٔ ْەيإٔ قەرقیسضاتبَی
گرتۀە ٔ ەەضکەر ئبقبیەف ثە َبچبری ٔڤتی ثە ْێػ ٔ صٔا بر صەضتهەکبرکێػبَۀەی ساۆی راگەیبَاض.
ٔ.ف
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سەڵکۀە قطە صەکبت تەَبَەت ئەگەر زۆریُەیەکی رێژەییی صەَگەکبَیػای ثە صەضا ْێُابث [ْەر
سۆی ثە ٔتەثێاژی سەڵاک صەزاَا ] .اۆٔاٌ نیُاس ثیريەَاضی زاَطاتە ضیبضاییەکبٌ نەو ثابرەیۀە
ضەرَجًبٌ ثۆ الی ضبنڤبصۆر ئبنێُضە راصەکێػ کە نە ١٩٧٠صا تەَیاب نە ضاەصصا ٣٦ی صەَگەکابَی ثە
صەض ْێُب ٔ ثەو رێژە کەيۀە ثٕٔ ثە ضاەرۆککۆيبری غایهی .نە ئبٔەْاب صۆسێاک ٔ نە ضیطاتەيی
پەرنەيبَیضا ضەرۆک ٔەزیراٌ َبچبرە ثە صرٔضتکرصَی صۀڵەتێکی ْابٔثەظ صەضاەڤت صاثەظ ثکابت
ثەڤو نە ضیطااتەيی ضااەرۆکبیەتیضا ضااەرۆککۆيبر نە ثاابتیی ئەَااضايبَی ثاابڤی دیسثەکاابٌ ْاابٔڕپ
َسیکەکاابَی سااۆی نە کاابثیُەصا صاصەَێ ا ٔ ثەو غااێٕەیە کەيتااریٍ نەيااپەری َاابٔسۆیی نە ْەيااجەر
صەضەڤتیضا صەيُێتۀەْ .ەرکبتیع ْەڵٕێطتی ئۀ نەگەد ْەڵٕێطتی پەرنەيبٌ ٔ تەَبَەت صاصگبکبَضا
تەثاااب َەیەتۀە ساااۆی نە ثااابزَەی يبَاااضٔٔکەر ٔ َبسۆغااای صیااابنۆق ٔ چەقەچەقااای ضیبضااای ٔ
ْبٔپەیًبَیکرصٌ صەصزێتۀە ٔ «پەَب صەثبتۀە ثۆ گەل» .تٕێژەراٌ ٔ نێکۆڵەراٌ نەضەر چابکترثَٕٔی
ضیطتەيی ضەرکۆيبری نە ضیطتەيی پەرنەيبَی کۆک َیٍ ئەڵجەت نە ْەرصٔٔ اۆرصا ئەگەر َبَٔاضە
پێػکۀتٕٔەکبَیتری صەضەڤت َەثاٍ ا َبٔەَاضی ٔەک پەرنەيابٌ صاصگبکابٌ دیاسثە ضیبضاییەکبٌ
صۀڵەتە سۆيبڵییەکااابٌ زاَکۆکااابٌ ٔ يیاااضیبی ضاااەرثەسۆی ْۀاڵُێاااری ا ئەگەری پااابٔاَکرصٌ ٔ
صەضتجەضەراگرتُی صەضەڤت ْەیە .نە راضتیضا زۆرثەی ٔڤتبَی ئاّيریکبی التایٍ ْەرصٔٔ ضیطاتەيی
ضەرکۆيبری ٔ پەرنەيبَتبرییبٌ تێکەد ثە یەکتر کرصٔٔە ٔ ئبٔێتەیەکی نەرزۆکی ضەرۆکی پۆپۆنیطا
ٔ ضیطتەيی چەَضدیسثییبٌ ثەرْەو ْێُبٔە.
صۀڵەتبَی پبٔاَشٕاز َبتٕاٍَ ٔڤتێکی ثەصیطیپهیٍ ٔ ضەقبيگرتٕٔ صرٔض ثکەٌ .صۀڵەتی ثەْێس
یبٔازە نە صۀڵەتی نێٓبتٕٔ ٔ کبرايە نە راضتیضا صەغاێ ئەو صٔٔاَە پاێکۀە َبتەثاب ثاٍ .ئبفرییاب
تەژییە نە صۀڵەتبَی تیُٕٔی صەضەڤت ٔ َبکبرايە [نە ثەراَاجەرصا] صۀڵەتای ئاّيریکب صەضاەڤتێکی
ثەرکٕرتی ْەیە ٔ نەْەيبٌکبتضا زۆر نێٓابتٕٔ ٔ کابرايەیە .فابيکرصَی ْەڵەی ئەو صٔٔ چەياکە ثاۆتە
ْاااۆی ئۀەی زۆرێاااک نە صۀڵەتااابٌ ٔ تااإێژەراَی رۆژئااابٔایی نە پێکٓێُااابَی صۀڵەتااای ثەْێاااس ٔ
چەقجەضااتٕٔ نە یٓاابَی ضااێٓەيضا پػااتیٕاَی ثااکەٌ .ضااەرۆکی ئەو ٔڤتاابَە صەڵااێٍ ثااۆ غکطااتضاَی
فیااۆصانیسو ْەڵٕەغاابَضَۀەی ْبٔپەیًاابَێتییە تَٕااضٔتۆڵەکبٌ زاڵجاإٌٔ ثەضااەر گاارٔپە ساابٔەٌ
ثەرژۀەَضییەکبٌ ٔ َەزيجەسػیٍ ثە کۆيەڵگبی غپرزِی سۆیبٌ پێٕیطاتە ئۆتاۆریتە ٔ صەضاەڤتیبٌ
ْەثێااا  .ئەو ثااابثەتە تاااب راصەیەک راضاااتە ثەڤو َەیتٕاَیااإە صۀڵەتااای رۀا نە صۀڵەتااای تۀأ
صەضەڤتشٕاز یب ثکبتۀە .صۀڵەت کە سبٔەٌ صەضاەڤتێکی ثەرکإرتە ٔ ثەو پێایەظ غاەرەییەتی
ْەیە زۆر اابر تەَاابَەت ئەگەر ثە ْێٕاغاایع ثاإٔە صەتٕاَێ ا ثە رێگاابی پێکٓێُاابَی ْبٔپەیًبَیااضا
تەکاإٔزی ضااەقبيگیر ثکاابت ٔ ضیبضااەتە قٕرضااەکبٌ ێجە اا ثکاابت .گرَگتااریٍ تبقیکاابری ثااۆ
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غەرەییەتی ْەر صۀڵەتێک ثریتییە نە کۆکرصَۀەی پیتبک چَٕکٕ راپەڕاَضَی ئەو کابرە پێٕیطاتی
ثە ْێسێکی گۀرەی پٕنیص َیایە ثەڵکإ پێٕیطاتە سەڵاک ثە غاێٕەی صڵشإاز ٔ ساۆکرص يهکەچای
یبضاب ثاٍْ .اایش صۀڵەتێاک پۆنیطااێکی ْێُاض يەزٌ ٔ ثەْێاسی َیاایە نە رێگابیۀە ثە زۆر پیتاابک نە
سەڵک ٔەرثگرێ  .تب ئێطتبیع رێژەی کۆکرصَۀەی پیتبک نە ٔڤتابَی یٓابَی ضاێیەيضا زۆر کەيە
ئەيەظ نەثەر ئۀەی صۀڵەت ٔ ضیبضەتی ئەو ٔڤتبَە َبغەرەیٍ.
ئاابٔڕصاَۀەیەکی صٔٔثاابرە نە صۆساای رٔٔضاایب گەناا ضاإٔصيەَضە .نە ضاابتۀەستی رٔٔساابَی
ضۆ ییەتۀە ئبکبصی ًطیەٌ ٔ رۆژَبيۀَٕضبَی رۆژئبٔا ْەيیػاە نە الٔازثإَٔی صۀڵەتای رٔٔضایب زۆر
ترضاابٌٔ .ثُەياابی نێکااضاَۀەی ئۀاٌ صەگەڕایۀە ثااۆ ئەگەری ثێتٕاَاابثَٕٔی صۀڵەتاای رٔٔضاایب نە
کااۆکرصَۀەی پیتبکااضا ئەيە پێاإەرێکی گٕياابَهێکرأە چَٕکاإ صۀڵەتاای رٔٔضاایب قەت پێػااتر ئەو
کبرەی َەکرصثٕٔ کۀاثٕٔ صٔای رٔٔسبَی ضۆ ییەت کبرێکی َإێی صەضا پا کرصثإٔ .نە راضاتیضا
صٔای رٔٔساابَی ضااۆ ییەتیع صۀڵەتاای رٔٔضاایب ْێػااتب صۀڵەتێکاای ثەْێااس ثاإٔ ثەڤو صۀڵەتێکاای
گەَضەد ثإٔ کە زۆر ابر ثە صۀڵەتێکای َبغاەرەییبٌ نەقەڵەو صەصا .صٔای تێپەڕیُای چەَاضیٍ ضابد
ثەضەر ضەقبيگرتٍ ٔ ثەڕێإەثرصَی کاۆيەڵە ریئاۆريێکی گرَاگ نە ضاەرصەيی پٕٔتیُاضا) ئێطاتبکە
رێااژەی کااۆکرصَۀەی پیتاابکی ئەو صۀڵەتە َسیااک ثە رێااژەی زۆرثەی ٔڤتاابَی ئۀرٔپاابییە .ئەڵااجەت
صڵەڕأک ا ٔ َیگەراَیاای ضااەرەتبییی ئبکبصیًطاایەَەکبٌ کاابریگەریی کاارصاری ٔ راضااتەقیُەی نەضااەر
ضیبضاااەتەکبَی صۀڵەت ثە ێٓێػااا  .ضیبضاااەتًەصاراَی رۆژئااابٔا صەضاااتٕٔرە ۆرأ ۆرەکااابٌ ٔ
صەضاەڤتشٕازییە ثەرصۀايەکابَی یێهتطاایُیبٌ ثە تۀأی قجإٔد کرصثاإٔ ٔ ئەگەر ثیگٕتجاب صۀڵەتاای
َبٔەَضی گەيبرۆ صرأە ٔ پێٕیطتی ثە یبريەتییە ثێاەَضٔچٌٕٔ ثبٔەڕیبٌ پ صەکرص.
ْەرٔەک چۆٌ تەَیب ضیبضەتًەصارێک صەرەقەتی ئبٔەْب کبرێاک صێا پإٔتیٍ ئەو ثبضٕسٕاضاە
ئبکاابصیًیکەی ثااڕییۀە .نە ْەياابٌ ياابَگە ضااەرەتبییەکبَی ضااەرکۆيبریضا ضااەرنەَٕپ صەضااەڤتی
کرێًهیُی ثٕٔژاَضۀە ٔ نە ْەيجەر ْەئٕ صەضەڤتە رکەثەرەکبَیضا چەضاپبَضی ٔ ثەيەظ ضاەنًبَضی
کە صايەزرأە صێریُەکاابَی ضااۆ ییەت ْێػااتب زیُااضٌْٔٔ .ەرکاابت َەیتٕاَیاابیە کبرەکاابَی نە رێااگە
رەضًییەکبَۀە ێجە ثکبت نە ْێسی «قبَیعکرصٌ»ی سۆی کەڵکی ٔەرصەگرتْ .ەر پەرنەيبَتابر
یبٌ صاصٔەرێک کرێًهیُی قجٕٔد َەث ئٕچە ٔ ئیًتیبزەکبَی صەثڕصرێ پەرنەيبَی رٔٔضیب َابتٕاَ
نەضاەر يإٔچەی پەرنەيبَتابراَی سۆیػای ثڕیاابر ثاضات ج ثگاب ثاّ ثإٔص ە صۀڵەتییەکاابَیتر)ْ .ەر
ئەيەظ ٔای کرص ضێُبی رٔٔضیب یبضبیەک پەضُض ثکبت کە نە صَٔیبی ضیبضەتضا ثبٔ َەثإٔە ضاێُب
صەَگی صا ثۆ کەيکرصَۀەی صەضەڤت ٔ ثإٔککرصَۀەی سۆی .ضەثبرەت ثە پیتبکیع صەثا ثڵێایٍ
کە نە ضاابڵی ٢٠٠٠صا صۀڵەت ضەصاضااەصی پیتاابکی ثەرأرصکاارأی کااۆ کاارصۀە .کێػااەی رٔٔضاایب
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َەسۆغااجَٕٔی صۀڵەت َەثاإٔ ثەڵکاإٔ َەسۆغااجَٕٔی یێهتطاایٍ ثاإٔ .ئێطااتە کە ضااەرۆککۆيبرێکی
تەَضرٔض ْبتۆتە ضەرکبر صۀڵەتای گۀرە صیطابٌ گەڕأەتۀە .رەَاگە ئەيە رٔٔصأێکای صڵاتەزێٍ
ثێا چَٕکاإ الٔازکرصَاای صۀڵەتاای َبٔەَااضی ثااۆ ْەرەصۀڵەتاای ضااۆ ییەت ریئااۆريێکی پێٕیطا ٔ
ژیبَجەسع ثٕٔ.
صەضەڤتی چەقجەضتٕٔی کۆَترۆڵُەکرأ صٔژيُای يێژٔٔییای صیًٕکراضایی نیجارانییە .نە ضاەصەی
َۆزصەصا ثەغضاریکرصَی ضیبضی نە ئۀرٔپبصا پەرەی ضاەَض .نە ٔڤتابَی ٔەک ثریتبَیاب ٔ ضإیضصا کە
صايەزرأە ضەصەَبٔەڕاضتییەکبَی ٔەک ئەَجٕٔيەَەکابَی یبضابصاَبٌ صۀڵەتە سۆيبڵییەکابٌ ٔ غاۆرا
سۆيبڵییەکبٌ ْێػاتب ثەْێاس ثإٌٔ ثەغاضاریکرصَی ضیبضای ٔرصۀرصە ٔ ْێٕاظْێإاظ تاێکەد [ثە
پرۆضەی ضیبضای] صەثإٔ .نەالیەکیتارۀە ْەَاضپ ٔڤتای ٔەک فەرەَطاب ٔ پارۆش کە صايٕصەزگابی
پبغاابیەتی ثە کاارصۀە ساابٔەٌ صەضااەڤتێکی چەقجەضااتٕٔ ْەو ئبضااۆیی ٔ ْەو ئەضااتَٕٔی) ثاإٔ
صٔا بر گۆڕصراٌ ثۆ ٔڤتی َبنیجرانی ٔ َبصیًٕکراتیک .نە ساۆڕا َیایە نە ضاپبَیبی ضاەصەی ثیطاتەيضا
کبتبنۆَیب ٥٨صەثێاتە ئابسێسگە ٔ ضاەَگەری ضاەرەکیی نیجرانیاسو ئەو َابٔچەیە ثەصرێژاییای چەَاضیٍ
ضااەصە ٔ زۆر غااێهگیراَە ضااەرثەسۆیی ٔ ئۆتۆَااۆيیی سااۆی پبراضااتٕٔە .نە ئااّيریکبصا ئبياابصەثَٕٔی
صايەزرأە ۆرأ ۆرە صۀڵەتی سۆيبڵی ٔ تبیجەتەکبٌ ثإٔ ثە ْاۆی کەيترثإَٔۀەی نەيپەرەکابَی
ثەرصەو پەرەضەَضَی سێرای يبفی صەَگضاٌ نە ضاەرەتبی ضاەصەی َاۆزصەصا .يێژَٕٔٔٔضای َبضارأی
ْاابرٔارص ئاابرتۆر غااهەزیُگێر نە ١٩٢٢صا ثە سطااتُە ثەرصەضااتی ثەڵااگە ٔ صۆکیااۆيێُتی ۆرأ ااۆر
ضەنًبَضی کە نە پەَجب ضبڵی یەکەيی صايەزارَی ئّيریکبصا َسیک ثە ْەيإٔ ٔیالیاّتەکابٌ ٔ گارٔپە
سبٔەٌ ثەرژۀەَضییەکبٌ ٔ تبقًەکبٌ ْۀڵی الٔازکرصٌ یبٌ تەَبَەت رٔٔسبَضَی صۀڵەتای فیاضراڵیبٌ
صەصا ]٩[.صیًٕکراضیی َیٕەنیجرانیی ْێُضضتبٌ ًََٕٔەیەکی تبزەترە ئەو صیًٕکراضییە َەک ضاەرەڕا
ثەڵکااإٔ نەثەر ٔیالیاااّت ٔ َااابٔچە ثەْێسەکااابٌ ٔ زيبَەکااابٌ ٔ کٕنتٕٔرەکااابٌ ٔ تەَااابَەت چیاااُە
کااۆيەڤیەتییە ۆرأ ۆرەکاابَی صرێااژەی ثە ژیاابَی سااۆی صأە .ئەيە ثاابثەتێکی نۆژیکاابد ٔ تەَاابَەت
ئبغکرایە :صۀڵەتی چەقُەثەضتٕٔ رێشۆغکەرە ثۆ پێکٓبتُی صۀڵەتی ثەرکٕرت.
صیکتبتۆرییەتی زۆریُە
ئەگەر نە ضیطاااتەيێکی صیًٕکراتیکاااضا یەکەو ضاااەرچبٔەی ثەکبرْێُااابَی سراپااای صەضاااەڤت
ئۆتۆریتەسٕازِْەڵجژێرصرأِکبٌ ثٍ ثێگٕيبٌ صٔٔەو ْۆکبر ٔ ضەرچبٔە سٕصی سەڵکٍ .نەو ثبرەیۀە
َ . ٥٨بٔچەیەکی ثبکٕٔری رۆژْەڤتی ضپبَیب کە ثبرضێهۆَب گرَگتریٍ غبریەتی.ٔ .ف
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ەیًااس يەصیطااۆٌ ٥٩نە فێضراڵیط ا پەیپێاارزصا پێاای ٔاثاإٔ ضااەرچبٔەی «يەترضاایی ضااتەو» نە
ضیطاااتەيێکی صیًٕکراضااایضا صەگەڕێاااتۀە ثاااۆ «زۆریاااُەی کۆيەڵگاااب» .تۆکڤیااام يەترضاااییەکبَی
«صیکتبتۆرییەتی زۆریُە»ی ثیر سطتیُۀە ٔ صەڵ « :ثُەيبی صۀڵەتی صیًٕکراتیاک صەضاەڤتضاریی
رەْبی زۆریُەیە»ْ .ەرچەَض ئەو کێػەیە نە تێڕٔاَیُی يەصیطاۆٌ ٔ تۆکڤیهاضا يەترضاییەکی یاضی
ثٕٔ ثەڤو رەَگە نە ئێطتبی رۆژئبٔاصا ْێُض گرَگ َەکۀێتە ثەرچابٔ چَٕکإ کاۆيەڵە يیکابَیسيێکی
ٔرص ٔ کبریگەر ثۆ پبراضتُی يبفی تبکی ٔ يبفی کەيیُەکابٌ نەثەرصەضاتضایە .ثەڤو نە چەَاض صەیەی
راثرصٔٔ ٔ نە ٔڤتبَی رٔٔ نە گەغەصا ئەزئَٕی صیًٕکراضی تەَیبٔتەَیب ئەزئَٕێک ثٕٔە کە زۆریاُە
ا زۆر بر ثەث ْیش ۆرە کێػاە ٔ ْەرایەک ٔ ْەَاضپ ابریع نەگەد ْەرأزەَابصا ا یابکرصَۀەی
صەضااەڤتەکبَی ضااڕیٕەتۀە ياابفی يرۆ اای الٔاز سطااتٕٔە ٔ َەریااتە صێریُەکاابَی ئبضاابَگیری ٔ
یەکطبَیی نە َبٔ ثرصٔٔە.
ثۆ رَٔٔکرصَۀەی ئەو ثبثەتە ثب ئبٔڕپ نە ْیُضضاتبٌ ثاضەیُۀە ئۀ ٔڤتەی نێای گۀرە ثإٔو.
ْێُضضااتبٌ نە ثبضٕسٕاضاای صیًٕکراضاایضا پێگەیەکاای ضطاا ٔ الٔازی ْەیە .ئەو ٔڤتە ضااەرەڕای
صەضااتۀیەسەثٌٕٔ نەگەد ْەژاریاای قٕرضااضا نە ١٩٧٤ۀە ثە کاارصۀە ساابٔەٌ صیًٕکراضاای ثاإٔە.
ْەرکەضێک صەیۀپ ثیطەنًێُ صیًٕکراتیساضیۆٌ پێٕیطتی ثە گەغەضەَضَی ئبثٕٔری َییە یەکطەر
ئبيبژە ثە تبکە ًََٕٔەی ثەرصەضا ٔاتە ْیُضضاتبٌ صەکابت .زۆرێاک نەو ضاتبیع ٔ پیبْەڵاضاَبَە
صرٔضااتە نە راضااتیضا ْیُضضااتبٌ کۆيەڵگاابیەکی ئاابزاص ٔ ثێطاإُٔرە .ثەڤو ئەگەر پەرصە نەضااەر
صیًٕکراضیی ْێُض ْەڵًبڵیٍ کاۆيەڵ دەقییەتای ئابڵۆزتر ٔ صڵتەزێُتار صەکۀَە ڕٔٔ .نەو ضابڤَەی
صٔاییضا ْیُضضتبٌ ثۆتە غتێکی تۀأ یبٔاز نۀەی ٔا ضتبیػکەراَی ثیری نا صەکەَۀە .يەثەضا
ئۀە َیااایە نە صیًٕکراتیکجااإَٔی کەو ثاااۆتۀە ثە پاااێاۀاَۀە نە ْەَاااضپ الیەَااای گاااارَگۀە
صیًٕکراتیکتریع ثۆتۀە .ثەڤو زیبتر نە براٌ نە ئبضبَگیری ضێکۆالریسو ٔ ثبڤصەضتیی یبضب صٔٔر
کۀتۆتۀە ٔ ثۆتە ٔڤتێکای َابنیجرانتر .ئەو صٔٔ رۀتە ا ٔاتە صیًٕکراتیساضایۆٌ ٔ َابنیجرانجَٕٔۀە ا
راضتۀسۆ گرێضرأی یەکترٌ.
ْێُضضاااتبٌ نە ثریتبَیاااب ٔ دیسثااای کاااۆَگرۀە فێاااری صیًٕکراضااای ثااإٔ .زۆرثەی صايەزرأە
ثُەيبییەکاابَی صیًٕکراضاایی نیجرانیاای ْێُضضااتبٌ نە الیەٌ ثریتبَییەکاابَۀە صايەزراٌ :صاصگبکاابٌ
ئەَجٕيەَەکبَی یبضبصاَبٌ صاثإَەریتی ئیاضاری ٔ چابپەيەَیی تابراصەیەک) ئابزاص .تەَیاب کێػاەکە
صەگەڕایۀە ثۆ ئۀەی کە ئیجبزەیبٌ ثە ْێُاضییەکبٌ َەصەصا ثە غاێٕەیەکی ئۀتاۆ نەو صايەزرأاَەصا
صۀر ثگێااڕٌ .صٔاثەصٔای ٔەرگرتُاای ضااەرثەسۆیی نە ١٩٤٧صا ْێُااضییەکبٌ ثاإَٔە يیراتگااری ئەو
 . ٥٩نە صاڕێژەراَی یبضبی ثُایُەییی ئّيریکب ٔ چٕارەيیٍ ضەرۆککۆيبری ئۀ ٔڤتە.ٔ .ف
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صايەزرأ ٔ َەریتاااابَە ٔ ضااااەرۆکبیەتیی کااااۆَگرەی َەتۀەییاااای ْێُضضااااتبٌ ا کە نە سەثاااابتی
ضااەرثەسۆییشٕازاَەی ئۀ ٔڤتەصا صۀری ضااەرەکیی گێڕاثاإٔ ا نەضااەر ئۀ ثُەيبیاابَە صیًٕکراضاایی
سۆیبٌ رۆ َب .تەَبَەت سٕصی دیسثی کۆَگرەیع ثە يیتۆصی دیسثە ثریتبَییەکبٌ ْبتە صرٔضتکرصٌ
نە ئبیااضیۆنۆژیب َبضیۆَبنیطااتییە نیجاارانییەکەیۀە ثگاارە ثااۆ پێکٓاابتەی کۆيیتەکاابَی [نە دیسثەکاابَی
ثریتبَیب ص ەچإٔ] .صاصگبکابَی ْێُضضاتبٌ غاێٕاز ٔ يیتاۆصی صاصٔەریای ثریتبَیبیابٌ ثەکابر صەْێُاب ٔ
زۆر اابر نە رۀتاای صاصٔەری ٔ چااۆَێتیی يٕدبکەيەکرصَااضا ثە یبضاابکبَی ثریتبَیااب کبریاابٌ صەکاارص.
پەرنەياابَی صێٓهیاای َاإپ یبضااب ٔ صاثاإَەریتی پەرنەياابَی ثریتبَیاابی ثەڕێاإە صەثاارص تەَاابَەت ثااۆ
«ضبتۀەستی پرضیبرکرصٌ» نە ضەرۆک ٔەزیراٌ [ثە پێای يیتاۆصی ثریتبَیاب صە إٔڤیۀە] .ئەگەر
ثریتبَیب ٔ دیسثی کۆَگرە نەثەرچابٔ َەگاریٍ ضاەستە ثتإاَیٍ ثیار نە صیًٕکراضایی ْێُضضاتبٌ ثۀ
غێٕەی ئەيڕۆ صەیجیُیٍ ثکەیُۀە.
یەکەو ضاەرۆک ٔەزیاری ئەو ٔڤتە َەْاارۆ برێکیابٌ ساۆی ثەو غااێٕەیە پێُبضاە کاارص« :صٔا
ثریتبَییەک کە ثەضاەر ْێُضضاتبَضا دکإٔيەت صەکابت» .ئەو صەرثاڕیُە راضا ثإَٔ .ەْارۆ کإڕی
پبرێسەرێک ثٕٔ کە ْەڵطٕکۀت ٔ رەفتابرێکی تۀأ ثریتابَی صەژیاب ٔ الیەَگاری ثریتبَییەکابٌ ثإٔ
ْەرٔەْااب يبيۆضااتبیەکی تاابیجەت يێااژٔٔ ٔ ئەصەثیاابتی ثریتبَیاابی فێاار صەکاارص .نە ضاابڤَی صاڕغااتُی
کەضبیەتیضا ٔەک ێُتێهًەَێکی ثریتبَی پەرٔەرصە کرا .نە یەکێک نە ثەَبٔثبَگتریٍ قٕتبثشابَە غاۀ
ٔ رۆژاَە َبصۀڵەتییەکاابَی ثریتبَیاابصا ا قٕتبثشاابَەی ْاابرۆ ا ساارایە ثەر سٕێُااضَۀە ٔ نە زاَکااۆی
کەيجریجضا سٕێُضَی ثبڤی صرێژەپ صا .پبغبٌ نە نەَضەَضا چەَض ضابڵێکیتر ثاۆ پابرێسەری پەرٔەرصە
کراَ .ەْارۆ تەَابَەت صٔای ْەڵگرتُای ثیاری َبضیۆَبنیطاتیی ْێُاضی ْێػاتب ْەر ْەڵگاری ْەيابٌ
صَٔیبثیُیی رۆغُجیراَی ثەرەی چەپی ثریتبَیب نە ضبڤَی ١٩٤٠صا ثٕٔ.
ثبغتریٍ ٔێُبکرصٌ ثۆ ْێُضضتبَی ضاەرصەيی ضاەرۆکبیەتیی َەْارۆ نە َێإاٌ ضابڤَی  ١٩٤٧تاب
َ ١٩٦٢اابٔزەصکرصَیەتی ثە صیًٕکراضاایی تاابکذیسثیْ .ەڵجژارصَەکاابٌ ئاابزاص ٔ صاصپەرٔەراَە ثەڕێاإە
صەچٌٕٔ ثەڤو دیسثی کۆَگرە ا ٔاتە ئۀ دیسثەی ْێُضضتبَی رزگبر کرصثٕٔ ٔ تابکەدیسثی ثەراضاتی
َەتۀەیی ثٕٔ ا ثەضەر ْەئٕ رٔٔثەرەکبَضا زاد ثإٔ ٔ زۆر ابر زۆریاُەی صٔٔ نە ضاێی پەرنەيابٌ ٔ
ئەَجٕيەَە ئەیبنەتییەکبَی ثەصەضتۀە ثإٔ .ئبٔەْاب پێگەیەکای ئێرەییئابيێس ْەيإٔ تبیجەتًەَاضییە
رەضًی ٔ َبرەضًییەکبَی ثۆ صەقۆضتۀە ٔ ٔای کرصثٕٔ نە زۆر الیەَۀە کەش َەتٕاَ يهًالَێیەکای
یضیی نەگەڵضا ثکبتٔ .ەک ئۀضبی دیسثی صیًٕکرات نە ثبغإٔری ئاّيریکبصا دیسثای کاۆَگرەیع
ْەئٕ رٔٔثەرەکبَی پرۆضەی ضیبضیی قۆرسی سۆی کرصثْٕٔ .ێُضضتبٌ صیًٕکراضای ثإٔ ثەڤو نەو
صیًٕکراضییەصا دیسثێکای ضیبضایًبٌ ْەثإٔ نۀاَای صیاکە یەکطابَتر ثإٔ .ثە ْەيإٔ ئەيبَەغاۀە
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ْێُضضتبٌ ٔڤتێکی تۀأ نیجرال ثٕٔ .دیسثی کاۆَگرە َەریاتە رەضاەَەکبَی دکإٔيەتی یبضابسٕازی
صەپبراض ثەتابیجەت سإصی َەْارۆ ثە قإٔڵی ثابٔەڕی ثە صايەزرأە ٔ َەریاتە نیجرانییەکابَی ٔەک
یبضب ٔ صەضەڤتی پەرنەيبٌ ٔ چبپەيەَییەکبٌ ثٕٔ ٔ رێسی ن صەگرتٍَ .ەْرۆ پػتگیریی نە صەزگبی
ضەرثەسۆی صاصٔەری ص ەکرص تەَبَەت ئەگەر ئەو پبڵپػتییە ثە يبَبی قجٕٔڵکرصَی غکطتی ضیبضی
نە صاصگبصا ثٕایە .ئۀ کەڵاکەڵەی ضاێکۆالریسو ٔ ئبضابَگیریی يەزْەثیای ْەثإٔ ٔ ضاەرەڕای ئۀەی
زۆر سۆغۀیط ثٕٔ تەگەرەی َەصەسطتە ثەرصەو ثیرٔثۆچَٕٔی یبٔاز ٔ زۆر بر ثیارە یبٔازەکابٌ
ْەو نە دیسثەکەی ٔ ْەو نە صۀڵەتضا ضەرکۀتُیبٌ ثەصەض صەْێُب.
ضەرصەيی غەض ٔ دەفتبکبٌ کە نەو ٔڤتەصا گۀرە صەثإٔو ئەو َەریاتە ْێػاتب زیُاضٔٔ ثإٔ
ثەڤو ثەرۀ َەيبٌ صەچٕٔ .دیسثی کۆَگرە نە رێکشرأێکی زیُضٔٔ ٔ ثەثُەيبٔە گۆڕصرا ثۆ صەرثبرێکی
يبضتبٔچی ٔ غبْبَە کە ضتبیػی ضاەرۆکە ەيابٔەرییەکەی ساۆی ٔاتە ئیُاضیرا گبَاضی صەکارص ٔ
ْەر ئەو ضەرۆکە ثٕٔ يبَیئێط ٔ چبرۀَٕضای دیاسثەکەی صیابری صەکارص .سابتٕٔ گبَاضی کاۆيەڵە
ضیبضەتێکی پۆپۆنیطتیی ثەڕێٕە صەثرص کە زۆرثەیابٌ یبضابَەسٕاز ٔ ثێگٕيابٌ َابنیجرانی ثإٌٔ ثاۆ
ًََٕٔە ص ەتٕاَیٍ ئبيبژە ثضەیُە ثەَەتۀەییکرصَای ثبَکەکابٌ ٔ ْەڵٕەغابَضَۀەی يبفەکابَی غابزاصە
ْێُضییەکبٌ .ثەڤو ثەيەغۀە ْێػتب صاصگبکبٌ ثە زۆری ضەرثەسۆ ثٌٕٔ چبپەيەَییەکبٌ ئبزاص ثٌٕٔ
ٔ ئبض ابَگیریی نێجٕرصِیی) يەزْەثاای پیاارۆز ٔ ثەڕێااس ثاإٔ .ثەڤو دیسثاای کااۆَگرە ٔرصە ٔرصە نەو
صايەزرأ ٔ ثەْبیبَە زیبتر ٔ زیبتر صٔٔر صەکۀتۀە .نەيەظ گرَگتر ئۀە ثٕٔ کە دیسثی کۆَگرە ئۀ
پااێگە ثاابڤ ٔ ثەرزە َەتۀەیاایەی پێػاإٔی نە صەضاا صا ٔ کااۆيەڵە ْێسێکاای تاابزە ثە يەثەضااتی
پڕکرصَۀەی ئۀ ثۆغبییە ْبتُە يەیضاٌ کە گرَگتریُیبٌ دیسثی ثَٕیابصگەرای ْێُاضٔٔ ٔاتە دیسثای
ثەْبراتیااب بَبتااب ثی .ی.پاای) ثاإٔ .ئەڵااجەت ثی .ی.پاای تەَیااب یەکااێکە نۀ ْەياإٔ دیااسثە
پڕْەرأزەَب تبزاَەی کە یبٔازییە َابٔچەیی ٔ يەزْەثای ٔ چیُبیەتییەکابٌ ثە ئبراضاتەی راکێػابَی
ضەرَجی سەڵکضا ثەکبر صەْێٍُْ .ەر ثۆیە صەَگضەری َٕپ ْبتَٕٔەتە َێٕ ضیطتەيی ضیبضییۀە کە
زۆرثەی ْەرەزۆریبٌ نە تٕێژی ْەژار ٔ الصێیی ٔ چیُە سٕارەکبَی کۆيەڵگبٌ .نە پەَجبکبَضا َاسیکەی
نە ضەصا ٤٥ی ەيبٔەر صەَگیبٌ صەصا ٔ ئەو رێژەیە ئێطتە ضُٕٔری ٦٠ی تێپەڕاَضٔٔە .ثیريەَاضێکی
زاَطتە ضیبضییەکبَی ْێُضضتبٌ ثە َبٔی یٕٔ ێُضرا یبصاف سٕێُضَۀەیەکی ثۆ ئەو ثبثەتە کارصٔٔە
ٔ پێاای ٔایە «گۆڕاَکاابرییەکی ثُەياابیی ثەڤو نەضااەرسۆ» ْێُضضااتبَی گرتااۆتۀە ٔاتە کاارصَۀەی
صەرگبکبَی ضیبضاەت ثە رٔٔی ئۀ تابقى ٔ گارٔٔپە زۆر ثەرثاتٔاَەی صیاکەصا کە پێػاتر کۀتجإَٔە
پەرأێااسۀە .ئەو دیسثاابَە ْێُضضااتبَیبٌ صیًاإکراتیکتر کاارصۆتۀە ثەڤو ْبٔکاابت َبنیجرانیتریػاایبٌ
کرصۆتۀە.
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ثی .ی.پااای نە رێگااابی غاااەريەزارکرصَی ضاااێکۆالریسيی َەْااارۆ ٔ پػاااتیٕاَیکرصَی اااۆرە
َبضااایۆَبنیسيێکی يیهیػااایبییی ْێُاااضٔٔیی ٔ ْەڵگااارتٍ ٔ پەرەپێاااضاَی صرٔغاااى ٔ ْێرغااای صژ ثە
يٕضٕڵًبَبٌ ٔ يەضیذییبَۀە صەضەڤتی گرتە صەض  .ئّو دیسثە ْۀڵێکی َەتۀەییی ثە ئبراضتەی
رٔٔسبَاااضَی يسگۀتێکاااضا نە ثااابکٕٔری ْێُضضاااتبٌ نە غااابری ئبیۆصێٓیاااب) سطاااتە گەڕ چَٕکااإٔ
صەضتەیەک نە ْێُضٔٔەکبٌ پێیبٌ ٔاثٕٔ ئەو يسگۀتە نە غإێُی نەصایکجإَٔی «راياب»٦٠صا صرٔضا
کرأِ .ثی .ی.پای گإێی َەصەصا ثۀەی کە راياب ضایًبیەکی ئەفطابَەییە ٔ يەزْەثای ْێُاضٔٔ صژی
تَٕضٔتی ژی ٔ الیەَگری ئبضبَگیرییە تەَبَەت ثۆی گرَگ َەثٕٔ کە ْێُضضتبٌ يێژٔٔیەکی تاۆقێُەری
تَٕضٔتیژیی يەزْەثی ژیبٔە کە ثۆ برێکیتر نە رٔٔصأی ئبیۆصێٓیابصا صٔٔپابت ثإٔیۀە) .صرٔغاًە
پڕ نە قیُەکبَی ثی .ی.پی ضەرَجی صەَگضەراَی رەضەَی ئۀ دیسثەی ثۆ الی سۆی راصەکێػب .ثەو
صٔاییااابَە ثی .ی.پااای صۀڵەتێکااای ْبٔپەیًااابَیی پێاااک ْێُااابٔە ٔ ثە َبچااابر ٔ نەثەر ئەَاااضايە
ْبٔپەیًبَەکاابَی صرٔغااًی صژی يٕضاإڵًبَبٌ يەضاایذییبٌ ٔ چیااُە سٕارٔٔەکاابَی کۆيەڵگاابی کەو
کرصۆتۀە .ثەڤو ْێػاتب ضیبضاەتی ضاەرەکیی ئەو دیاسثە «ثەْێُاضٔٔییکرصَی ْێُضضاتبٌ»ە ٔاتە
ضەرنەَٕپ َٕٔضیُۀەی کتێجی يێژٔٔی قٕتبثشبَەکبٌ ثە يەثەضتی کەيکرصَۀەی رۆڵی يٕضٕڵًبَبٌ
ٔ کەيبیەتییەکااابَیتر کااارصَۀەی کاااۆنیژی ثەستُبضااای ٦١نە زاَکاااۆ گۀرەکبَاااضا ٔ پەرەپێاااضاَی
کەڵکٕەرگرتٍ نە ْێًب يەزْەثییەکبَی ئبییُی ْێُضٔٔ نە غإێُە گػاتییەکبَضا .ئەو دیاسثە ْەرکابت
کۀتجێااتە تەَگاابٔێکی ضیبضااییۀە ْۀڵاای ْەڵگیرضاابَضَی غااەڕی يەزْەثیاای صأە کە ثااۆ ًَاإَٔە
صەتٕاَیٍ ئبيبژە ثە رٔٔصأەکبَی ضبڵی ٢٠٠٢ی گٕ ەرات ثکەیٍ.٦٢
صۀڵەتی سۆيابڵیی ثی .ی.پای نە گٕ ەراتاضا ثە غاێٕەیەکی ثێإێُە نە ثەراَاجەر کۆيەڵکإژیی
ْەزاراٌ پیبٔ ٔ ژٌ ٔ يُضاڵی ثێتبٔاَی يٕضٕڵًبَضا ثێضەَگ ثٕٔ ٔ تەَبَەت ثگارە یابريەتیی ثکەراَای
ئەو یُبیەتەیػاای صەصا .نەو پبکطاابزییە ئێتُیکیاایەصا ثە ْەزاراٌ کەش نە ياابد ٔ غاابری سۆیاابٌ
ئبٔارە ٔ صەرثەصەر کراٌ .نە ْەَضپ الیەَۀە ئەيە یەکەو کۆيەڵکٕژییەک ثإٔ نە ْێُضضاتبَضا کە ثە
یبريەتیی صۀڵەت ئەَجبو صرأە .نە ْەئٕی صڵتەزێُتر ئۀ دەقییەتەیە کە ثەپێی ْەئٕ ثەڵگەکبٌ
ئەو رٔٔصأە ثٕٔ ثە ْۆی پتۀثإَٔۀەی دیسثای ثی .ی.پای ٔ پاێگەی ْێُاضٔٔییی ئەو دیاسثە .نە
 . ٦٠سٕصای ئەفطبَەییی ْێُضٔٔەکبٌ.ٔ .ک
 : ٦١ . Astrologyسٕێُضَۀەی چبرۀَٕش ثە پێی ئەضتێرەکبٌ.ٔ .ک
 . ٦٢نە ْەڵجژارصَەکبَی ضبڵی ٢٠٠٤صا دیسثی کۆَگرە تٕاَیی زۆریُەی رێژەییی صەَگەکبٌ ثەصەض ثٓێُ ٔ
ثٕٔ ثە ثەرپرضی صرٔضتکرصَی صۀڵەتی ْبٔپەیًبَی .دیسثی کۆيۆَیطتی ْێُضضتبَیع یەکێکە نە گرَگتاریٍ
الیەَەکبَی ئەو ْبٔپەیًبَییە کە صٔا بر صۀڵەتێکی چەپگەرای ن کۀتۆتۀە.ٔ .ف
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راضتیضا ضەرۆکی گٕ ەراتی ثی .ی.پی صەیٕیطا ئەو تَٕاضٔتیژییبَە ثکابتە ثیابَٕٔیەک ثاۆ ئۀەی
چەَض يبَگ صٔاتر ْەڵجژارصٌ ثەڕێٕە ثاێ ثەڤو کۆيیطیۆَی َبدیسثیی ْەڵجژارصَەکابٌ زۆر ثإێراَە
ئیجبزەی ثەو کبرە َەصا ٔ رایگەیبَض کە ئەو ثبرٔصۆسە ثۆ ثەڕێٕەثرصَی ْەڵجژارصٌ َبغێ .
صەيبرگرژیی يەزْەثی تەَیب الیەَێکی ضیًبی تبزەی صیًٕکراضیی ْێُضضتبَە .گەَضەڵیی ثەرثاتٔ
ٔ گااإێُەصاٌ ثە ثبڤصەضاااتیی یبضاااب ضیبضاااەتی ئەو ٔڤتەی ثەتۀأی گۆڕیااإە .ثاااب ئبٔڕێاااک نە
ئۆتاابرپراصێع ثااضەیُۀە کە گۀرەتااریٍ ٔیالیااّتی ْێُضضااتبٌ ٔ پااێگەی ضیبضاایی َەْاارۆ ٔ گۀرە
کبرثەصەضتبَی صیاکەی دیسثای کاۆَگرە ثإٔ .ئێطاتبکە ثی .ی.پای ٔ صٔٔ دیسثای چیُای سإارۀە
ثەضەر ئەو ئەیبنەتەصا زاد ثٌٕٔ .تبقە َبٔێاک صەتإاَیٍ ثیجاڕیٍ ثە ثابڤی ضیطاتەيی ضیبضایی ئەو
ئەیبنەتەصا یەک َبٔە« :صیًٕکراضایی چەتەیای» .نەو ئەیابنەتەصا ْەيإٔ ضابڵ ْەڵجاژارصٌ ثەڕێإە
صەچا ٔ ضااُضٔٔقەکبَی صەَگااضاٌ نەضااەر یەک کەڵەکە صەکاارێٍ .دیسثاای ضااەرکۀتٕٔ صايٕصەزگاابی
ئیضاری ٔ تەَبَەت ْەَضپ بر صاصگبکبٌ پڕ صەکبت نە ئەَضايبَی سۆی ٔ ثەرتیم ثە َٕێُەراَی دیسثی
صژثەری ص ەصات ثەڵکٕٔ ثیبَکابتە ئەَاضايی ساۆی .تراژیاضیبی يیهیۆَابٌ صەَگاضەری چیاُە سٕارەکابٌ
ئبنێرەصا صەقۀي ئەو ەيابٔەرە نێیۀيابٔە ثە ضاۆزی ثەڵێُاضاری ٔ ثەرپرضابیەتی َٕێُەرەکبَیابٌ
ْەڵض ەثژێرٌ ثەڤو ئەو َإێُەراَە ثە تابڤَکرصَی ضابيبٌ ٔ ضاەرٔەتی يایههەت گەنا ثەصەضاەڤت ٔ
صۀڵەيەَض صەثُۀە کەچی ْبٔکبت کۆيەڵ صرٔغًی رٔٔت ٔ ثێُبٔەڕۆک نەضەر ثابرٔصۆسی صژٔار ٔ
ضەستی سەڵک ثەرز صەکەَۀە.
سراپتاااریٍ صۆسااای ئەو پرۆضاااەیە نە َٕ بيجری تػاااریُی صِٔٔو) ١٩٩٧صا رٔٔی صا ضاااەرۆک
ٔەزیراَی ئۆتبرپراصێع ثە يەثەضاتی پبراضاتُی زۆریاُە نە پەرنەيبَاضا ٔ ٩٣ەزیاری ثاۆ کابثیُەکەی
صەضُیػاابٌ کاارص تاابکٕٔ ْەياإٔ ئۀ َاإێُەراَەی دیسثەکەیاابٌ صەگااۆڕٌ ٔ پػااتیٕاَی نۀ صەکەٌ
پۆضتێکی صۀڵەتییبٌ ثەرثکۀێ ٔ .ەزیرە تبزەکبٌ راثرصٔٔیەکی پڕْۀرازَٔػێٕیبٌ ْەثٕٔ َۆزصەیبٌ
پێػاایُەی تبٔاَکاابری ٔ يەدکٕٔيجَٕٔیاابٌ ْەثاإٔ صیاابرە يەثەضااتى ەەرايەی نێشاإڕیُی ئۆتۆيجیاام
َیاایە) .ثااۆ ٔێااُە ٔەزیااری زاَطاا ٔ تەکُۆنۆژیااب ْەری غااُکبر تیاإاری نە ئیااضارەی پۆنیطااضا
صۆضیەیەکی ثۆ کراثٕٔیۀە کە ثەپێی ئۀ صۆضیەیە تبٔاَجابر ثإٔ ثە ئەَجبياضاَی  ٩قەتم کٕغاتٍ)
صە بر ْۀڵضاٌ ثۆ ئەَجبيضاَی قەتم ض بر صزی ٔ ض بر يرۆ ڕفبَضٌٔ .ەزیری ثەڕێإەثرصَی
گەڤڵەکبٌ ثب ٔاز نە ٔاتبکەی ثٓێُیٍ) راگٕراج پراتابو ضایُش ثە تاۆيەتی ضا قەتام ضا ابر
ْۀڵااضاٌ ثااۆ قەتاام ٔ چەَااض بریع يرۆ ڕفبَااضٌ نە ژێاار نێپرضاایُۀەصا ثاإٔ ثەگػااتی  ٢٥تاابٔاٌ).
ٔەزیرێکیتر ثە َبٔی پراتابو ضاُش صەضاەڤتی تابزە صۆزرأەکەی کرصثإٔە پرصێاک ثاۆ ئۀەی ساۆی
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ثکبتە ثابرۆَێکی فیاۆصال .گۆ ابری ْۀاڵُێریای ئابٔت نإٔک کە یەکاێکە نە ثەپێستاریٍ گۆ برەکابَی
ْێُضضتبٌ ثەو غێٕەیە ْۀارگەکەیًبٌ ثۆ ٔێُب صەکبت:
نە دۀغەی يبڵەکەیضا سٕاَێکی گػتی صەکبتۀە ٔ ەەصاڵەتی سێرا ثەڕێٕە صەثابت ا «رەەایەتە
سەتبکبرەکاابٌ» ەەرايە صەکاابت یاابکٕٔ صەضااتٕٔری فەالقەکرصَاای تَٕااضیبٌ صەصات .رەەیەتەکاابَی ا
پیبٔاٌ ٔ ژَبٌ ٔ يُضاڤَی ْەژار ا تۀێام ثە پێیاضا صەضابٌٔ ٔ صأای نێجإرصَی نا صەکەٌْ .ەيإٔ
ثەیبَییەک ەيبٔەر نە صەرۀەی يبد ٔ يٕڵکە قٕرش ٔ قبیًەکبَیضا کۆ صەثاُۀە ٔ ثە کڕَٕٔغاجرصٌ
رێسی ن صەگرٌ ...ئەو ضبالرە)  ٢٨ضبڵە ضٕاری ئەضپی غبْبَە صەثێ چەَاضەْب فیهای ْەیە ٔ
ثە سێراییەکاااای زۆرۀە ثە ئۆتۆيجیاااام تەڕاتااااێٍ صەکاااابت ٔ الیەَگاااارە چەکضارەکبَیػاااای ثەصٔای
ئۆتۆيجیهەکەیضا ثەڕێٕەٌ .ثەپێی صۆضییەکبَی پۆنیص َەیبراَی سۆی صەکٕژێ ٔ چەتەگەری صەکبت
ثەڤو ْیشکاابو نەو غااتبَە َەثااۆتە نەيااپەر نە ثەرصەو پێػااکۀتُەکبَیضا .ئۀکاابتەی ثااۆ یەکەو اابر
ْەڵجژارصَی ١٩٩٣ی ثرصۀە ْێػتب  ٢٤ضبڵیػی َەثٕٔ .ض ضبد پبظ ئۀ ثەڕٔارە ثۆ برێکیتر نە
يهًالَێکبٌ [ی ْەڵجژارصَضا] ثەغضاریی کرص ثەڤو یب نە ثی .ی.پای کەضایتر َەیاضۀێرا صژایەتیای
نەگەڵضا ثکبت]١٠[.
ئەيە ضیًبی راضتەقیُەی صیًٕکراضایی ْێُضضاتبَە .کەچای ثەو دبڵەغاۀە نە رۆژئابٔاصا کەش
َابیۀپ ثە غااێٕەیەکی یاضی نێاای ثکاۆڵێتۀە .ئااێًە پێًابٌ سۆغااە ثە سۀَای اإاَی صەَگااضاَی
ْێُااضیییەکبٌ ٔ چێژەکاابَی گۀرەتااریٍ صیًٕکراضاایی یٓاابَۀە ثااژیٍ .ثەڤو ثیريەَااضاَی ْێُااضی
نێکاااضاَۀەیەکی یبٔازیااابٌ ثاااۆ ئەو صیًٕکراضاااییە ْەیە .کۆڵاااضیۆ َبیااابر کاااۆَە ڕۆژَبيۀَٕضااای
ْێُضضااتبٌ رٔٔصأەکاابَی ئۆتاابرپراصێع ثە «کٕغااتُی صیًٕکراضاای نە رۆژی َێاإەڕۆصا» پێُبضااە
صەکاابتَٕٔ .ضااەرێکی ثەَبٔثاابَگی صیااکە پاارو غااُگر ب پێاای ٔایە نە ئۆتاابرپراصێع صیًٕکراضاای
«صٔٔضااەص ضاابد» گەڕأەتە صٔأە .ثەڤو ئۆتاابرپراصێع تاابقە ًَاإَٔە َیاایە .گەَااضەڵیی ضیبضاای نە
ئەیبنەتە صرأضێکبَی ئۆتبرپراصێع ثیٓبر ٔ ْبریبَب گەن ثەرفرأاَتر ٔ قإٔڵترە .رۀتای گەَاضەڵی
تەَبَەت پەرنەيبٌ ٔ صۀڵەتی صێٓهیػی گرتۆتۀە ئەڵجەت ثە رێژەیەکی کەيتر.
صەزگبی صاصٔەری کە ضەرصەيبَێک ضەرگٕڵی صیًٕکراضیی ْێُضی ثإٔ ئێطاتب ثاۆتە کەَیسێکای
گەَااضەڵی صەضااەڤتی ضیبضاای .نە ١٩٧٥صا صاصٔەرێکاای سۆياابڵی ئیُااضیرا گبَااضیی ضااەرۆک ٔەزیراَاای
نەضەر کبر الثرص چَٕکٕ پێای ٔاثإٔ یبضابیەکی ثاإٔکی ْەڵجژارصَای پێػاێم کارصٔٔە .نە ١٩٨١صا
صاصٔەرێکاای سۆياابڵیی صیااکە ثڕیاابرێکی صژی ثەْێستااریٍ ضیبضااەتًەصاری ئەیاابنەتیی ْێُضضااتبٌ ٔاتە
ضەرٔەزیری ئەیبنەتی يبْبراغیترا راگەیبَض ئەو ئەیابنەتە صۀڵەيەَاضتریٍ ئەیابنەتی ْێُضضاتبَە کە
پبیتااّستی ئاابثٕٔریی ئۀ ٔڤتە ٔاتە ثەيجەیاای کۀتااۆتە ئۀ ئەیاابنەتۀە) .ثەڤو ئێطااتب ْەر کە
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دیسثێک نە َبٔچەیەکاضا صەضاەڤت صەگارێتە صەضا یەکطاەر ثەصٔای رێگبیەکاضا صەگەڕپ ثاۆ ئۀەی
صاصگب سۆيبڵییەکبٌ پڕ ثکب نە ْبٔڕپ ٔ ئەَضايبَی سۆی .ئێطاتە صاصٔەراٌ ثإَٔەتە ئابڤْەڵگری ئەو
پرۆضەیە ٔ ثَٕٔەتە سسيەتکبری ضەرکرصە ضیبضییەکبٌ ثەغکٕٔ پێگەی کبرییبٌ تَٕضٔتۆد ثاکەَۀە
ٔ صٔای سبَەَػیُی سەڤت ثکرێٍ .نۀڕۆصا گە نە صیٕاَی ثابڤی صیٓهیای َإپ ْایش صاصگابیەکیتر
سبٔەٌ ئۀ ضەرثەسۆییە َییە کە زۆرثەی ْەرەزۆری صاصگبکبٌ ضەصەیەک نەيۀپێع ثٕٔیبٌ.
ْێُضضتبٌ ْەيیػە گەَضەڵیی تێضا ثٕٔە ثەڤو تب پێع دەفتبکبٌ ٔرصەگەَاضەڵییەکی کەيجابیەر
صەثیُاارا کە ئۀیااع نەثەر یبضاابی ئاابثٕٔریی گەيااژاَەی ٔڤت ثاإٔ .ثاابٔتریٍ ااۆری گەَااضەڵی نە
غەضتەکبَضا ثریتی ثٕٔ نە ثەرتیهٕەرگرتُی کبرثەصەضتێکی صۀڵەتی نە [چبالکبَی] کەرتای تابیجەت.
ئەيە زەثااری نە گەغەضااەَضَی ئاابثٕرٔی صەصا ثەڤو کااۆی پرۆضااەی ضیبضاایی پەک َەصەسطاا .
گەَضەڵیی ضیبضیع صەثیُارا ثەڤو کەو ٔ ثەرکإرت ثإْٔ .یشکابت تابٔاَی گەَاضەڵی َەسارایە پابد
َەْاارۆ یاابٌ ضااەرۆک ٔەزیراَاای صٔای ئۀ ٔاتە نەەاام ثەْاابصۆر غەضااتری یاابکٕٔ ئەَااضايێکی ثاابڤی
صۀڵەت نە پەَجاب ٔ غەضاتەکبَضا .رەَاگە نە ْەيإٔ غا گرَگتار ئۀە ثێا کە صەزگاابی صاصٔەری
صەزگاابیەکی پاابکژ ٔ ساابٔەٌ پێاإەری ثەرز ٔ ثاابڤ ثاإَٔ .ەْاارۆ نە ١٩٥٨صا یەک نە ثەر ەضااتەتریٍ
صاصٔەراَی ْێُضضتبَی ثە َبٔی ئێى ضای چابگال ٔەک ثابڵێٕزی ئۀ ٔڤتە نە ئاّيریکبصا صیابری کارص.
ئەَجٕيەَی پبرێسەراَی ثەيجەیی زۆر سێرا ثە راگەیبَضَُبيەیەکی رەضًی ئەو کبرەی غەريەزار کرص ٔ
َیگەراَیااای ساااۆی صەرثاااڕی .ثە ثااابٔەڕی ئۀاٌ صاَااابَی صاصٔەرێاااک نە پۆضاااتێکی ثەرزصا ضااایًبی
ضااەرثەسۆی صەزگاابی صاصٔەری صەساابتە ثەر يەترضااییۀە .کەچاای ئێطااتب پێػکەغااکرصَی پۆضااتە
صۀڵەتییەکبٌ ثە صاصٔەراَی گٕێڕایەد ْێُض ئبضبیی ثاۆتۀە کەش تٕٔغای ضەرضإٔڕيبٌ َبکابت .نە
ئبکبيضا ْەرچەَض گەَضەڵی ٔ ثەکبرْێُبَی سراپی صەضەڤت نە ْێُضضتبَضا گەغتۆتە ئۀپەڕی سۆی
ثەڤو ْیش صاصٔەرێک نە ْیش غٕێُێکی ئەو ٔڤتەصا صۆضیەیەک ثۆ ضیبضەتًەصارێکی ثەْێس َبکابتۀە
ٔ يەدکٕٔيی َبکبت .تەَیب ضەرۆکی کۆيیطیۆَی ْەڵجژارصٌ ثٕٔ کە ْۀڵی پابککرصَۀەی پرۆضاەی
ْەڵجژارصَی نە گەَضەڵی صەصا کە ْەرأزەَبیەکی گۀرەی ن کۀتۀە.
ئێطتە کە ئبٔڕێک نە را ثرصٔٔ ئەصەیُۀە ثە ثبغی تێضەگەیٍ کە نە پەَجب ٔ غەضتەکبَضا دیسثی
کااۆَگرەی َەْاارۆ تەکاإٔزییەکی نیجرانئبضاابی ثەضااەر ْێُضضااتبَب صاضااەپبَض ثەڤو يهًالَێکاابَی ئۀ
دیسثە تبزە ْەڵتۆقیٕاَەی نە پێُبٔ کۆکرصَۀەی صەَگی ەيبٔەرصا ثە ئبغکرا ضیبضەتی ٔرٔٔژاَضَی
ْەضتی زيبَی ٔ يەزْەثییبٌ ثەکبر صەْێُب ثٕٔ ثە ْۆی نەسػتەچَٕٔی ئەو تەکٕٔزییە .گۀرەتریٍ
رەَگضاَۀەی ئەو صیبرصەیە زیابتر نە ْەيإٔ غإێٍ نە ثابرٔصۆر ٔ گۆڕاَکبرییەکابَی زاصگەکەی يُاضا
صەرکۀتااإٔە .ثەيجەیااای غااابرێکە کۆيەڵگااابی کەيااابیەتییە گرَگەکااابَی ثەرصی ثُبەەیااابٌ صاَااابٔە:
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پیػەکبراَی پبرضی ٦٣ثبزرگبَبَی گٕ ەراتی رێطتۆراَضارە يٕضٕڵًبَەکبٌ ٔ ْەرٔەْب ثریتبَییەکبٌ.
ثە پێاۀاَەی کەنکەتە ٔ صێٓهی ئەو غبرە قەت َەثإٔ ثە پبیتاّستی ثریتبَییەکابٌ .صەتإاَیٍ ئەو
غاابرە ثػاإثٓێُیٍ ثە تێکەڵکرصێکاای َیۆیااۆرک ٔ نااۆش ئاابَجهێص ٔاتە غاابرێکی تاابزە ْەڵتۆقیاإ ٔ
پبرەپەرض ثەڤ و نە ْەيبٌ کبتضا زیُضٔٔ ٔ غیبٔضبالر ٔ ئبضبَگیرٔ .ەک زۆرثەی غابرە ثەَاضەرییە
گۀرەکبٌ ئەو غبرەظ ْەيبٌ کەغْٕۀای ٔرٔٔژێُەری یٓبَیی ثەضەرصا زاد ثٕٔ.
تبقە غتێک نە ثەيجەییی ئۀ ضەرصەيە يبٔەتۀە تەَیبٔتەَیب یبصۀەرییەکی رٔٔتە ٔ ْیایتر .نە
ثیطااا ضااابڵی راثااارصٔٔصا ضاااەرْەڵضاَی َبضااایۆَبنیسيی ْێُاااضٔٔ ٔ ياااۆصێهە سۆيااابڵییەکەی ٔاتە
َیػتًبَپەرضااتیی تَٕااضڕۀاَەی يبراتااب ضاایًبی پێػاإٔی ئەو غاابرەی تێااک صأە ئۀ دیااسثە
ئەیاابنەتییەی ئاابڤْەڵگری ئەو ثااسا ەیە دیسثاای غیٕضااُب َاابٔی سااۆی نە ضااەرکرصەیەکی ضااەصەی
دە ضە ثە َبٔی غیٕا ی ٔەرگرتٕٔە ئۀ کبثرایە صژی ئیًپراتۆرە يەەۆنەکبَی يٕضإڵًبٌ) صێٓهای
ثٕٔ .ئۀ دیسثە ضٕٔرە نەضاەر ضاڕیُۀەی ئبضاۀارەکبَی «ثێگابَە» نە پبرێسگابی يبْبراغایترا کە
ثەيجەیی صەثێتە پبیتّستی نە ضەصەی صٔازصەْەيۀە ٔرصۀرصە يٕضٕڵًبَبٌ تاێکەد ثە ْێُضضاتبٌ
ثٌٕٔ ثەڤو ٔا صیبرە  ٨٠٠ضبد َبتٕاَ ثجێاتە پێإەری ْێُاضیجَٕٔی ئۀاٌ) .گۀرەتاریٍ صەرکۀتەی
ئەو ضیبضەتە ْەڵضەگەڕێتۀە ثۆ ثەرَبيەی گاۆڕیُی َابٔی ْەيإٔ ئۀ غابر ٔ غابرۆچکە ٔ ابصە ٔ
ثیُبیبَەی َبٔێکی رەضەَی ْێُاضٔٔیبٌ َیایە .نإٔتکەی ئەو ثەرَابيەیە ئۀکابتە ثإٔ کە نە ١٩٩٦صا
گۆڕیُی َابٔی ثەيجەیای ثاۆ يۆيجابی کۀتە رۆژە ۀە ثێگٕيابٌ ئەو ثابثەتە يبَابی صەضاتکرصثَٕٔی
زۆرثەی ْەرەزۆری َاابٔەرۆکی َبضاایۆَبنیسيی ْێُااضٔٔ .ثە پااێاۀاَەی ثیجیُااگ غاابرێکی کااۆٌ کە
رۆژئبٔاییەکااابٌ نە زيااابَی ئیُگهیسیاااضا َااابٔی «پااایکەٌ»یااابٌ ثاااۆ صاَاااب) نە راضاااتیضا ثەرنۀەی
پٕرتەگبڵییەکبٌ ٔ ثریتبَییەکبٌ ئەو َبٔەی نەضەر صاَێٍ قەت غبرێکًبٌ ثە َابٔی يۆيجابی َەثإٔە.
ثەيجەیاای ٔەکاإٔ ضااەَگبپٕٔر ٔ ْۆَگکۆَااگ گَٕااضێکی ثااإٔکی يبضاایگری ثاإٔ کۆنۆَیبنیطااتەکبٌ
کرصیبَە غبر« .يٕيجبی» گەڕاَۀە َییە ثۆ راثرصٔٔ ثەڵکٕٔ غەرەییەتجەسػیُە ثە ئەفطبَەیەک.
رەَگە َبٔی تبزەی غبرەکبٌ ٔەک کرصەیەکی ْێًبییٍ نێک ثاضرێتۀە ثەڤو َیػابَضەری ئۀەیە
کە «رٔاَاااگە» تٕٔغااای ئااابڵٕگۆڕێکی گۀرە ثااإٔە .ئەو ئااابڵٕگۆڕە نە کااابتی قەیراَاااضا صەتااإاَ
ثەرْەيٓێُەری کبرەضبتی سٕێُبٔی ثێا  .نە صە ضابڵی راثارصٔٔصا گۀرەتاریٍ کەيابیەتیی ثەيجەیای
ٔاتە يٕضاإڵًبَبٌ ثاإٌٔ ثە قٕرثاابَیی کااۆيەڵە ئاابژأەیەکی سٕێُاابٔی کە سراپتااریٍ ئاابژأەی صٔای
پبرچەپبرچەثَٕٔی سٕێُبٔیی ْێُضضتبٌ نە ١٩٤٧صا ثٕٔە .ثە صەیبٌ ْەزار کەش کإژرأٌ ٔ ضاەصاٌ
ْەزار کەش نە ترضااضا ثەيجەییاابٌ ثە ێٓێػااتٕٔە ٔ رٔٔیاابٌ کاارصۆتە گَٕااضەکبٌ .ئەيە صەقاابٔصەق
 . ٦٣يەثەض ئۀ زەرصەغتییبَەیە کە ثُەچەکەیبٌ صەگەڕێتۀە ثۆ ئێراٌ.ٔ .ف
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پێاۀاَەی رۀتی ثابٔ ٔ ئبضابییە کە کەيبیەتییەکابٌ ثە يەثەضاتی ثەْرەيەَاضثٌٕٔ نە یەکطابَی ٔ
ثەصەضااتٓێُبَی پێگەیەکاای ثبغااتر ثە کااۆيەد رٔٔ نە غاابرەکبٌ صەکەٌ .کۆيیطاایۆَێکی ضااەرثەسۆ
پۆنیص ٔ صۀڵەتی ثۀە تبٔاَجبر کرص کە ْیش پبرێسگابرییەک نە قٕرثبَییابَی ئەو ئابژأەیە َابکەٌ ٔ
تەَاابَەت برَب اابرپ یاابريەتیی یاابسیجٕٔاَیع صەصەٌ .ئەيەظ ثاإٔ ثە ياابیەی تۆڵەضااەَضَۀەی
يٕضٕڵًبَبٌ کە صٔژيُبیەتیی يەزْەثیی نەو ئەیبنەتەصا ْێُضەی تر قٕٔد کارصۀە ثە غاێٕەیەک کە
زۆرثەی چاابٔصێراٌ ثە صرێژاییاای تەيەَیاابٌ قەت ئبٔەْااب صۆسێکیاابٌ َەصیجاإٔ .ئەو رۀتە ْەياإٔ
ْێُضضتبَی گرتۆتۀە ٔ تەَیب نە ثەراَجەر يٕضٕڵًبَبَیػضا ثەڕێٕە َبچ صٔا ًََٕٔەی ئەو رٔٔصأاَە
نە گٕ ەراتااضا قۀياابْ .ەژياابری ئۀ يەضاایذییبَەی نە َێاإاٌ ضاابڤَی ١٩٩٩ ٔ ١٩٩٨صا ثاإٌٔ ثە
قٕرثبَیی تَٕضٔتیژییە يەزْەثییەکبَی ْێُضضتبٌ چٕارقبتی ضیٔپێُ ضبڵی راثرصٔٔ ثإٔ .نە ١٩٩٩
ثەصٔأە ثەڵگە ٔ ئبيبرەکبٌ َبتۀأ ٔ کەيٕکٕرتٍ ثەڤو ْێػتب رێژەی قٕرثبَییبٌ ْێُض زۆرە يارۆڤ
ضەرضبو صەکبت .یب نەو کٕغ ٔثڕاَە ْەَضپ تێگیراَی صیکەیع قۀيبٔە ٔەک ضٕتبَضَی ئیُجیم
تااابڤَکرصَی کهێطااابکبٌ ٔ صەضاااتضرێژیکرصَە ضاااەر راْیجەکااابٌ .صیطااابٌ صۀڵەت یااابٌ ئیجااابزەی
نێکۆڵیُۀەی نەضەر زۆرثەی ئەو تبٔاَکبرییبَە َەصأە یبکٕٔ سطتٕٔیەتە صٔأە.
غااەڕی رەگەزی ْاابٔتەيەَی يێااژٔٔە ٔ رژێااًە صیکتبتۆرییەکاابٌ نە پەرەپێااضاَی ئەو غااەڕاَەصا
صەضتیبٌ ْەثٕٔە .ثەڤو نە ْەئٕ ئۀ ٔڤتبَەصا کە تابزە ثە تابزە ٔ ئبراضاتەی صیًٕکراتیساضایۆَیبٌ
گرتۆتە پێع َیػبَەکبَی ئبٔەْب صیبرصەیەک صەثیُرێ ٔ يرۆڤ گەن َیگەراٌ صەکبتْ .ۆکابرەکەی
گەن ا ضاابکبرەْ :ەرچاای کۆيەڵگااب زیاابتر ثکاارێتۀە ضیبضااەتًەصاراٌ زیاابتر ْۀڵاای کااۆَترۆڵکرصَی
صەضەڤت صەصەٌ ٔ ثۆ کۆکرصَۀەی صەَگەکبٌ پەَب صەثەَە ثەر رێگبیەک کە صٔا ابر راضاتۀسۆتریٍ
ٔ کاابریگەرتریٍ رێگاابیە ٔاتە کەڵکاإەرگرتٍ نە یەکێتاای ٔ یەکشطااتُی گرٔپێااک نەضااەر ثُەياابی
صژایەتیکرصَی گرٔپەکبَیتر .زۆر بر ئەو ضیبضەتە صەثێتە ْاۆی ْەڵگیرضابَی تێگیراَای ئێتُیکای ٔ
يەزْەثاایْ .ەَااضپ اابریع ئەو پێکااضاصاٌ ٔ تێگیراَاابَە صەگااۆڕصرێٍ ثااۆ غااەڕێکی ْەيەالیەَە ٔ
راضتەقیُە.

غەڕ

رۆژی ٨ی صێطاااابيجری کبََٕی یّکااااّو)  ١٩٩٦ژاک الَااااگ ثە پەنە چاااإٔ ثااااۆ ثێهگااااراص.
ضیبضااەتًەصارای ثەَبٔثاابَگی فەرەَطااب ٔ ٔەزیااری پێػاإٔی رۆغااُجیری کۀتجاإٔە ژێاار کاابریگەریی
رێپێٕاَەکبَی صەیبٌ ْەزار
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سٕێُضکبری یۆگۆضال یبٔە کە ثۆ َبڕەزایی صەرثڕیٍ ثەراَجەر ضەرۆککۆيبری ئۀ ٔڤتە ضهۆثۆصاٌ
يیهۆضاإیش کااۆ ثٕٔثاإَٔۀە الَااگ ٔ زۆرثەی رۆغااُجیراَی رۆژئاابٔا يیهۆضاإیایبٌ ثە ثەرپرضاایبری
غااەڕی ثبڵکاابٌ صەزاَاای .الَااگ صەیٕیط ا پػااتیٕاَیی يەەااُۀی نە َبڕازییاابَی یۆگۆضااال یب ثکاابت.
ضاااەرکرصایەتیی ثاااسٔٔتُۀەکە نە َٕٔضااایُگەکبَیبٌ نە کاااۆنێژی فەنطاااەفەی یەک نە زاَکۆکبَاااضا
پێػٕازییبٌ ن کرص ثەڤو تەَیب ثۆ ئۀەی ثە َٕٔکەغەق ثیکەَە صەرۀە ٔ ثە «صٔژيُای ضاێرة»ی
َاابٔزەص ثااکەٌ ٔ فااّريبَی پ ا ثااضەٌ ٔڤتەکەیاابٌ ثە ا ثٓێڵ ا  .صەرکۀت کە سٕێُااضکبراٌ نەثەر
صەضااپێکرصَی غااەڕ صژایەتیاای يیهٕضاإیش َاابکەٌ ثەڵکاإٔ نۀە َاابڕازیٍ کە َەیتٕاَیاإە نە غااەڕصا
ضەرثکۀێ .
ئەو رٔٔصأە کە ثٕٔ ثە يبیەی تەرییجإَٔۀە ٔ پەضاتجَٕٔی الَاگ ثۆچإَٔێکی ثابٔ ٔ زۆر ابر
ْەڵەی سطااتە رْٔٔ :ێااسە صیًٕکراضاایشٕازەکبٌ الیەَگااری پێکۀەژیاابَی ئەتُیکاای ٔ ئبغااتیٍ .ثەڤو
يەرج َیایە ئەو ثۆچإَٔە ْەيیػااە راضا ثێا  .صیًٕکراضااییە نیجارانییە پێػااکۀتٕٔەکبٌ زۆرثەی
کبت ص ەتٕاٍَ ثەث تَٕضٔتیژی ٔ تێرۆر ٔ تۆقبَضٌ یبٔازییە رەگەزییەکبٌ قجٕٔد ثاکەٌ ٔ ژیابَێکی
ئبغتییبَە نەگەد صیًٕکراضییە نیجرانییەکبَیترصا ثژیٍ .ثەڤو نە راضاتیضا ئەگەر صیًٕکراضای تاێکەد
ثە کۆيەڵگبیەکی َبتەثب ٔ رەَگبٔڕەَگ ثێ کە ْیش ۆرە يێژٔٔیەکی نیجرانیسيی یبضبسٕاز َەژیابٔە
صەثێتە ْاۆی ضاەرْەڵضاَی َبضاۆَبنیسو يهًالَێای ئەتُیکای ٔ تەَابَەت غەڕٔغاۆڕ .نۀ ْەڵجاژارصَە
یەکنەصٔای یەکاااابَەصا کە یەکطااااەر صٔای رٔٔساااابَی کۆيااااۆَیسو نە ضااااۆ ییەت ٔ یۆگۆضااااال یبصا
ثەڕێٕەچاإٌٔ ٕصاییشاإازە َبضیۆَبنیطااتەکبٌ ضااەرکۀتٍ ٔ صٔا اابر ئەو ٔڤتاابَە نێااک تاارازاٌ ٔ
ْەڵٕەغاابَۀە .ئەو صیاابرصەیە نە ۀْەرصا غااتێکی سااراو َەثاإٔ چَٕٔکاإٔ ئەو ٔڤتاابَە ثە زۆر
پێکۀە نکێُراثٌٕٔ .ثەڤو چَٕکٕٔ ْیش ۆرە گەرەَتای ٔ صايەزرأە ٔ صەضاەڤتێکی ضیبضای َەثإٔ
پػتیٕاَی نۀ ْەئٕ کەيبیەتییبَە ثکبت کە نەو ٔڤتە تابزەْەڵتۆقیٕاَەصا صەژیابٌ ئۀ یابثَٕٔۀە
سێرا ٔ کتإپڕاَە ثإٌٔ ثە يابیەی کۀتاُۀەی زَجیارەیەک غاۆڕظ ٔ ئابژأە ٔ ضاەرکٕتکرصٌ ٔ نە
ْەَضپ ٔڤتی ٔەک ثۆضُی ٔ ئبزەرثبیجبٌ ٔ گٕر طتبَضا غەڕیبٌ ن کۀتۀە.
پێٕیطتە ضیبضەتًەصاراٌ ثاۆ ثەصەضاتٓێُبَی صەَگای سەڵاک ْەڵجژارصَەکابٌ ثاکەٌ ثە يەیاضاَی
رکبثاااّری ٔ يهًالَااا  .نە ْەر کۆيەڵگبیەکاااضا َەریتااای تَٕاااضٔتۆد ثاااۆ [ثەڕێااإەثرصَی] گااارٔپە
فرەَەتۀەییەکاابٌ یاابٌ تٕاَااضَۀەی کەيبیەتییەکاابٌ نە َاابٔ کۆيەڵگاابصا نە ثەرصەضااتضا َەثێ ا ثااۆ
ثەصەضااتٓێُبَی پػااتیٕاَیی سەڵااک ضاابصەتریٍ کاابر ئۀەیە کە پەَااب ثجەیااتە ثەر پرضااە رەگەزی
ئەتُیکی ٔ يەزْەثییەکبٌْ .ەر گرٔپێکی ئەتُیکی صەضەڤت ثگرێتە صەض گرٔپە ئەتُیکییەکابَیتر
صەَێتە الٔۀ .ا صیابرە رێکۀتاٍ ٔ پێکۀەژیابٌ َابيٕيکیُە ئیًکابَی صیابنۆق ٔ صەيەتەقا نەضاەر
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سبَٕٔثەرە َەسۆغشبَە ٔ [کۆکرصَۀەی] سێرٔ سێارات ْەیە ثەڤو ئبیاب ئیًکابَی رێکۀتاٍ نەضاەر
يەزْەثی َەتۀەییع ْەیە ئەگەر رکبثّریی ضیبضی ثەرْەيٓێُەری صٔٔثەرەکای ثێا ئەگەری ئۀە
صەچێ زۆر سێرا ثگۆڕصرپ ثۆ غەڕاَگێسی ٔ تَٕضٔتیژی .ئبفرییب گەنا ثاساڤ ٔ غاەڕی چەکاضاری ٔ
کٕٔصێتاابی ثەسااۆٔە صیاإە کە زۆرثەیاابٌ صژ ثە دکاإٔيەتگەنی ئەتُیکاای ْەڵگیرضاابٌٔ زۆرثەی ئەو
دکٕٔيەتاابَەظ نە رێگاابی ْەڵجااژارصَۀە ْاابتجَٕٔە ضااەرکبر .ئۀ صٔٔ تاإێژەرەی ٔا نە ْۆکبرەکاابَی
رٔٔسبَی صیًٕکراضییە ئبضیبیی ٔ ئبفرییبییەکبٌ نە صەیەی ١٩٦٠صا کاۆڤَٔەتۀە صەرئەَجابو پێیابٌ
ٔایە صیًٕکراضی «ثە ْیش غێٕەیەک نە غٕێُێکی تەژی نە ْەڤٔارصَی قٕٔڵی ئەتُیکیاضا ضاەقبيگیر
َبکرێاا » ] ١١[.تٕێژیُۀەکاابَی ئەو صٔاییاابَە ثەتاابیجەت نە ئبفرییااب ٔ ئبضاایبی َبٔەڕاضااتضا ئۀ
ثۆچَٕٔە رەغجیُبَەیبٌ پػتڕاض کرصۆتۀە .پطاپۆڕێکی گۀرەی ثإاری يهًالَا ئەتُیکییەکابٌ ثە
َبٔی صۆَبڵض ْۆرۆٔیتس ئبٔەْب ئەَجبيگیرییەک ئەصا ثەصەضتۀە« :يارۆڤ کە نەو چیارۆکە صڵتەزێاُە
ٔرص صەثێتۀە ...چیرۆکی صاڕٔٔسابَی ئبغاکرای صیًٕکراضای نە کۆيەڵگاب فرەچەغاُییەکبَضا ...دەز
صەکبت صەضتەکبَی ثە َیػبَەی تەضهیًجٌٕٔ ثەرز ثکبتۀەْ .ەڵجژارصٌ ضٕٔصی چییە ئەگەر صٔا ابر
نە زايجیبصا دکٕٔيەتی ثەيجاب ێگابی دکإٔيەتی َیبَجاب ٦٤ثگارێتۀە کە ْەرصٔٔکیابٌ ٔەک یەک ٔ
ثەقەص یەک صەياابرگرژ ٔ گەيااژەٌ یاابٌ نە ثەَیُااضا ْەڵجااژارصٌ صەضااەڤت نە ثاابکٕٔر ثطااێُێتۀە ٔ
ثیطپێرێتە صەض ثبغٕٔر کە ْیاکبيیبٌ ْیش دطێجێک ثۆ َیٕەی صیکەی ٔڤت َبکبت »]١٢[.
نە صە ضبڵی راثرصٔٔصا پرضی «ئبغتیی صیًٕکراتیاک» اا ٔاتە ئۀ ثبَگّغاّیّ کە ْیشکابت صٔٔ
صیًٕکراضاایی يااۆصێڕٌ َەکۀتاإَٔەتە غااەڕی یەکتاارۀە ا یەک نە گەريتااریٍ صیبنۆگەکاابَی َێاإاٌ
تۆێژەراَی پێٕەَضییە َێَٕەتۀەییەکبٌ ثٕٔە .ئەو ثبثەتە گەن پرضیبری ثُەيبیی ٔ ضەرَجڕاکێػەری
ٔرٔٔژاَااضٔٔە ج پبضاابٔێکًبٌ ثااۆ غااەڕی َاابٔسۆییی ئااّيریکب پێاایە ئبیااب چەکاای ئەتااۆيی ثبغااتر
ئبغتیًبٌ ثۆ غ ص ەکبتۀە ) ْەرٔەْب تەَابَەت زاَیابرییە ئبيبرییەکابٌ ثإَٔەتە يابیەی ثۆچإَٔی
یاابٔازی ضەیرٔضااەيەر یەک نە تاإێژەراٌ ثە َاابٔی صەیڤیااض ئەضااپیرۆ صەڵێ ا ثە نەثەرچاابٔگرتُی
ئۀەی کە نە صٔٔضەص ضبڵی راثرصٔٔصا ْەو ْەژيبری صیًٕکراضییەکبٌ ٔ ْەو غاەڕەکبٌ کەو ثإٔە
رەَگە ْۆکبری پاێکۀە غاەڕَەکرصَی صیًٕکراضاییەکبٌ تەَیاب ٔ تەَیاب «رێاکۀت»ی رٔٔت ثێا ٔ
ْیایتر رێکۀتی رٔٔت ْەرٔەک چۆٌ ْیشکبو نە ئەَاضايبَی ثُەيابڵەی صیڤیاض قەت نە کێجەرکێای
التبریااضا ضااەرَەکۀتٌٕٔ .ئەڵااجەت کەيتاار تیۆرێکًاابٌ ْەیە نە پێٕەَااضیی َێاإاٌ ئەو یەکگاارتُە
صٔٔالیەَیاایە ئبياابرییە ضااەیرە رايبثێ ا ) .ثەڤو ئەگەر تەَاابَەت ئەو ئبياابرەظ صرٔض ا ثێ ا ئاابسۆ
ْۆکبرەکەی صەگەڕێتۀە ثۆ ج غتێک
 . ٦٤صٔٔ زيبَی ثبٔ نە زايجیبصا.ٔ .ف
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ئیًبَٕێم کبَا ا یەکەو صاڕێاژەری ئبیاضیبی ئبغاتیی صیًٕکراتیاک ا پێای ٔا ثإٔ نە ضیطاتەيی
صیًٕکراضیضا ثڕیبر نە صەضتی ئۀاَەصایە کە سەر ای غاەڕەکبٌ صەصەٌ ٔاتە سەڵاک ْەر ثاۆیە ثە
غاااێٕەیەکی ضرٔغاااتی پبرێسگااابرٌ .ثە رٔاڵەت ئەو صەرثاااڕیُە يبَااابی ئۀەی صیًٕکراضاااییەکبٌ نە
رژێًەکاابَیتر ئبغااتیشٕازترٌ کەچاای ثە کاارصۀە ئۀاٌ غااەڕسٕازترٌ ٔ ثە ثەرأرص نەگەد زۆرثەی
رژێًەکاابَیترصا ثە ااۆظ ٔ سرۆغااێکی زیاابرترۀە رٔٔ نە يەیااضاَی غااەڕ صەکەٌ .تاابقە رێگاابی
ثەرصۀايجاإَٔی ئبغااتی ئبياابصەثَٕٔی صیًٕکراضااییەکبَیترە .ئەگەر نە ْۆکبرەکاابَی ئەو پێٕەَااضییە
صٔٔالیەَییە ثکۆڵیُۀە پەی ثە غتێک صەثەیٍ :نە راضتیضا ئبغتیی صیًٕکراتیاک ئبغاتیی نیجارانییە.
کبَاا کە نە ضااەصەی ْەژصەصا ئەو ثبثەتاابَەی صەسطااتە ثەرصەضاا نەضااەر ئۀ ثاابٔەڕە ثاإٔ کە
صیًٕکراضی یەکبٌ رژێًگەنێکی صیکتبتۆریٍ ٔ ثەتبیجەت ئبيبصە َەثٕٔ ثیبَشبتە َابٔ تیاۆریی رژێًگەنای
«کۆياااابری»یۀە کە [ثەڕای ئۀ] نە ئبغااااتیضا صەژیاااابٌ .ثە رای کبَاااا کۆياااابریشٕازی يبَاااابی
یبکرصَۀەی صەزگبکابَی دکإٔيەت کاۆَترۆد ٔ ْبٔضاەَگی ثبڤصەضاتیی یبضاب پبراضاتُی يابفە
تبکییەکبٌ ٔ تب راصەیەک کەڵکٕەرگرتٍ نە َٕێُەرایەتی ٔ ْەڵجژارصٌ نە ثەڕێإەثرصَی ٔڤتاضا کە ثە
ْیش غێٕەیەک ٔاتبی يبفی صەَگضاَی گػتی َابگرێتۀە)ْ .ەيإٔ تبیجەتًەَاضییەکبَی صیاکەی کبَا
ضاااەثبرەت ثە «ئبغاااتیی ْەيیػاااەیی» پێٕەَاااضییەکی َسیکیااابٌ ْەیە نەگەد تبیجەتًەَاااضییەکبَی
ثبڤصەضتیی یبضب ٔ نیجران یسو نە ضیطتەيی کۆيبریضا :رێسگرتُی صٔٔالیەَەی ْبٔٔڤتییبٌ نە يبفەکبَی
یەکتر ضیطاتەيێکی کاۆَترٔڵکرصٌ ٔ ْبٔضاەَگی ثاۆ گەرەَتیکرصَای ئۀەی کە ْایش ضاەرکرصەیەک
َااابتٕاَ ٔڤت نە غاااەڕۀە ثگهێُااا ْەرٔەْاااب ضیبضاااەتە کالضااایکەکبَی ئااابثٕٔریی نیجرانااای کە
گرَگتریُیاابٌ ثبزرگاابَیی ئاابزاصە کە ثە صرٔضااتکرصَی ٔاثەضااتەیی ٔ گرێااضرأییەکی صٔٔالیەَە غااەڕ
صەکبتە غتێکی پڕ سەرج ٔ سەضبر ٔ ْبٔکبری صەثێتە غتێکی پڕضٕٔص .تإێژەری ثەر ەضاتەی ئەو
ثاإارە يبیکاام صۆیاام نە کتێجاای رێگبکاابَی غااەڕ ٔ ئبغااتیصا  )١٩٩٧ەستاای نەضااەر ئۀ ثاابثەتە
کرصٔٔە کە ئەگەر نیجرانیسيی یبضبسٕاز َەثێ صیًٕکراضی نە ۀْەری سۆیضا ْەڵگری ْیش إرە
سەضڵەتێکی ئبغتیشٕازاَە َییە:
کبَ ثەصگٕيبٌ ثٕٔ ثە زۆریُەسٕازیی صیًٕکراتیک ٔ ثاێًەرج ٔ ثەڵگبَاضَەکبَی قەت ثۀ ٔاتابیە
َبیەتۀە کە ْەرْەئٕ رژێًگەنی ضیبضیی ثەغضارییبَە صیًٕکراضییەکبٌ ا ج ثە گػتی ٔ ج نەگەد
صیًٕکراضییەکبَیترصا ا ئبغاتیشٕازٌ .ثەغاێکی زۆر نە رژێًگەنای ثەغاضارییبَە رژێًگەنای َابنیجرانی
ثَٕٔە .ثە صرێژاییای صْٔٔەزار ضابد ثەر نە ضاەرصەيی ياۆصێڕٌ صەضاەڤتضاریی سەڵاک ثەزۆری یابٌ
ئبٔێتە ثٕٔە نەگەد تَٕضٔتیژی ٔ صەضتضرێژیضا ثۀ غێٕەی تٕضیضیض ٦٥ئبيابژەی پا کارصٔٔە) یابٌ
 . ٦٥يێژَٕٔٔضی یۆَبَیی ضەصەی پێُجەيی پێع زاییٍ.ٔ .ف
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ثبرگبٔی ثٕٔە ثە صاگیرکبری ٔ پەرەپێضاَی ئیًپریبنیطتییۀە ثۀ غێٕەی يبکیاب ێهی ئبيابژەی پا
کاارصٔٔە) ...صەَگااضەری ئبضاابیی کە ساابٔەٌ ثڕیاابرێکی چبرۀَٕضطاابزە ثە غااێٕەی ضرٔٔغااتی
سٕازیبری «ضڕیُۀەی ئەتُیکی»ی ضیطتەيە صیًٕکراتیکەکبَی صیکەیە.
یبٔازیی َێٕاٌ صیًٕکراضیی نیجرانای ٔ َابنیجرانی یەکگرتإٔییەکی صٔٔالیەَەی ئبيابریی ضاەیری
صیکەغًبٌ ثۆ رٌٔٔ صەکبتۀە .صٔٔ ثیريەَضی زاَطتی ضیبضی ەک ضُبیضێر ٔ ئێضٔارص يەَطئیڵض
ثە کەڵکٕەرگرتٍ نە کۆيەڵە زاَیبرییەکی ضەرضبيکەر ئەَجبيگیرییەکی ٔەْبیبٌ سطتۆتە ثەرصەضا
کە نە ثیط ضبڵی راثرصٔٔصا ئۀ ٔڤتبَەی صەضاتیبٌ صأەتە صیًٕکراتیساضایۆٌ زۆر زیابتر نە رژێاًە
ئۆتۆریتەسٕازە ضاەقبيگرتٕٔەکبٌ یابٌ صیًٕکراضاییە نیجرانییەکابٌ نە غاەڕۀە گاالٌٔ ]١٣[.زۆرثەی
کاابت ْەرْەڵااضاَی صیًٕکراضاای نە ٔڤتێکااضا کە نەضااەر ثُەياابی نیجرانیسياای یبضاابسٕاز صاَەيەزرأە
َبضیۆَبنیسيی راصیکبد ٔ غەڕاَگێسیی ن صەکۀێتۀەْ .بٔکبت نەگەد کراَۀەی ضیطتەيی ضیبضایضا
صەضەڤت صەکۀێتە صەض کۆيەڵە گرٔپێکی نێکُەچٕٔ ٔ سبٔەٌ ثەرژۀەَضیی یبٔاز کە ْەرکابيۀ
ثەصٔای صاسٕازی ٔ ثەرَبيەکبَی سۆیضا صەچێ  .ضەرکرصە ضیبضییەکبٌ ٔ َیسايییە غەڕسٕازەکبٌ کە
زۆرثەیاابٌ پبغااًبٔەی ضیطااتەيی ئۆتۆریتەساإازی پێػاإٌٔ تێااضەگەٌ کە تبکەڕێگاابی ضااەرکۀتٍ
کۆکرصَۀەی ەيبٔەری سەڵکە نە صۀری ئبیاضیبیەکی َەتۀەیایْ .ەيیػاەیع تەَیاب غاتێک صێاتە
ثەرْەو کۆيەڵ صرٔغى ٔ ضیبضەتی صٔژيُکابراَەیە کە ٔڤتەکابٌ راپێاای يهًالَا ٔ غاەڕ صەکابت.
ْەَااضپ نە صیاابرتریٍ ًََٕٔەکاابٌ ثااریتیٍ نە فەرەَطاابی ضااەرصەيی َاابپهیۆَی ضااێیەو ئەڵًبَیاابی
ضەرصەيی ٔیهٓێڵى ٦٦ژاپۆَی ضەرصەيی تبیػۆ ٔ ٦٧نە ًَإَٔە تبزەکابَیع صەتإاَیٍ ئبيابژە ثاضەیُە
ئەريەَطتبٌ ئبزەرثبیجابٌ ٔ یۆگۆضاال یبی پێػإٔ .ئبغاتیی صیًٕکراتیاک ثابثەتێکی راضاتەقیُەیە
ثەڤو ٔا صیبرە پێٕەَضییەکی ئۀتۆی نەگەد صیًٕکراضیضا َییە.
صەث چی ثکەیٍ
رەَگە پێًبٌ ٔا ثێ کێػەکبَی ثەرصەو صیًٕکراضییە تبزەکبٌ ثبثەتێکی رٔٔتی تیۆریکٍ ٔ تەَیب
غیبٔی ثبضٕسٕاضی زاَکۆکبٌ ٔ َبٔەَضەکبَی نێکاۆڵیُۀەٌ .ثەڤو زۆر ابر تیۆرییەکابٌ نەپاڕ صەثاُە
ٔاقیع .زۆرکبت ٔڤتبٌ ضەرقبڵی صۆزیُۀەی ثبغتریٍ رێگبی صەضتەثەرکرصَی صیًٕکراضیٍ ٔ ئاّيریکب
ْەيیػە ضاەرقبڵی صاڕغاتُی ضیبضاەتەکبَیەتی ثاۆ صیابریکرصَی چاۆَیەتیی يابيەڵەکرصٌ نەگەد ئۀ
 . ٦٦قەیطەری ئەڵًبَیب نە ضبڵی ١٨٨٨ۀە تب کۆتبییی َّگی یّکّيی یٓبَی.ٔ .ف
 . ٦٧ئیًپراتۆری ژاپۆٌ نە َێٕاٌ ضبڤَی  ١٩١٢تب ١٩٢٦صا .ٔ .ف
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ٔڤتبَەصا کە ثەرۀ صیًٕکراضی ْەَگبٔیبٌ ْبٔێػاتٕٔە یابکٕٔ َەسإازرأ ثەرۀ ئۀ رێگابیە کػابٌٔ.
ئەگەر ثە ْەڵە نە تیااۆری ثگەیااٍ نە کرصۀەیػااضا تٕٔغاای ْەڵە صەثاایٍ .ئبٔڕێااک نە ئەَضەَۆضاایبی
 ١٩٩٨ثضەَۀە ئۀکبتەی ٔا ئّيریکب ٔ ضُضٔٔقی َێَٕەتۀەییی صرأ یبريەتییبٌ ثە رٔٔسابَی کاۆَە
صیکتبتۆری ئۀ ٔڤتە ٔاتە ضۆْبرتۆ ەصا ثەڵکإٔ صیًٕکراضاییەکی َإپ ثێاتە صايەزراٌ یابٌ الَایکەو
ئبٔەْب ْیٕایەکیبٌ ْەثٕٔ صەثب رۀتی صیًٕکراتیساضیۆَی ئەو ٔڤتە گەن ْێًُبَەتر ثٕایە.
ئەَضەَۆضیبی ًَ ١٩٩٨إَٔەیەکی ئبیاضیبل َەثإٔ ثاۆ [تابقیکرصَۀەی] صیًٕکراضای .ثە ئبضاتی
یەکەو نە َێٕ ٔڤتبَی رۆژْەڤتی ئبضیبصا نە ْەئٕی زیبتر ٔاثەضتەی ضاەرچبٔە ضرٔغاتییەکبَە .ثە
ئبضاتی صٔٔەو سابٔەٌ صايەزرأە ضیبضاییە غااەرەییەکبٌ َەثإٔ چَٕکإٔ ضااۆْبرتۆ ئەو ٔڤتەی ثە
کۆيەڵێکی کەيٓەژيبری َسیکبٌ ٔ صەرثبرییبٌ ثەڕێٕە صەثرص ٔ پێکٓێُبَی ضبزە ٔ صايەزرأەی ْایش ال
گرَگ َەثإٔ .صٔا ابر ٔ ثە ئبضاتی ضاێیەو ئەَضەَۆضایب ئۀکابتەی صەضاتی صایە صیًٕکراتیساضایۆٌ
رێژەی صاْبتی ضەراَەی کەو ثٕٔ َسیک ثە  ٢٦٥٠صۆالر نە ١٩٩٨صا .ئەو کبرە ئبکبيی زۆر صڵتەزێُی
ثەصٔأە ثٕٔ .نە صٔای صیًٕکراتیساضیۆَۀە رێژەی ثەرْەيی ضاەراپبی َابٔسۆییی ئەو ٔڤتە َاسیکەی
نە ضەصا  ٥٠صاثەزیٕە ثەرْەيی ثیط ضبد پێػکۀتُی ئابثٕٔری ثە فیاڕۆ چإٔە ٔ ثیطا يیهیاۆٌ
کەش نە ْبٔٔڤتییبٌ چَٕٔەتە ژێر ْێڵی ْەژارییۀە .نەو ٔڤتەصا کە ثەو صٔاییبَە کراَۀەی ثەسۆٔە
صیٕە ثَٕیبصگەرایبَی ئیطاليی ضەریبٌ ْەڵاضأە ٔ نە ٔڤتێکاضا کە زيابَی ضیبضای ثاسر ٔ َابيۆیە ثە
زيبَێکی زۆر ئبغُب ٔ َبضرأ ثۆ ْەيإاٌ صەئابسئٍ :زيابَی ئابییٍْ .ەر ئێطاتب نە ضاەصا ٢٠ی کاۆی
پەرنەيبَتاابراَی ئەو ٔڤتە سۆیاابٌ ثە ضیبضااەتًەصاری ئیطاااليگەرا َاابٔزەص صەکەٌ .ئەگەر ئیطاااليی
ضیبضاای ضااەرکۀێ ئۀا ْەڕەغااەیەکە ثەضااەر سەضااڵەتی ضااێکۆالری ئەو ٔڤتۀە ٔ صەثێااتە ْااۆی
پەرٔەرصەکرصَاااای کااااۆيەڵە ثسا ێکاااای ٕصاییشاااإاز کە یەکپاااابرچەییی ئەَضەَۆضاااایب صەسەَە ثەر
يەترضااییۀە .نەو کەغااە ئبَبرغاایکەصا گەَااضەڵی ٔ رەفییجاابزیی ضیبضاایع زیاابتر نە اابراٌ پەرەی
ضەَضٔٔە ٔ ریئۆريە ئبثٕٔرییەکبٌ پەکیبٌ کۀتٕٔە ٔ راگیرأٌ.
ْەرچەَااض کااۆی سەتبکااابَی ١٩٩٨ی ئەَضەَۆضاایب َاابکۀێتە ئەضاااتۆی ئااّيریکب ٔ ضاااُضٔٔقی
َێَٕەتۀەییی صرأِِٔ ثەڤو صأاکبریی ئۀاٌ ثۆ ریئۆريی سێرا ٔ راصیکبد نە صايبڵیُی غاەرەییەت
ٔ رٔٔسبَی صۀڵەتضا کبریگەر ثٕٔ .ئەگەر ئۀاٌ ثیبَساَیابیە ئەو ریئۆريابَە ج ثػاێٕییەکی ضیبضایی
گۀرەی نااا صەکۀێاااتۀە رەَاااگە صأاکبرییەکبَیااابٌ کەو کااارصایەتۀە ٔ يیتاااۆصێکی ٔرصۀرصە ٔ
ْێًُبَەتریااابٌ ثگرتااابیەتە ثەر .دکااإٔيەتی ضاااۆْبرتۆ تەژی ثااإٔ نە کەيٕکاااۆڕی ثەڤو ْەر ئەو
دکاإٔيەتە تٕاَیجاإٔی تەکاإٔزی ضااێکۆالریسو ٔ نیجرانیساضاایۆَی ئاابثٕٔری صەضااتەثەر ثکاابت کە نە
یٓااابَی ضاااێیەيضا تێکەڵکرصێکااای گرَاااگ ٔ پڕثااابیەسە .نە ْەيااإٔی گرَگتااار ئۀەیە کە ْااایش
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ئە ڵتەرَبتیڤێکی ثبغاتر نە ثەرصەضاتضا َەثإٔ تابکٕٔ ێای ئۀ صۀڵەتە ثگارێتۀە .ثبغاتر ٔاثإٔ نە
ثاابتیی غۆڕغاای ثەرثااتٔ ٔ یەکجاابرەکی ریئااۆريێکی ضیبضاایی ْێًُاابَە ٔ ٔرصۀرصە ثەڕێاإە ثجاارایە
ثەتبیجەت ثۆ سەڵکی ئبضبییی ئەو ٔڤتە کە ثڕیبر ثٕٔ ضیبضەتەکبَی رۆژئبٔا قبزاَجیبٌ پ ثگەیەَ .
نۀڕۆصا رۆژْەڤتاای َاابٔیٍ زیاابتر نە ْەياإٔ غاإێُێکی صَٔیااب پێٕیطااتی ثۀەیە صەض ا ثااضاتە
ْەڵجژارصَێک نە َێٕاٌ تەکٕٔزی ٔ ثێطەقبيی نیجرانیسو ٔ صیًٕکراضی ٔ ضێکۆالریسو ٔ راصیکبڵیسيی
يەزْەثیاااضا .ئاااّيریکبیع زیااابتر نە ْەيااإٔ غااإێُێک نە رۆژْەڤتااای َبٔیُاااضا پێٕیطاااتی ثۀەیە
تێگەیػتُێکی صرٔضتی تیۆری ٔ کرصاریی نە يەضەنەکە ْەثێ .
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ثەغی چٕارەو
ئیطالو ٔەک ًََٕٔەیەکی ئبٔارتە
ْەيیػە ْەيبٌ صیًەَی رازأە ٔ ْەيیػاە ْەيابٌ چیرۆکای صڵاتەزێٍ .صیپهۆيابتێکی پابیەثەرزی
ئّيریکبیی صەچێتە َبٔ یەکێاک نە کۆغاکە رازأەکابَی ضاەرکۆيبرییۀە نە َسیاک قابْیرە دٕضاُی
يٕثبرەک نێرۀە يیطار ثەڕێإە صەثابتْ .اۆڵە يەڕيەڕیُەکابٌ ٔ ژٔٔرە پاڕ نە يۆثیهیابتە زێڕیُەکابٌ
تێض ەپەڕێُ کە ضەرنەثەری الضبییکرصَۀەیەکی َەزاَکبراَەیە نە غێٕازی ئیًپراتۆریابی فەرەَطاب ٔ
ثە گبڵتۀە َبٔیبٌ َبٔە «نۆیی فبرٔٔق» ثە پێی َبٔی صٔاپبغبی يیطر) .صٔای تێپەڕاَضَی چەَضیٍ
صەضتە نە ْێسەکبَی ئبضبیع صەچێتە َبٔ ْۆڵی يیٕاَضاریکرصَی رەضًییۀە ٔ ضەرۆککۆيبری يیطار
ثەگەرياای پێػاإازیی ناا صەکاابت .صیاابڵۆگێکی گەرو نەضااەر پێٕەَااضییەکبَی ئااّيریکب ٔ يیطاار
گۆڕاَکبرییەک بَی َبٔچە ٔ پرۆضەی ئبغتیی َێٕاٌ ئیطراییم ٔ فەنەضتیُییەکبٌ صەضا پا صەکابت.
پبغاابٌ الیەَاای ئااّيریکبیی زۆر ْێًُاابَە پرضاای ياابفی ياارۆڤ صەکاابتۀە ٔ پێػااُیبری پ ا صەکاابت
صۀڵەتی يیطر زەس ٔ گٕغبری ضەر َبڕازییابَی ضیبضای کەو ثکابتۀە ئابزاصیی چبپەيەَییەکابٌ
پەرە پ ثضات ٔ رۆغُجیراٌ تَٕضی ثەَاضیشبَە َەکابت .يٕثابرەک ْەڵضەغابسێتۀە ٔ ثە تإٔڕەییۀە
صەڵێ « :ئەگەر صأاکبرییەکبَتبٌ ێجە ثکەو ثَٕیابصگەرا ٦٨ئیطااليییەکبٌ يیطار صاگیار صەکەٌ
ئبیاب ئێإە ئبٔەْاب غاتێکتبٌ صۀپ » صیطابَۀە ٔتٕٔێژەکابٌ صەچێاتۀە ضاەر صٔاگۆڕاَکبرییەکاابَی
پرۆضەی ئبغتی.
ضبڵەْبی ضبڵە ٔتٕٔێژی َێٕاٌ ئّيریکب ٔ ەەرەثەکبٌ نێٕاَهێٕە نەو ۆرە قطبَە .کبت کهیُتۆٌ
صأای نە یبضااار ەەرەفااابتی ضاااەرۆکی فەنەضاااتیٍ کااارص گەڤڵەی ئبغاااتیی کەياااۆ صەیڤیاااض کە نە
ژٔٔییەی تّئٕز) ٢٠٠١صا کۀتجٕٔە ثەر ٔتٕٔێژۀە قجٕٔد ثکابت ەەرەفابت ئبٔەْاب ٔەڤيێکای پا
صایۀە« :ئەگەر صأاکبرییەکەتااابٌ ێجە ااا ثاااکەو ْەر ضاااجەیُ صەضاااەڤت صەکۀێاااتە صەضااا
68. Fundamentalism
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دەيبش» .رۀاَجێژتریٍ ٔتەثێژی صەضەڤتی پبغبیەتیی ەەرەثطاتبٌ غابزاصە ثەَاضەر ثاٍ ضإڵتبٌ
زۆر اابر ئۀ ثاابثەتە صەساابتۀە ثیاار ئااّيریکبییەکبٌ کە ئەگەر گٕغاابرەکبَی ضااەر دکاإٔيەتی ئاابنی
ضااعٕٔص نەڕاصەثەصەر ثێ ا قەت صیًٕکراضااییەکی ێئێرضااۆَی ٦٩ێاای ئەو دکاإٔيەتە َاابگرێتۀە
ثەڵکٕٔ تیۆکراضییەکی تبڵەثبَی صێتە ضەر کبر.
َبسۆغااتریٍ ثەغاای ئەو چیاارۆکە ئۀەیە کە رەَااگە دەق ثۀاٌ ثێ ا  .صەضااەڤتضاراَی ەەرەثاای
رۆژْەڤتی َبٔەڕاضا ئۆتۆریتەسإاز ٔ گەَاضەد ٔ ضاەرکٕتکەرٌ ثەڤو ثەيەغاۀە ْێػاتب نیجرانتار
ئبضااابَگیرتر نێجٕرصِتر) ٔ پهۆراڵیطاااتترٌ نۀاَەی رەَاااگە ێیااابٌ ثگااارَۀە .نە زۆرثەی ٔڤتااابَی
ەەرەثیضا ئەگەر ثێ ٔ ْەڵجژارصٌ ثکرێا [ثێگٕيابٌ] ئۀ ضیبضاەتًەصاراَە صەیاجەَۀە کە زیابتر نە
رٔاَگەکبَی ثٍالصەَۀە َسیکٍ تب غبزاصە ەەثاضٔڵتی پبصغابی نیجرانای ئەرصەٌ .ضابڵی راثارصٔٔ ٔ ثە
ْبَضاَی ئّيریکبییەکبٌ ئەيیری کٕێ پێػُیبری صا يبفی صەَگاضاٌ ثاۆ ژَابٌ پەضاُض ثکرێا ثەڤو
پەرنەياابَی کٕێاا کە نە رێگاابی ْەڵجژارصَێکاای صیًاإکراتیکۀە ْاابتۆتە چێجاإٌٔ ٔ نێٕاَهێاإە نە
ثَٕیبصگەرایاابَی ئیطاااليی گەڤڵەکەی ثەتۀأی رەت کاارصۀە .ەەثااضٔڵت غاابزاصەی ەەرەثطااتبٌ
پێػُیبرێکی زۆر ضبصەتری سطتە ثەرصەضا ٔ صأای کارص ژَابٌ يابفی نێشإڕیُی ئۆتۆيجیهیابٌ پا
ثضرێ ژَبٌ تب ئێطتبیع ئەو يبفەیبٌ َییە ْەر ثۆیە ەەرەثطتبٌ ثەَبچبری َیٕ يیهیۆٌ غاۆفیری
نە ْێُضضاااتبٌ ٔ فیهیپیاااُۀە ثبَگٓێػاااتی ەەرەثطاااتبٌ کااارصٔٔە) ثەڤو کۆَەپااابرێساَی يەزْەثااای
َبڕەزایەتییەکی گػتییبٌ ٔرٔٔژاَض ٔ غبزاصەیبٌ يە جٕٔر ثە پبغەکػە کرص.
ْبٔغااێٕەی ئەو ْەڵااإٌٔ ٔ صاچَٕٔاابَە نە ٔڤتە ەەرەثییەکبَیتریػااضا صەثیُرێا  .نە ەەيًاابٌ
قەتەر ثەدرەیٍ ئەرصەٌ ٔ يەراکاع ٔ نە زۆرثەی ْەرەزۆری ثابثەتە ضیبضاییەکبَضا پبصغابکبٌ نە
کۆيەڵگبکەیاابٌ نیجرانتاارٌ .تەَاابَەت نە فەنەضااتیُضا کە ثااۆ ياابٔەیەکی صٔٔرٔصرێااژ َبضیَٕبنیطااتبَی
ضێکۆالری ٔەک یبضر ەەرەفبت ٔ کۆيەڵەی رزگبریشٕازی فەنەضتیٍ سۆغۀیطتتریٍ ْێاسی ضیبضای
ثاإٌٔ رۆژ نەصٔای رۆژ تاابقًە يەزْەثییەکاابٌ ٔ يیهیػاایبکبَی ٔەک دەياابش ٔ یٓاابصی ئیطاااليی
ثەتبیجەت نە َبٔ الٔاَضا ثەْێستار صەثاُۀەْ .ەرچەَاض دیاسثە ئیطااليییەکبٌ ثبَگەغاەی ْەڵجاژارصٌ
صەکەٌ ثەڤو ْێػاتبکٕٔ ثە تإٔڕەییۀە نە صیًٕکراضای صەڕٔاَاٍ ٔ ثە غاتێکی ضإٔک ٔ ثێجابیەسی
نەقەڵەو صەصەٌ ٔ پێیاابٌ ٔایە صیًٕکراضاای يااۆصێهی رۆژئاابٔاییی دکاإٔيەتە .ئۀاٌ دەز صەکەٌ نە
رێگاابی ْەڵجااژارصَۀە صەضاەڤت ثگاارَە صەضا ثەڤو صٔاثەصٔای کااۆَترۆڵکرصَی صەضااەڤت یەکطااەر
تیۆکراضیی تبیجەت ثە سۆیبٌ صاصەيەزرێٍُٔ .ەک صەڵێٍ یەک کەش یەک صەَگ یەک بر.
 . ٦٩تۆيبش ێئێرضۆٌ نە صايەزرێُەراَی ئّيریکب ٔ ضێیەو ضەرۆککۆيبری ئۀ ٔڤتە.ٔ .ف
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ثۆ ٔێُە ثەرأرصێک ثکەٌ نە َێٕاٌ صژکرصۀەی زۆر یبٔاز ٔ صژثەیەکی کۆيەڵگب ٔ صۀڵەتابٌ[ی
ەەرەثیضا] نە ئبض کبضێتە یضیۆییەکەی ثٍالصەَی ضەرسۆظ نە ضەرکۀتٍ کە ْێسەکابَی ئاّيریکب
َۆ بيجری تػریُی صِٔٔو)  ٢٠٠١نە دەغبرگەیەکی ئەنیبەیضە نە کابثۆل صۆزییابَۀە .نەو کبضاێتەصا
ثٍ الصەٌ ئبغکرای کرصٔٔە کە زاَیبریی ٔرص ٔ تۀأی نە رٔٔصأەکبَی ١١ی ضێپتبيجر ئّیهٕل) ْەیە
ٔ سۆغذبڵیی سۆی ثەراَجەر ثە ْەژيابری کٕژرأەکابٌ صەرثڕیإە .زۆرثەی صۀڵەتابَی َابٔچەکە زۆر
سێرا رایبَگەیبَض ٔاصیابرە کبضاێتەکە ٔاقیعیایە ٔ َیػابَضەر ٔ ضاەنًێُەری تبٔاَکابرثَٕٔی ثاٍالصەَە
غبزاصە ثەَضەر راگەیبَضَُبيەیەکی ئبٔەْبی ثتٔ کرصۀە« :ئەو کبضاێتە ضایًبی ثێاڕەدى ٔ صڵڕەقای
یُبیەتکاابرێکی ٔەدػاایًبٌ َیػاابٌ صەصات کە ْاایش ثبیەسێااک ثە پیرۆزثاإَٔی ژیاابَی ياارۆڤ یاابٌ
[تەَبَەت] ثُەيبکبَی ئبییُەکەی سۆی َابصات» .نە ثەراَاجەرصا زاَابی ئابییُی ٔ َابڕازیی ثەَبٔثابَگی
ضعٕٔصی غێز يٕدەيًەص ضبڵخ رایگەیبَض «ٔاصەزاَى ئەو کبضێتە صرٔضتکرأ ثێ » .ەەثضٔنهەتی
ەەرەثییااابت ضاااەرۆکی ثەرەی چااابالکیی ئیطااااليی کە دیسثێکااای ئیطااااليگەرای ئەرصەَیااایە ئەو
پرضاایبرەی سطااتە ئاابرأە« :ئبیااب ثە راضا ئااّيریکبییەکبٌ پێیاابٌ ٔایە صَٔیااب ْێُااض گەيااژەیە ئەو
کبضێتە ٔەک ثەڵگەیەک قجٕٔد صەکبت ».
نە زۆرثەی کۆيەڵگبکبَااضا َبڕازییاابٌ گٕغاابر صەسەَە ضااەر ٔڤتەکەیاابٌ ثااۆ ئۀەی غکطاا ٔ
صۆڕاَەکبَی سۆی یضیتر ٔەرثگرێ [ .کەچی] نە رۆژْەڤتی َبٔیُضا ئۀاَەی سٕازیابری صیًٕکراضایٍ
زیبتر نە ْەئٕاٌ پەَب صەثەَە ثەر ٔەْى ٔ دبغبکرصٌ ٔ سۆفریٕصاٌ .ئەو َبٔچەیە تەژییە نە تیۆریی
پیالٌ ٔەک ئۀ ثۆچَٕٔەی کە صەڵێا صەزگابی ضایشٕڕیی ئیطاراییم ئٕضابص) ْێرغاەکبَی ١١ی
ضااێپتبيجری ئّیهٕل) صاڕغااتجٕٔ CNN .نە فٕٔرییەی غاإثبت) ٢٠٠٢صا راپرضااییەکی نە ٔ ٩ڤتاای
ەەرەثیاضا ثەڕێاإە ثارص کە ثەپێاای ئۀ راپرضاییە نە ضااەصا ٦١ی ثەغاضارثٕٔاٌ صەیاابَٕت ەەرەثەکاابٌ
ثەرپرضیبری ْێرغەکبَی ١١ی ضێپتبيجر ئّیهٕل) َایٍ .کەَابڵی تێهە یسیاۆَیی ئەنجەزیارە کە یەکەو
کەَبڵی تێهە یسیۆَیی ضەرثەسۆی ئبضًبَییە نە َبٔچەکەصا ٔ نە َێٕ َبضیۆَبنیطتبَی ەەرەثضا ثیُەری
زۆری ْەیە کەَبڵێکی پۆپۆنیط ٔ ياۆصێڕَە ٔ زۆرثەی پێػکەغاکبراَی ثەرَبيەکابَی ژَاٍ .زۆرثەی
ئۀ ْۀاڤَەی يیضیب رەضًییەکبٌ ضبَطۆڕیبٌ صەکەٌ نە الیەٌ ئەنجەزیرۀە ثتٔ صەکرێتۀە کەچای
ثەيەغااۀە ثە ئبغااکرا پەَااب صەثاابتە ثەر َبضاایۆَبنیسيی ەەرەثاای صژایەتیاای ئااّيریکب صژایەتیاای
ٕٔنەکە ٔ ٧٠ثَٕیبصگەراییی ئیطاليی.٧١
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صَٔیبی ەەرەة نە َێٕاٌ صٔٔ ەيطەرصا قەتیص يبٔە کە ْیشکبيیابٌ ثەصیٓێاُەری صیًٕکراضایی
نیجرانی َیٍ نە ەيطەرێکۀە صۀڵەتبَی ئۆتۆریتەسٕاز ٔ نۀالغۀە کۆيەڵگبی َبنیجرانی .يهًالَێی
يەترضیضاری َێٕاٌ ئەو صٔٔ ْێسە ثۆتە ْۆی ضەرْەڵضاَی ئەتًۆضائێرێکی ضیبضای کە ثبرگابٔییە ثە
راصیکبڵیسو ٔ تَٕضٔتیژیی يەزْەثیْ .ەرچی صۀڵەت زیبتر صەکۀێتە ضەرکٕتکرصٌ َبڕەزایەتییەکابَی
َاابٔ کۆيەڵگاابیع سەضاابرئبيێستر صەثااُۀە صٔا اابر ئەيەظ صیطاابٌ صەثێااتۀە ثە ثیاابَٕٔیەک ثااۆ
گۀرەترثَٕٔۀەی ضەرکٕتکبریی صۀڵەت .ئەيە پێاۀاَەی پرۆضە يێاژٔٔییەکەی صَٔیابی رۆژئابٔایە
کە نیجرانیسو صیًٕکراضیی پێاک ْێُاب ٔ صیًٕکراضای نیجرانیسيای ثەْێاس کارصۀە .ثەپاێاۀاَۀە ئۀ
رێاکەیەی ٔڤتبَی ەەرەة گرتٕٔیبَەتە ثەر صیکتبتۆریی ن کۀتۆتٕەتۀە ٔ صیکتبتۆریع تیرۆریسيی
ثەرْەو ْێُبٔە .ئەڵجەت تیرۆریسو تبقە ثەرْەيی ئەو پێٕەَضییە غێٕأەی َێٕاٌ صۀڵەت ٔ کۆيەڵگب
َییە ثەڵکٕٔ ئبغکراتریٍ ٔ صیبرتریٍ ثەرْەيیەتی چەَاضەْب کێػاەی صیکەغاًبٌ ْەیە :پەککۀتُای
ئبثٕٔری رأەضتبَی کۆيەڤیەتی ٔ ْەڵػکبَی رۆغُجیراٌ.
ْۀَٕکە رۆژْەڤتی َبٔیٍ ثەقٕٔڵی پێاۀاَەی صَٔیب رێگاب صەثاڕپ ئۀ صَٔیابیەی کە نە ثیطا
ضبڵی راثرصٔٔیضا پێػکۀتُی ئبزاصی ٔ صیًٕکراضیی ثەساۆٔە صیإە .ثەپێای راپاۆرتی ضابڵی ٢٠٠٢ی
«یاابَەی ئاابزاصی» نە ضااەصا ٧٥ی ٔڤتاابَی یٓاابٌ «ئاابزاص» یاابٌ «تااب راصەیەک ئاابزاصٌ»ٌ .ئەو
پێُبضەیە تەَیب نە ضەصا ٢٨ی ٔڤتبَی رۆژْەڤتای َابٔیٍ صەگارێتۀە کە نە ثیطا ضابڵی راثارصٔٔصا
کەيتریع ثۆتۀە .ثە ثەرأرص نەگەد ٔڤتبَی ئبفرییبصا نە ضاەصا زیابتر نە ٦٠ی ئەو ٔڤتابَە صەکۀَە
ریسی ٔڤتبَی ئبزاص یبٌ تب راصەیەک ئبزاصۀە.
صٔای ْێرغەکبَی یبزصەی ضێپتبيجر ئّیهٕل) ثػێٕە ضیبضییەکبَی صَٔیبی ەەرەة نەپاڕ صأێُای
رۆژئبٔایػی گرتۀە .ئۀ پرضیبرە الی زۆرکەش ٔرٔٔژأە کە ثۆچی ثاۆچی ئەو صە ەرە نە صَٔیابی
ضیبضەتضا ئبٔا ئیئهیجە ثۆچی تٕٔغی ٔەضتبٌ ْبتٕٔە ٔ َەیتٕاَیإە ساۆی نەگەد پێػاکۀتُەکبَی
کۆيەڵگب يۆصێڕَەکبَضا یەک ثشبت
صَٔیبی ثەرثتٔی ئیطالو
ثێٍالصەٌ ٔەڤيێکی پێیە .ثەڕای ئۀ کێػاەی صۀڵەتابَی ەەرەة ئۀەیە کە ثەڕاصەی پێٕیطا
ئیطاليی َیٍ .ثێٍالصەٌ الیەَگەراَی ئبگبصار صەکابتۀە کە تبقەڕێگابی صەضاتەثەرکرصَی صاصپەرٔەری
گەڕاَۀەی يٕضاإڵًبَبَە ثااۆ الی ئیطااالو .ثە رای ئۀ صیًٕکراضاای صرٔضااتکرأی رۆژئاابٔایە کە ثە
ەستکاارصٌ نەضااەر ئاابزاصی ٔ ئبضاابَگیری گەَااضەڵی ٔ ثەرەڵتییاای کااۆيەڤیەتی ثەرْەو صێُاا .
ثااێٍالصەٌ ٔ کەضاابَی ٔەک ئۀ صەیاابَۀپ دکاإٔيەتە ەەرەثییەکاابٌ ٔ رەَااگە ضااەرتبثەری صَٔیاابی
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ئیطالو ئبٔەژٔٔ ثاکەَۀە ٔ کۆيەڵگابیەکی تابزە نەضاەر ثُەيابی صەضاتٕٔرە رەْبکابَی ئیطاالو ئابٔا
ثااکەٌ .ئەو کۆيەڵگاابیە ثەپێاای یبضااب ئیطاااليییەکبٌ غااەریعەت) صە اإڵێتۀە ٔ نەضااەر يااۆصێهی
دکٕٔيەتی سّنیئەکبَی ضەرەتبی ئیطالو ئیًپراتۆریبی ئیطاليیی ەەرەثطتبٌ نە ضاەصەی دۀتای
زاییُیضا) ثیُب صەکرێ  .دکٕٔيەتی تبڵەثبَی ئەفەبَطتبٌ يۆصێهی تبزەتریبَە.
نە رۆژئبٔایػاضا کەضاابَێک ْەٌ کە ْبٔغاێٕەی ثااێٍالصەٌ ثیار صەکەَۀە ٔ پێیاابٌ ٔایە ْۆکاابری
ثػێٕییەکبَی رۆژْەڤتی َبٔیٍ ئیطاليەْ .ەَضپ کەغیػی ٔەک پێ رۆثێرتطۆٌ ٔ ێری فبلٔێام ٔ
َٕٔضااەراَی ٔەک پااۆد بَطااۆٌ ٔ ٔیهیاابو نیُااض ئیطااالو ثە ئاابییُی ضااەرکٕتکرصٌ ٔ صٔاکۀتاإٔیی
نەقەڵەو صەصەٌ .ثیريەَااضاَی یااضیتر ثە تێڕٔاَیُێکاای زۆر قاإٔڵترۀە صەڵااێٍ کێػااەکە زۆر نەيە
ئبڵۆزترە :ثَٕیبصگەرایبٌ پێیبٌ ٔایە ئیطالو ضەرچەغُێکە ثۆ ْەئٕ رەْەَضەکبَی ژیبٌ تەَبَەت ثۆ
ضیبضەت .ثەڤو ئیطاليی کالضایک کە تەيەَای صەگەرێاتۀە ثاۆ ضاەصەی دۀت ٔ ْەغا زۆر کەو
ثبرگبٔی کرأە ثۀ ئەَضێػبَۀە کە پێٕەَضییبٌ ثە صیًٕکراضایی ئەياڕۆٔە ْەیە .یەک نە تاۆێژەراَی
ثەر ەضتەی ضیبضاەتی ەەرەثای ئێهای کێاضٔٔری ئبٔەْاب صۀَٕضاێ « :ئەَضێػاەی َإێُەرایەتی
ْەڵجاااژارصٌ يااابفی صەَگاااضاَی گػاااتی ئۀ ئەَضێػاااەیە کە صايەزرأە ضیبضاااییەکبٌ ثە یبضااابی
پەضااُضکرأی ئەَجاإيەَە پەرنەيبَییەکاابٌ ضاابز ثااضرێٍ یاابٌ ئۀەی کە صەزگاابیەکی ضااەرثەسۆی
صاصٔەری پبرێسگاابری نۀ یبضاابیبَە ثکاابت ئەَضێػااەی ضااێکۆالرثَٕٔی صۀڵەت ْٔ ...ەرْەياإٔ ئەو
ئەَضێػبَە ثەتۀأی َبيۆ ٔ ثێگبَەٌ ثە َەریتی ضیبضیی يٕضٕڵًبَبٌ»]١[.
ثێگٕياابٌ يااۆصێهی قٕرئاابٌ ثااۆ ضااەرکرصایەتی يااۆصێهێکی ئۆتۆریتەساإازاَەیە .کتێجاای پیاارۆزی
يٕضٕڵًبَبٌ تەژییە نە چیرۆکی پبغبیبَی صاصپەرٔەر دبکًبَی صرٔضتکبر ٔ صاصٔەراَی ژیار ٔ ئبقام.
ثەڤو کتێجاای پیاارۆزیع رٔاَااگەی ئۆتۆریتەساإازاَەی تاابیجەت ثە سااۆیی ْەیە .پبصغاابکبَی پەیًاابَی
کۆَیع تۀرات) صیًٕکرات َیٍ .ثیريابٌ َەچا ضاهێًبٌ ی َابٔ کتێجای پیارۆزیع کە ثە ژیرتاریٍ
يرۆڤ نەقەڵەو صرأە پبغبیەکی صیکتبتۆر ثْٕٔ .ەرٔەْب نە ْەَاضپ پابژی کتێجای پیارۆزصا يارۆڤ ٔا
ْەض ص ەکابت کاۆیهەصاری ٔ ثُضەضتشطاتُی ژَابٌ ئابزاص کارأە .نە راضاتیضا نێکاۆڵیُۀەی قٕرئابٌ
غااتێکی ئۀتااۆی ثااۆ َبضاایُی َاابٔەرۆکی راضااتەقیُەی ئیطااالو پێاإە َیاایە .قٕرئاابٌ کتێجێکاای زۆر
ثەرثتٔە ٔ پڕە نە ثبثەتی ۆرا ۆر ئیُجیم ٔ تۀراتیع زۆر نە قٕرئبٌ صەچٍْ .ەر ض کتێاجەکە
ْبٔغێٕەی صەقە ئبییُیییەکبَیتر ضتبیػی پبصغبکبٌ صەکەٌ .ضەثبرەت ثە تێکەڵکرصَی ئۆتۆریتەی
ئبضًبَی ٔ صَٔیبییع صەث ثڵێیٍ ْیشکابت ْایش صەضاەڤتضارێکی يٕضإڵًبٌ َەیتٕاَیإە ٔەک پبپاب
کبتۆنیکەکبٌ ئۆتۆریتەی ئبییُی ٔ صەضەڤتی ضیبضی تێکەد ثە یەکتار ثکابت .ئابییُی إٔنەکە زۆر
کەيتر نە صەضەڤتی ضیبضییۀە گالٔە چَٕکٕ نە صَٔیابی يۆصێڕَاضا تاب پاێع صايەزراَای ئیطاراییم
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ٕٔنەکە نە ْەئٕ غٕێُێکضا کەيبیەتی ثٌٕٔ .ثەڤو ٔغاەی «تیۆکراضای» ثاۆ یەکەو ابر نە الیەٌ
يێژَٕٔٔٔضااێکی اإٔنەکۀە ثە َاابٔی یٕٔضااێئٕٔش ٔ ثەيەثەضااتی را ەکرصَاای رٔاَااگەی ضیبضاایی
ٕٔنەکەکبَی ضەرصەيی کۀَبرا ثەکبرْێُرا ]٢[.صەقە يەزْەثیایە ضاەرەکییەکبَی ْەيإٔ ئبییُەکابٌ
نە ضەرصەيێکی یبٔازصا َٕٔضرأٌ ضەرصەيێک کە پڕ ثٕٔ نە پبصغبیبٌ فیۆصانیسو غەڕ ٔ ثػێٕە.
ئەو صەقبَە ْەڵگری تبیجەتًەَضییەکبَی ئۀ ضەرصەيبَەٌ.
کەچی نە ضەصەی َۆزصە ٔ ضەرەتبی ضەصەی ثیطتضا زۆر ابر ثیريەَاضاَی رۆژئابٔایی ئیطااليیبٌ
ثە پەرەپێضاَی ئۆتۆریتەسٕازی تبٔاَجبر صەکرصٔ .اصیبرە ئیًپراتۆریبی ەٕضًبَی ئبٔەْب ثۆچَٕٔێکی ال
گەڤڵە کاارصٌٔٔ ثە تێگەییػااتُی ئۀاٌ) کۆيەڵگاابی ەٕضااًبَی نە ضااەصاٌ يیهیااۆٌ يٕضاإڵًبَی
ثێضەَگ پێک ْبتجٕٔ کە ثەث ْیش ۆرە َبڕەزایەتییەک نەژێر صەضەڤتی ضٕڵتبَەکبَی ەٕضًبَی کە
نە قٕضتەَتەَییەی صٔٔرەپەرێس ٔ تەریککۀتٕٔصا ێگیرثٌٕٔ ضەرقبڵی کبر ٔ ژیبَی سۆیبٌ ثإٌٔ ٔ
رۆژاَی ْەیُای ثەرنە َإێژی ٕيعاّ صٔەابی سێریابٌ ثاۆ دکإٔيەت صەکارص .ثەڤو نۀ ضاەرصەيەصا
زۆرثەی َبٔچەکاابَیتری یٓاابَیع ْەر ئبٔەْااب صۆسێااک صەژیاابٌ ٔ يهااکەج ٔ گاإێڕایەڵی ئۆتااۆریتەی
ضیبضی ثٌٕٔ .تێساری رٔٔضیب ٔەک سٕصایەک چبٔی ن صەکرا .ئیًپراتۆری ژاپۆٌ سٕصی سٕصا ثٕٔ.
ثە گػتی ئیًپراتۆریبکبَی رۆژْەڤت نە ئیًپراتۆریبکبَی رۆژئبٔا صیکتابتۆرتر ثإٌٔ ثەڤو دکإٔيەتی
ئیطاليی نە دکٕٔيەتی چیُی ٔ ژاپۆَی ٔ رٔٔضی ئۆتۆریتەسٕازتر َەثٕٔ.
نە راضتیضا ئەگەر یەک نە سەضڵەتە ۀْەرییەکبَی ئیطالو غبیبَی ضەرَجضاٌ ٔ نێٕرصثإَٔۀە
ثێااا َەک سەضاااڵەتی يهکەچجااإٌٔ ثە صەضاااەڤت ثەڵکااإٔ پێاۀاَەکەیەتااای :ئیطاااالو ْەڵگاااری
تبیجەتًەَضییەکی صژە ئۆتۆریتەسٕازاَەیە کە ْەَإٔکە نە ْەرْەيإٔ ٔڤتابَی ئیطااليیضا صەثیُرێا .
رەَگە ئەو تبیجەتًەَضییە نۀ دەصیطبَۀە ضەرچبٔەی گرتج کە صەڵێٍ پێڕۀیکرصٌ نە دبکى تەَیب
تب ئۀکبتە غیبٔ ٔ ٔا جە کە صەضتٕٔرەکبَی دابکى نەگەد یبضابکبَی سٕصأەَاضصا ثگَٕجێا  .ئەگەر
دبکًێاک صأای ٔازْێُاابٌ نە ئبییُتابٌ نا ثکابت ْەرْەياإٔ ثەڵاێٍ ٔ پەیًبَەکاابٌ ْەڵضۀەغااێتۀە
« ئەگەر صەضتٕٔری ئەَجبياضاَی کابرێکی دەراو ثە يٕضإڵًبَێک ثاضرێ پێٕیطاتە َە گإپ [ثاۆ
قطەکبَی ضەرکرصە] غم ثکبت ٔ َە ثەڕێٕەی ثجبت») ]٣[.ئەڵجەت ئبییُەکابٌ نێمٔپێام ٔ َابڕٍَٔٔ.
ئەيە يبَبی ئۀەیە پێڕۀیکرصٌ نە ئبییٍ ئبضبَە ا تۆ صەتٕاَی چۆَ پا سۆغاە ئابٔا ثەرَبيەکابَی
صیٍ تەفطیر ثکەی  .ثەڤو نە ْەيبٌ کبتضا ثۀ يبَبیەظ صێتۀە کە رەَگە زۆر ئبضابٌ تٕٔغای ْەڵە
ثی ا ْەيیػە غتێکی قەصەەەکارأ ْەیە کە پێػاێهی صەکەیا  .ثەڤو ئیطاالو سابٔەٌ رێکشطاتُی
يەزْەثای َیایە ا َە پبپاب ٔ َە کەغایع ا تابکٕٔ ئۀ رێکشطاتُە غاەرەیجَٕٔی یەکێاک نۀ ْەيإٔ
تەفطاایر ٔ سٕێُااضَۀە ۆرأ ااۆراَە راثگەیەَێاا  .ثەو پێاایە ْەرکەش ثااۆی ْەیە صۀڵەتێااک ثە
138

َبئیطاليی نەقەڵەو ثضات ٔ نەگەڵی ثەغاەڕ ثێا  .ئەيە سەضاڵەتێکی ْبٔثەغاە نە َێإاٌ ئیطاالو ٔ
پرۆتطتبَیسيضاْ .ەر ٔەک چۆٌ ْەر پرۆتطتبَێکی ٔەک فبل ٔێم ٔ پێ رۆثێرتطۆٌ صەتإاَ ساۆی
ٔەک پێػۀایەکی صیُای نەقەڵەو ثاضا ْەر يٕضإڵًبَێکیع صەتإاَ ساۆی نە صیاٍ ْەڵیإڕتێُ ٔ
قطەی تێضا ثکبت .نە ئبییُێکضا کە ضەرچبٔەی يەزْەثیای رەضاًیًبٌ َیایە ثاێٍالصەٌ ٔ غاۆفیرێکی
تبکطیی سەڵکی پبکطتبٌ نە َیۆیۆرک ثەقەص یەکتر يبفی صەرکرصَای فتٕایابٌ ْەیە .ثە ٔاتابیەکیتر
کێػەی ئیطالو َەثَٕٔی ضەرچبٔەی ئبییُییە َەک زاڵجَٕٔی ضەرچبٔەی ئبییُی.
ئبٔڕێااک نە ضااەرچبٔەی ئبَبرغاای ٔ ثػااێٕەی َاابٔ کۆيەڵگااب ەەرەثییەکاابٌ ثااضەَۀە .تاابقًە
ئیطاااليگەراکبٌ ٧٢نە يیطاار ەەرەثطااتبَی ضااعٕٔصی ئەنجەزایاار ٔ غاإێُەکبَیتر صەضااتیبٌ صأەتە
سەثاابتێکی سٕێُاابٔی نە صژی صۀڵەتەکاابٌ ئۀ صۀڵەتاابَەی تبٔاَجاابرٌ ثۀەی کە سیبَەتیاابٌ ثە
ئیطالو کرصٔٔە .ثێٍالصەٌ ٔ ێگرە يیطرییەکەی ئەیًەٌ ئەنسۀاْێری ا کە ْیشکبيیبٌ يبيۆضاتبی
ئابییُی َایٍ ا صەضاپێکی سەثبتیاابٌ صژ ثە صۀڵەتەکابَی سۆیابٌ ثإٔ چَٕکإ ضیبضااەتەکبَیبٌ ثە
َبئیطاليی صەزاَی الی زۀاْێری پەیًبَُبيەی ئبغتیی ئەَٕەر ضبصات نەگەد ئیطاراییم نە ١٩٧٨صا
ٔ الی ثاااێٍالصەٌ ئیجااابزەصاَی غااابفەْەص ثە ێگیرثااإَٔی ْێسەکااابَی ئاااّيریکب نە ەەرەثطاااتبٌ نە
١٩٩١صا) .ثێٍالصەٌ ضبڵی  ١٩٩٦راگەیبَضَُبيەی یٓابصی صەرکارص ٔ تیبیاضا رایگەیبَاض کە صۀڵەتای
ضعٕٔصی ٔازی نە ئٕيًەتی ئیطااليی ْێُابٔە ْەر ثاۆیە غاەڕی چەکاضاری صژ ثۀ صۀڵەتە ئابزاصە:
«رژێاى سیابَەتی ثە ئاإيًەتی ئیطاالو کارصٔٔە ٔ تااێکەد ثە ثەرەی کإفر ثإٔە ٔ نە غااەڕی صژ ثە
يٕضٕڵًبَبَضا یبريەتییبٌ صەصات» .ثێٍالصەٌ صأای نە سەڵک کرص صژ ثە صەضاەڤتضاراٌ ضاەرْەڵضاٌ
ثکەٌ ٔ ْەژيبرێکی ثەرچبٔیع صأاکبرییەکەیبٌ قجٕٔد کرص .رەَگە صەضەڤتضاراَی رۆژْەڤتای َابٔیٍ
ئبٔاتەسٕازی ئۀە ثٍ کە ثریب يٕضٕڵًبَبٌ زیبتر يهکەچی صەضەڤت صەثٌٕٔ.
یەکێکیتاار نە ثبثەتەکاابٌ يەضااەنەی زەيەَە :ئەگەر کێػااەکە ْەڵ اضەگەڕێتۀە ثااۆ ئیطااالو ئەی
ثااۆچی ئەو صژایەتیاایە نەو ضاابتۀەستەصا تەقیاإەتۀە ثااۆچی ثَٕیاابصگەراییی ئیطاااليی تاابزە صٔای
غۆڕغی ١٩٧٩ی ئێراٌ ثٕٔژایۀە ئیطاالو ٔ رۆژئابٔا ثە صرێژاییای چإارصە ضاەصە پاێکۀە ژیابٌٔ.
چەَض سٕنێکی غەڕ ٔ پێکضاصاٌ نە َێٕاَیبَضا رٔٔی صأە ثەڤو گەن قۆَابەی زۆر زیابتر نە ئبغاتیضا
ژیاابٌٔ .گەناا تاإێژەر صاَیاابٌ ثۀەصا صاَاابٔە کە تااب صەیەی  ١٩٤٠ثە ثەرأرص نەگەد دکاإٔيەتی
 . ٧٢يەثەض نە ئیطاليگەرا کەضبَێکی ٔەک ثێٍالصەَە کە صەیبَۀپ ئیطالو ٔەک ئبیضیۆنۆژیبیەکی ضیبضی
ٔ ثە ئبراضتەی صايەزراَضَی صۀڵەتێکی ئیطااليیضا ثە کابر ثٓێاٍُ کە صەقابٔصەق ثە پێای یبضابکبَی ئیطاالو
ثجاإٔڵێتۀە .يااٍ ْەَااضپ بر ئەو صەضااتۀاژەیەو نە ثاابتیی صەضااتۀاژەی «ثَٕیبصگەرایاابَی ئیطاااليی» کە
صەضتۀاژەیەکی ثبٔترە ثەکبرْێُبٔە .ئەڵجەت زۆرێک نە تٕێژەراٌ صەضتۀاژەی یەکەو ثە گَٕجبٔتر صەزاٍَ.
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ئبییُەکااابَیترصا دکااإٔيەتە ئیطااااليییەکبٌ زۆر کەيتااار ئااابزاری کەيبیەتییەکااابٌ ٔ ثەتااابیجەت
ٕٔنە کەکبَیاابٌ صأە .ئەيەظ ٔای کرصثاإٔ ثەصرێژاییاای چەَااضیٍ ضااەصە رۆژْەڤتاای َاابٔیٍ ثجێااتە
َیػااتًبَی زۆرثەی کەيبیەتییەکاابٌ .زۆر اابر صەیگێااڕَۀە کە صٔای صايەزراَاای ئیطااراییم نە ١٩٤٨صا
یەک يیهیۆٌ ٕٔنەکە ٔڤتبَی ئیطااليییبٌ ثە ێٓێػا یابکٕٔ صەریابٌ کارصٌ ثەڤو کەش َبپرضا
ئەرپ ثبغە ئەو ْەئٕ ٕٔنەکەیە ثۆچی نە ٔڤتبَی ەەرەثیضا صەژیبٌ
گرفتاای ثەیبَُاابيە پڕْەرأزەَبکاابٌ ضااەثبرەت ثە «َاابٔەڕۆکی ئیطااالو» نۀەصایە کە َاابزاٍَ
ئیطاليیع ٔەک ْەئٕ ئبییُەکبَیتر ئۀ غتە َیایە کە کتێجەکابٌ صەیڵاێٍ ثەڵکإٔ ئۀ غاتەیە کە
سەڵااک صەیڵااێٍ ٔ .ڕأەی ثَٕیبصگەراکاابٌ نە ثیاار ثەرَۀە ئۀاٌ کەياابیەتییەکی ثااإٔکٍ .ژیاابَی
رۆژاَەی زۆرثەی يٕضٕڵًبَبٌ پێاۀاَەی ئۀ ثۆچَٕٔەیە کە صەڵێا ئیطاالو نە ۀْەرصا ئابییُێکی
صژەڕۆژئبٔا یبٌ صژەيۆصێڕَە .پڕ دەغیًەتتریٍ ٔڤتای ئیطااليی ٔاتە ئەَضەَۆضایب صٔای ٔەرگرتُای
ضااەرثەسۆیی نە ١٩٤٩صا صۀڵەتێکاای ضااێکۆالری صايەزراَااض ٔ دیسثاای ئۆپۆزیطاایۆَی صۀڵەت کە
پااابرتێکی ئااابییُییە دیسثێکااای ثاااإٔکە ئەڵاااجەت ئێطاااتب نە گەغەضاااەَضَضایە) .ثاااۆ پرضااای
پێکۀەگَٕجاابَی ئیطااالو ٔ ضااەريبیەصاریع صیطاابٌ صەتاإاَیٍ ئبياابژە ثە [ئەزياإَٔی] ئەَضەَۆضاایب
ثکەیٍ ئەو ٔڤتە تب ئەو صٔاییبَەظ نە رٔاَگەی ثبَکی یٓبَیضا ٔەک ضەرچەغاُی یٓابَی ضاێیەو
نەقەڵەو صەصرا .ئەَضەَۆضیب نە ضی ضبڵضا ئبثٕٔریی سۆی نیجرانیسە کرصۀە ٔ رێاژەی گەغەضاەَضَی
گەیػتە نە ضەصا  ٧ئێطتبیع ثبٔەغی ثۆ صیًٕکراضی ئبٔەڤ کرصٔٔە ئەڵجەت ْێػتب ئەزيإَٔێکی
نەرزۆکە) ٔ ْبٔٔڤتییبَی ئەَضەَۆضیب ژَێکیابٌ ٔەک ضاەرۆککۆيبری سۆیابٌ ْەڵجاژارصٔٔە .صٔای ئەو
ٔڤتە پڕدەغیًەتتریٍ ٔڤتابَی يٕضإڵًبَی یٓابٌ ثاریتیٍ نە پبکطاتبٌ ثەَگالصێاع ٔ ْێُضضاتبٌ
ْەژيبری يٕضٕڵًبَبَی ْێُضضتبٌ زیبتر نە  ١٢٠يیهیۆٌ کەضە) .ئەو ض ٔڤتە َەتەَیاب ئەزيإَٔی
ثەرچااابٔی صیًٕکراضاااییبٌ ْەیە ثەڵکااإٔ نە ْەر ضااا ٔڤتەکەصا ژَااابٌ ٔەک ضاااەرۆک ٔەزیاااراٌ
ْەڵجژێرصرأٌ کە نە زۆرثەی ٔڤتبَی رۆژئبٔاییع زیبتر ثإٔە .کە ٔاثإٔ ْەرچەَاض ْەَاضپ رەْەَاضی
ئیطالو نەگەد يبفەکبَی ژَبَضا تەثب َبیەتۀە ثەڤو ْەَضپ بر ٔاقیعی ثەرصەض زۆر یبٔازترە .نە
ئبض يەضەنەی ژَبَی يٕضٕڵًبَضا ثبغٕٔری ئبضیب ًََٕٔەیەکی تبقبَە ٔ َبئبضابیی َیایە .ثەرنۀەی
ئەفەبَطتبٌ صٔچبری صاڕٔٔسبَێکی ثیط ضبڵەی تەژی نە ئبَبرغایسو ٔ صیکتابتۆری ثێا نە ضاەصا
 ٤٠ی پسیػکبَی ئۀ ٔڤتە ژٌ ثٌٕٔ ٔ نە ْەرْەئٕ ئبضیبصا کبثۆل یەک نە ئابزاصتریٍ غابرەکبٌ ثإٔ
ثۆ ژَبٌْ .ەرچەَض رەَگە ثێٍالصەٌ ئیطااليی تبڵەثابَیی قجإٔد کرصثا ثەڤو زۆرثەی ئەفەبَییەکابٌ
ئەو غتەیبٌ قجٕٔد َەکرصٔٔە .ثۆ پػتڕاضتکرصَۀەی ئەو ثابثەتە ثاب ضاەیرێکی ئۀ ْەيإٔ پیابٔاَە
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ثکەیااٍ کە صٔای رٔٔسبَیتبڵیجاابَهە کاابثۆل ٔ يەزارغااەری نە َااۆثەتی ضاایُەيب يۆضااییب ضااەيب ٔ
ْەڵپەڕک ٔ ْەڵئڕیٍ ثە کبیتضا صۀەضتبٌ.
یبٌ ئبٔڕێک نە تٕرکیب ٔاتە پێُجەو ٔڤتی پڕدەغیًەتی يٕضٕڵًبَبٌ ثضەَۀە صیًٕکراضییەکی
نیجران یی کەيٕکإرت ٔ َابتۀأ ثەڤو کارصاری ٔ پراکتیسەکارأ ئەَاضايی پەیًابَی َابتۆ ٔ رەَاگە نە
صاْبتٕٔیػااضا ئەَااضايی یەکێتیاای ئۀرٔپااب .ئەگەر صیًٕکراضااییە تاابزە ضااەرْەڵضأەکبَی َەیجییریااب ٔ
يبنیع ثەو پێڕضتە زیبص ثکەٌ ئۀضب صیًەَێکی تۆکًەتر نە صَٔیبی ئیطالو صەثیٍُ[ .ئەڵاجەت] ئەو
صیاًەَە إاَتریٍ صیاًەٌ َیاایە .زۆرثەی ٔڤتابَی ئیطااليی کۀتاإَٔەتە َێإ یٓابَی ضااێیەيۀە ٔ
گیرۆصەی کێػە ثبٔەکبَی ئەو یٓابَەٌْ :ەژاری گەَاضەڵی ٔ ثەڕێإەثرصَی ساراو .ثەڤو نە َێإاٌ
ئیطااالو ٔ ضااەرکٕتکبریضا ْاایش ااۆرە پێٕەَااضییەکی رٌٔٔ ٔ ئبغااکرا َیاایەْ .ەرٔەْااب کە «یاابَەی
ئااابزاصی» ەستااای نەضاااەر کااارصٔٔە« :نۀڕۆصا زۆرثەی يٕضااإڵًبَبَی یٓااابٌ نە چٕارچێااإەی
دکٕٔيەتگەنی صیًٕکراضیی ْەڵجژارصَیضا ٧٣صەژیٍ» .ئەگەر َبتەثبییەکبَی ثُەيبیی نە َێٕاٌ ئیطاالو
ٔ صیًٕکراضیضا ْەثێ ٔا صیبرە  ٨٠٠يیهیۆٌ يٕضٕڵًبٌ ئبگبیبٌ نەو ثبثەتە َییە.
کێػەی راضتەقیُە َبگەڕێتۀە ثۆ ئیطالو ثەڵکٕٔ صەگەڕێتۀە ثاۆ رۆژْەڤتای َبٔەڕاضا  .ئەگەر
ضەرصاَێکی ئەو صە ەرە ثکەٌ ئۀ غپرزی ٔ ثػێٕییە صزێٕ ٔ َبدەزاَە صەثیٍُ کە الی سەڵکبَی ئەياڕۆ
پەیٕەضا کارأٌ ثە ئیطااليۀە .نە يیطار ضإٔریب ئێاراق نێإاری رۆژئابٔا ْێڵای ەەزە ٔ ٔڤتابَی
کەَضأصا صۀڵەتبَی صیکتبتۆر ثە چەَضەْب ضیًبی ۆرأ اۆرۀە صەثیُایٍ ثە غاێٕەیەک کە يارۆڤ ٔا
ْەض صەکبت صیًٕکراضیی نیجرانی غتێکی صٔٔر ٔ چبٔەڕٔاَُەکرأە .ضیذری ثَٕیابصگەراییی ئیطااليی
گەن ثەْێس سۆ صەَٕێُ ج ئۀکبتەی ٔا نە پػ صەرگب صاسرأەکبَۀە غێهگیراَە صەکۀێتە ثەر ثبش
ٔ ج ئۀ کبتبَەی ثە ئبغکرا نە َبٔ سٕتجە ٔ ٔتبری يسگۀتەکبَاضا ضاتبیع صەکرێا  .ئێارە يەيهەکەتای
ئاابڤ ضاإٔتبَضٌ ٔ يەالیاابَی ئاابگریٍ ٔ سۆتەقبَااضَۀەیە .ئااّيریکب نە ئەفەبَطااتبَضا غااەڕی کاارص ثەڤو
تەَبَەت تبقەیەک ئەفەبَیع صەضتی نە ْێرغە تیرۆریطتییەکبَی صژ ثە ئاّيریکبصا َەثإٔ .ئەفەبَطاتبٌ
ثٕٔثٕٔ ثە يۆڵگەی ْێسێکی چەکضاری ەەرەة ثۆ غەڕکرصٌ نەگەد ئّيریکبصا.
صَٔیبی ەەرەة ثەغاێکی گرَگای یٓابَی ئیطاالو ٔ نە راضاتیضا ضاەرەکیتریٍ ثەغایەتی .ثەڤو
تەَیب ثەغێکە نەو صَٔیبیە ٔ نە رٔٔی دەغیًەتیػۀە ثەغێکی ثإٔکە نە  ١/٢يیهیبرص يٕضٕڵًبَی
یٓبٌ ا تەَیب  ٢٦٠يیهیۆٌ کەش نە صَٔیبی ەەرەثضا صەژیٍ .زۆر بر رۆژئبٔاییەکبٌ صەضاتۀاژەکبَی
«ئیطااليی» «رۆژْەڤتاای َبٔەڕاضا » ٔ «ەەرەة» نە ثاابتیی یەکتاار ثەکابر صێااٍُ ثەڤو ئەياابَە
ْبٔٔاتب َیٍ.
73. Elective democracy
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ْسری ەەرەثبٌ
ئبیب تەَیب ثبرەکەو نە کۆد سۆو کرصۆتۀە ئبیب ثە صەرسطتُی ئۀەی کە نە کارصۀەصا ئیطاالو
گەن کەيتر نۀەی ٔا زۆرکەش صەیڵێٍ نەگەد صیًٕکراضی ٔ نیجرانیسيضا َابکۆک ٔ َبتەثابیە تەَیاب
پەَبو ثرصۆتە ثەر تیۆرییەکی کٕنتٕٔری ٔ ئەو ابرە نە ئبضا ەەرەثبَاضا ئەو تیاۆرییەظ غاتێکی
تاابزە َیاایە ٔ رۆژئبٔاییەکاابٌ نە کااۆَۀە ثەکبریاابٌ ْێُاابٔە کە ثااۆ یەکەو اابر نە ضااەصەی َااۆزصە ٔ
ضااەرەتبی ضااەصەی ثیط ا ٔ نە الیەٌ ئەفطااەراَی ثریتاابَییۀە ساارایە ثەرصەض ا ئەو فەريبَااضاَە
دبکًی کۆنۆَییەکبَی ثریتبَیب نە صَٔیبی ەەرەثضا ثٌٕٔ .یەک نۀ صأەرییە ثبٔاَە صأەرییەکەی بٌ
ثبگٕٔت گالثە کە نە  ١٩٣٩تب  ١٩٥٦فەريبَضەی «نۆژیۆَی ەەرەثەکبٌ» ثٕٔ نە ئەرصەَضا:
ئێًە ئۆتۆَۆيیًبٌ پ ثەسػیٌٕ کە ثە ْیش غێٕەیەک غبیبَی َیٍ .ئۀاٌ ثەغاێٕەی ضرٔغاتی
ثەرۀ صیکتااابتۆری صەڕۆٌ .صايەزرأە صیًٕکراتیکەکااابٌ زۆر سێااارا صەگاااۆڕصرێٍ ثاااۆ کەرەضاااتەی
پیالَگێاااڕی ْەر ثاااۆیە صٔای ْەر کٕٔصێتااابیەک ْەيااابٌ ئۀ تااابقًە نە ثەرگێکااای تااابزەصا ضاااەر
ْەڵضەصەَۀە يەگەر ئۀەی ثکٕژرێٍ ٔ نە کۆد ثکرێُۀە]٤[.
تەَااابَەت تی.ئااای.الرێُص فەريبَاااضە ٔ گەڕۆکااای ثریتااابَی کە صۆضاااتی ەەرەثااابٌ ثااإٔ ٔ ثە
صرٔضتکرصَی فیهًی «الرێُطی ەەرەثطتبٌ» نە الیەٌ صەیڤیض نیُۀە َبٔثبَگێکی گۀرە ٔ ْەريێُای
ثەصەض ْێُب ضایًبی رەگەزێکای سۀَپەرضاتًبٌ ثاۆ ٔێُاب صەکابت کە زۆر ئبضابٌ صەکۀێاتە ژێار
کبریگەریی ْەيە ۆرە صیًبگۆژیطتییەکۀە:
صەکرا ەەرەثبٌ ثە ئەَضێػەیەکضا ْەڵٕاضی ٔ ثیبَجٕٔڵێُی صەقابٔصەق ٔەک گٕریطاێک چَٕکإ
يهکەچجَٕٔی فیکریی رەْب ٔ ثێًەر یبٌ صەیبَکابتە سسيەتکابراَێکی ثەکەڵاک ٔ نێٓابتْٕٔ ...سرێکای
َبيۆ ٔ تبریکیبٌ ْەثٕٔ تەژی نە ثەرزی ٔ َسيی ث ْیش رێطاب ٔ چٕارچێإەیەک ثەڤو نە ْەيإٔ
کەضێکی َبٔ ئەو یٓبَە زیبتر سٕنیب ٔ ثەْرەی ئیًبَضارییبٌ ْەثٕٔ]٥[.
ئۆنیٍ ثبریُگ کە صٔاتر ثە نۆرص کرايێر َبٔثبَگی صەرکرص ٔ نە َێإاٌ ضابڤَی  ١٨٨٣تاب ١٩٠٧صا
ثە تبقی تەَیب يیطری ثۆ ثریتبَیب ثەڕێٕە ثرص غرۆ ەیەکی سطتۆتە ثەرصەض کە ْەرچەَاض کەيتار
ضۆزەکییە ثەڤو ثە ْەيبٌ راصە ثێتٕاَبییی ەەرەثبٌ نە ثەڕێٕەثرصَی کبرٔثبری سۆیبَاضا صەسابتە ثەر
رەسُەی تَٕضٔتیژۀە .ئۀ نە ثەرْەيە يەزٌ ٔ ثەَرسەکەیضا صەرثبرەی يێاژٔٔی ْابٔچەرسی يیطار
ْسری «رۆژْەڤتی» ٔ «رۆژئبٔایی» نە ْەيجەر یەکضیضا صاصەَێ :
نە راضتیضا قٕٔڵُەثَٕٔۀە ٔرصَەثَٕٔۀە) کە زۆر ئبضبٌ صەگۆڕصرپ ثاۆ صرۆ ٔ فێام ٔ تەڵەکە
ضەرەکیتریٍ تبیجەتًەَضیی يێػکی رۆژْەڤتییە ...يێػکی يرۆ ی رۆژْەڤتیٔ ...ەکإٔ غاەقبيە الر
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ٔ َبڕێکەکبَی رۆژْەڤت) ْەڵگری ْایش اۆرە ْابٔڕێژەییەک َیایە ٔ ثیرکارصَۀە ٔ ثەڵگبَاضَەکبَی
نۀپەڕی کبڵئبيی ٔ ْەڵپژأیضایە]٦[.
نەيڕۆصا ئبٔەْب پۆنێُجەَضییەک ثۆ تبیجەتًەَضیی «رۆژْەڤتییەکابٌ» ثە ْایش غاێٕەیەک قجإٔد
َبکرێ  .ئەو ۆرە ثۆچَٕٔبَە يرۆڤ صەسبتۀە ثیری ئۀ ضەرصەيبَەی کە ْەَاضپ ئەَضێػاەی ٔەک
«کەنهەضااەر سٕێُااضَۀە» ٧٤ثە زاَطاا نەقەڵەو صەصرا ااب ئەگەر چیُییەکاابٌ ٔ ْێُااضییەکبَیع
ثکۀَە َێٕ ریسی «رۆژْەڤتییەکبٌ»ۀە ا کە ئۀکبت ئبٔەْب ثٕٔ ا ئەی ثبغاە ج ٔەڤيێکًابٌ ْەیە
ثۆ پێػکۀتُی ضەرضبيکەری ئ ۀاٌ نە رٔٔثەری زاَط ٔ يبتًبتیک ٔ ْێًب ئەقتَییە ْبٔغێٕەکبَی
صیکەصا ) .ثەڤو کێػەکبٌ نە زێضەڕۆییۀە ثەرۀ کۆتبْی ٔ سەضابری گەڕأَەتۀەَ .ۀەیەکای َإپ
نە ثیريەَضاَی ضیبضیی پبکژ ێگەی ئۀ «رۆژْەڤتُابش»٧٥اَەیابٌ گرتاۆتۀە کە پەَبیابٌ صەثارصە
ثەر ئۀ ۆرە کڵێػە کٕنتٕٔرییبَە ئەو َۀە تبزەیە َبٔێرپ نۀ پرضیبرە ثکۆڵێتۀە کە چًب يرۆڤ
ٔا ْەض صەکب ٔڤتبَی ەەرەة نە فەزایەکی کۆيەڤیەتی ٔ ضیبضایی زۆر یابٔاز نە غإێُەکبَیتری
یٓبَضا قەتیص يابٌٔ نە صَٔیابی ەەرەثیػاضا کەش َابصۆزیتۀە رەساُە نە ساۆی ثگرێا  .زۆرثەی
َٕٔضەراَی ەەرەة زیبت ر نۀەی ْۀڵی را ەکرصَای ثێػاێٕییەکبَی صَٔیابی ەەرەة ثاضەٌ ضاەرقبڵی
ثەرگریکرصٍَ نە ەٕرٔٔری َەتۀەییبٌ نە ثەراَجەر ثۆچَٕٔی ئۀ رۆژْەڤتُبضبَەصا کە ئێطتب ْیایابٌ
زیُضٔٔ َیٍ.
دەقییەت َبغابرصرێتۀە نە کاۆی ٔ ٢٢ڤتای ئەَاضايی یەکێتیای ەەرەة تەَابَەت یەک ٔڤتیابٌ
صیًٕکراضاایی ْەڵجژارصَاای َیاایە .ئەيە نە دبڵێکااضایە کە نە ضااەصا ٦٣ی ٔڤتاابَی یٓاابٌ ئبٔەْااب
ضیطااااتەيێکیبٌ ْەیە .ئەڵااااجەت ْەَااااضپ ٔڤتاااای ٔەک ئەرصەٌ ٔ يەراکااااع دکاااإٔيەتگەنێکی
ئۆتۆریتەسٕازیااابٌ ْەیە کە نە ْەَاااضپ الیەَۀە نیجااارانیٍ ثەڤو زۆرثەیااابٌ ئااابٔا َااایٍ .يێاااژٔٔی
ْاابٔچەرسیئەو صە ەرە گەنا صڵتەزێااُە .نەو پەَجااب ضاابڵەی صٔاییااضا چەَااضەْب صیکتاابتۆر صەضااتیبٌ
ثەضەر ئەو َابٔچەیەصا گرتإٔە کەچای ەيابٔەری ەەرەة ئۀاَیابٌ ٔەک رزگابرکەر ٔ َە بتاضەری
سۆیاابٌ نەقەڵەو صەصا ٔ ثە گاإڕٔتیٍ ٔ چەپڵەنێااضاٌ ثە گەرياای پێػاإازییبٌ ن ا صەکاارصٌ .ەياابل
ەەثضٔنُبضااری يیطاار يإەەيًەر قەزافیاای نیجای ٔ ضااەصاو دطٕضااێُی ئێااراق ْەئٕیاابٌ نە الیەٌ
ەيبٔەری ەەرەثۀە ثە قٕٔڵی ضتبیع کرأٌ ٔ پێیبَضا ْەڵگٕترأە.
ئۀ صەگًەٌ ثیريەَضە ەەرەثبَەی يەترضیی ئبٔڕصاَۀە نە ثەضتێُی کٕنتٕٔریبٌ قجٕٔد کارصٔٔە
صاَیاابٌ ثۀەصا َاابٔە کە پێکٓاابتەی کااۆيەڤیەتیی ەەرەة ثە قاإٔڵی ئۆتۆریتەس إازاَەیە .ث اّْااجەت
َ . ٧٤بضیُی کەضبیەتیی يرۆڤ ثە پێی کبضەی ضەر کە ئێطتب رەت کرأەتۀە.ٔ .ف
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قاإراَی ثیريەَااضی ثەڕەگەز يیطااری صەڵێ ا « :گٕتاابری ضیبضاایی ەەرەة تەژیاایە نە ٔێُاابکرصَی
صیکتبتۆری رۆغُگەر ضەرکرصەی قبرەيبٌ پێػاۀای پابیەثەرز ٔ ضاەرۆکی ثەڕێاسی ثُەيابڵە»]٧[.
دەنیى ثەرەکبت ثیريەَضی نٕثُبَی صەڵێ ٔا صیبرە ئۀ پێٕەَضی ٔ ثەْاب پیبٔضابالراَەی ٔا نە َابٔ
ثُەياابڵەی ەەرەثبَااضا ثاابٌٔ ْەياابٌ ئۀاَە نە غاإێُی کاابرکرصٌ ٔ قٕتبثشبَەکاابٌ ٔ نە رێکشاارأە
يەزْەثی ٔ ضیبضای ٔ کۆيەڤیەتییەکبَیػاضا ثابٌٔ .نە ْەيإٔ ئەو غإێُبَەصا ثبٔکطابالرێک ثەضاەر
ئۀاَیترصا زاڵە صەضەڤتی پبٔاَی سۆی کرصٔٔە چبٔەڕێی يهکەچجَٕٔی ثێائەيالٔالیە ٔ نە ثەراَاجەر
یبثیراَاضا قبییاام ثە ْاایش ااۆرە ئبضابَگیرییەک َیاایە .ئۀاَەی ثەرپرضاابیەتییەکیبٌ ثەصەضااتە نە
پۆضااتی داابکى ضااەرۆک يبيۆضااتب سبٔەَکاابر ٔ ضەرپەرغااتیبرصا) ضاایًبیەکی ثبٔکاابَە ثااۆ سۆیاابٌ
صرٔض صەکەٌ ٔ ثەو غێٕەیە پاێگەی سۆیابٌ نە ضاەری ضاەرۀەصا صەچەضاپێٍُْ .ەرکابت ئبٔەْاب
کەضبیەتییەکی ثبٔکطبالر ثجێتە سبٔەٌ ئبٔەْب پێگۀ اێگەیەک کەش تٕاَابی الثرصَای َیایە يەگەر
کەضبیەتییەکی ثبٔکطبالری صیکە ثە ْەيبٌ ْێس ٔ صەضەڤتۀە]٨[.
صەتٕاَیٍ ًََٕٔەی پیبٔضبالریی ەەرەثی نە چیرۆکەکبَی َە یت يەدئٕٔز َٕٔضاەری يیطاری ٔ
سبٔەٌ سەڤتی َۆثێهضا ثەصی ثکەیٍ .ئۀ نە کتێجە ضا ثەرگیایە تریهإژی) ثەَبٔثبَگەکەیاضا ثایٍ
انیطااریٍ قطرانػاإق ٔ ضاایکریە چیرۆکاای ثبزرگاابَێکی يیطااری ثە َاابٔی «انطاایض ادًااض انجاإاص»
صەگێڕێتۀە« .ضم ضیض» ا ئۀ َبزَبٔەی ژَەکەی ثۆی صاَبٔە ا ضەرۆکی رەْبی يبڵە .ثُەيابڵەکەی
َبٔێرٌ نەالی ئۀصا ْیش کبرێک ئەَجبو ثضەٌ کبت کە ثە تەَیب َبٌ صەسٕات ئۀاٌ قاُ ٔ قیا ثە
پێٕە نە ثەرصەيیضا صۀەضتٍ ْبٔضەر ٔ يُاضاڵەکبَی تەَیاب صٔای صەضاگرتُۀەی نە سإارصٌ ثۆیابٌ
ْەیە َبٌ ثشۆٌ .ئۀکبتەی ژَەکەی صاٌ ثە ەرگی سۆیضا صەَ ٔ ثەث ئیسَی ئۀ نە يابد صەچێاتە
صەرپ صەیُێرێتۀە ثۆ يبڵە ثبٔکی .ئێطتە َبزَبٔی «ضم ضیض» الی يیطرییەکبٌ ثۆتە ْێًبیەک ثۆ
ئبيبژەصاٌ ثە ْەئٕ غتێک نە يێرصە يهٕٓڕەکبَۀە ثگرە تب صەگبتە ضەرکرصەکبٌ.
ضااێجەری «ضاام ضاایض» ثەضااەر زۆرثەی ضااەرکرصە ەەرەثەکبَااضا زاڵەَ :بضاار ضااەرکرصەیەکی
کبریسيبتیااک ثەڤو صیکتاابتۆر کە الی َەتۀەکەی ْەو ئۀیُاای ئبفراَااضثٕٔ ٔ ْەو َەفاارەت ضاابصاتی
ێُػیُی َبضر َەتۀەکەی َبٔ َابثٕٔ «يُاضاڵەکبَی ياٍ» ثەڤو صڵرەقییەکای ثێإێُەی صەَٕاَاض.
«ضاام ضاایض» نە پبغاابیبَی کەَااضأ ٔ نە «رێٕڕەضااى»ی يبَگبَەیبَااضا صەثیُاایٍ نۀ کۆثاإَٔۀاَەصا
ئیجبزە ثە «ْبٔٔڤتی ا پبڕاَۀەچی»یەکبٌ صەصرێ گهۀگبزَضە نە پێػۀە تبٔتٕێکرأەکبٌ)یبٌ نە
ثەرصەو غێشضا ثگێڕَۀە .یەکێک کاەکەی َەسۆغە ٔ ئۀیضی نەگەد صرأضێکەیضا نەضاەر زۀیٔزار
ثەغەڕ ْبتٕٔە .غێز یەکێکیبٌ صەَێرپ ثۆ ٔەزارەتی تەَضرٔضتی ٔ ئۀیتریبٌ ثۆ ٔەزارەتی َابٔسۆ.
سبٔەٌ گهەییەکبٌ صەضتەکبَی غێز يبج صەکەٌ ٔ ضٕپبضی سٕصا صەکەٌ ثۆ ئۀ دبکًە يیٓرەثبٌ ٔ
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صڵڕەدًەی پێػکەغی کرصٌٔٔ .غێز صەضتیبٌ ثۆ صە ٕٔڵێُ ٔەک ئۀەی ثڵێ تەَیاب ئەرکەکابَى
ێجە کرصٔٔە .ص ەڵێٍ غبەەثضٔنعەزیسی کٕڕی ضعٕٔص صايەزرێُەری ەەرەثطاتبَی ضاعٕٔصی ئەو
قطبَەی کرصٔٔە« :پێىسۆغە ْەيیػە پێٕەَضییەکی َسیکى نەگەد سەڵکەکەياضا ْەثا چَٕکإ ثەو
غێٕەیە ئبٔاتەکبَی ئۀاٌ صێتە صیْ .ەر ثۆیە ْەرکەش پێی سۆظ ث صەتٕاَ نە کۆثَٕٔۀەکبًَضا
ثەغضاری ثکبت».
ْەرچەَض رۆژئبٔای يٕصێڕٌ ْەئٕ ئەو غتبَەی پ ضەیر ٔ َبئبضبییە ثەڤو ْیاکبيیبٌ تبیجەت
ثە ەەرەة َیاایە َە پیبٔضاابالری ٔ َە پیاابٔاَی ثەصەضااەڤت ٔ َە سٕنیااب ٔ ٔەْااى .رەسااُە پااڕ نە
ضٕٔکبیەتییەکبَی َیسايییبَی ثریتبَیب صەرثبرەی ەەرەة) کە ئبيبژەيبٌ پ کرصٌ ْبٔغێٕەی ْەيبٌ
ئۀ ثبثەتبَەیە کە ضەثبرەت ثە چیُییەکابٌ ٔ ژاپۆَییەکابٌ ٔ ْێُاضییەکبٌ ٔ نە راضاتیضا ْەرْەيإٔ
«رۆژْەڤتییەکبٌ» ٔ «ئبضیبییەکبٌ» َٕٔضایٕیبَە .زۆرثەی ٔڤتابَی ئبضایبیی ٔ ئبفرییابیی تاب ئەو
صٔاییبَەظ نە ژێر رکێئای کاۆيەڵە پیابٔاَێکی ثەصەضاەڤتضا ثإٌٔ کە سەڵاک ثە تارش ٔ دەزەرۀە
ثبضیبٌ ص ەکرصٌ .ئبٔڕێک ثاضەَۀە نە ضاۆکبرَۆی ئەَضەَۆضایب ۆنیاۆش َابیرێرەی تبَساَیاب سإاٌ
پرۆَی ئبرژاَتیٍ ٔ تیتۆی یۆگۆضال یب .تەَبَەت نە يێژٔٔی ْبٔچەرسی رۆژئبٔایػضا چەَض ًََٕٔەیەک
نەو صیکتبتۆرە ثەصەضەڤتبَە صەثیُیٍ کە زۆر بر ەيبٔەر پێیاضا ْەڵاضەگٕتٍ .فراَطیطاکۆ فراَکاۆ
ئبَتۆَیۆ ضبالزار ثێُیتۆ ئٕضٕٔنیُی ٔ ئبصۆڵ ْیتهەر ضەرصەيبَێک زۆرثەی سەڵکابَی ٔڤتەکبَیابٌ
غەیضای س ۆیبٌ کرصثإْٔ .ەرچەَاض رۆژئابٔا ثە ضاەصاٌ ضابد پێػاکۀتٕٔتر ٔ نیجرانتار ثإٔە ثەڤو
ثەگػتی يێژٔٔیەکی چەَضْەزارضبڵەی پێکٓبتەی پاتۀی پیبٔضابالراَەیع ژیابٔە .ثیريابٌ َەچا تاب
چەَااض ضااەصە نەيۀپااێع ْێػااتب ژَاابٌ ٔەک ثەغااێک نە ضاابيبَی پیاابٔاٌ نەقەڵەو صەصراٌ .ثەڤو
ْەرچەَاااض رۆژئااابٔا پێػاااکۀتُێکی گۀرە ژیااابٔە ٔ ثەغاااێک نە صَٔیااابی صەرۀەی رۆژئااابٔایع
يۆصێڕَیساضیۆَیبٌ ثەتبیجەت نەو پەَجب ضبڵەی راثرصٔٔصا صەض پ کرصٔٔە کەچی صَٔیابی ەەرەة
نە ْەياابٌ صۆساای کااۆيەڤیەتی ٔ ضیبضاایی ضااەرەتبیی ٔ صٔاکۀتاإٔی پێػاإٔصا ياابٔەتۀە .ەەرەة
سبٔەٌ ضیبضەتێکی کٕنتٕٔریی تبقبَە َییە ثەڵکٕٔ تەَیب نە راثرصٔٔصا قەتیص يبٔە.
ْەرکەش نە َبٔەڕاضتی ضەصەی ثیطاتەيضا ئابٔڕی نە ٔڤتابَی ەەرەة کە تبزەثەتابزە نە صەضا
کۆنۆَیبنیسيی ئیًپراتۆریبکبَی ئۀرٔپب رزگبر ثٕٔثٌٕٔ ثضایەتۀە قەت ثابٔەڕی َەصەکارص رۆژێاک نە
رۆژاٌ ثجٍ ثە زەنکبٔٔ .ڤتە ئبضیبییەکبَیتری ٔەک کۆریبی ثبغٕٔر ٔ يابنێسی کە ئۀکابت صۆسێکای
زۆر سراپتر صەژیبٌ گەن ثبغتر ٔ ژیراَەتر ٕٔڤَۀە .نە ١٩٤٥صا ْایش کەضاێک َەثإٔ پێػاجیُیی
ئۀ صەرئەَجبيبَەی صاْبتٕٔ ثکبت .نە راضتیضا زۆرێک نە چبٔصێراَی ئۀ ضاەرصەيە پێیابٌ ٔا ثإٔ ثە
ثەرأرص نەگەد ئۀ ٔڤتبَەیت رصا کە ثەو صٔاییبَە نە کۆنۆَیابنیسو رزگبریابٌ ثٕٔثإٔ ٔڤتابَی ەەرەة
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گەن ثبغتر ٕٔڤَٔەتۀە .ثەیرٔٔت صیًەغ قابْیرە ٔ ثەەاضاص نە زۆرثەی پبیتاّستە ئبضایبیی ٔ
ئبفرییبییەکبَی تر سبٔەٌ کٕنتٕٔرتر ثبزرگبَیتر ٔ پێػکۀتٕٔتر ثٌٕٔ .ثیريبٌ َەچ ەەرەة سابٔەٌ
يەصەَییەتێکی گۀرەیە کە يێژٔٔیەکی صٔٔرٔصرێژی زاَط فەنطەفە ٔ ضەرکۀتُی َیسايای ژیابٔە.
ئۀاٌ زاَطتی ەثریبٌ ٧٦صاْێُب ئۀکبتەی ئەرەضتۆ نە رۆژئبٔاصا ثیرکراثٕٔ ئۀاٌ زیُضٔٔیبٌ راگرت
ٔ غااەڕی گۀرەتااریٍ صەضااەڤتەکبَی ئۀ ضااەرصەيەیبٌ کاارص ٔ تێیااضا ضااەرکۀتٍ .نە «ضااەرصەيی
تبریکی»ی ئۀرٔپبصا َْٕەر ٔ کٕنتٕٔری ئیطاليی گەن پێػکۀتٕٔ ثٌٕٔ.
صَٔیبی ەەرەة نە چم ٔ پەَجبکبَاضا زۆر ْیإاصار ثإٔ ثۀەی غاکۆ ٔ غابَبزاییەکبَی راثارصٔٔی
زیُضٔٔ ثکبتۀۀ .ەک ْەيإٔ ئۀ ٔڤتابَەی کە نە کۆنۆَیابنیسو رزگبریابٌ ثإٔە صَٔیابی ەەرەثایع
ثەراَجەر رۆژئبٔا ثەصگٕيبٌ ثإٔ ثەڤو ٔڤتە یەکگرتٕٔەکابَی ئاّيریکبیبٌ زۆر ال ثەرز ٔ ثەڕێاس ثإٔ.
يٕدەيًەص ْەیکەل ثەَبٔثابَگتریٍ رۆژَبيۀَٕضای يیطاری ثەو چەغاُە نەو ثابثەتە صەکاۆڵێتۀە:
« صیًەَاای گػااتیی ٔڤتە یەکگرتٕٔەکاابٌ ...صیًەَێکاای ضاایذرئبيێس ثاإٔ .ثریتبَیااب ٔ فەرەَطااب صٔٔ
ئیًپراتۆریااابی رٔٔ نە رٔٔسااابٌ ٔ َەفرەتهێکااارأ ثااإٌٔ .ضاااۆ ییەت کۀتجااإٔە پێاااُ ْەزار يبیااام
ئۀالتااارۀە ٔ يٕضااإڵًبَبٌ رەقیااابٌ ثااإٔ نە ئبیاااضیۆنۆژیبی کۆياااۆَیسو .ثەڤو ئاااّيریکب نەصٔای
َّگیضِٔٔيای یٓابَییۀە ثە ضایًبیەکی صۀڵەيەَاضتر ثەْێستار ٔ ضەرَجڕاکێػاەرتر نە ْەيیػاە
ضەری ْەڵضاثٕٔ»[ ]٩تێڕٔاَیُی ئەو صەضتەثژێرە َٕێیبَە ثۆ ئبییٍ تێڕٔاَیُێکای ياۆصێڕٌ ٔ ضاێکۆالر
ثاإٔ .ئیطااذبق دٕضاێٍ رۆغااُجیری ەەرەة نە  ٔ ١٩٥٦نە صٔٔتاإێی راپااۆرتە نێکۆڵیُۀەیەکااضا نە
گۆ اابری ئبتالَتیااک ياابَتهی ئبٔەْاابی َٕٔضاایٕە« :ئێطااتە ئیطااالو ثەرۀ ااۆرە ْەڵٕێطااتێکی
ْبٔغااێٕەی ئاابییُی رۆژئاابٔایی ٔاتە یاابکرصَۀەی کهێطااب ٔ صۀڵەت نە یەکتاار ْەَگاابٔی َاابٔە».
ْەرچەَض رەَگە ئەيڕۆ ئەو صەرثڕیُەيابٌ زۆر ال ضاەیر ثێا ثەڤو ٔێُابکرصَێکی رێاک ٔ یەکالَگیارە
نەگەد يەەریئەی ثبٔی ئۀ ضەرصەيەصا.
غااتێک نە َێاإاٌ ئۀکاابت ٔ ئێطااتەصا ْاابتە قۀياابٌ .ثااۆ تێگەییػااتٍ نە قەیراَاای ضااەرصەيی
ْاابٔچەرسی صَٔیاابی ەەرەة پێٕیطااتە نەو رێگااب ضااەرۀنێژە ثگەیااٍ .پێٕیطااتە ثە تێڕٔاَیُێکاای
رەسُەگراَە يێژٔٔی ئەو َبٔچەیە نەو چام ضابڵەی راثارصٔٔصا َەک نە چٕارضاەص ضابڵی راثارصٔٔصا
غی ثکەیُۀە.

 . ٧٦ئەڵااجەت زاَطااتی ەثاار  )Gabriaثەرْەياای ْۀد ٔ تێکۆغاابَی چەَااض ْسر اابَێکی ئێراَیاای ٔەک
سبڕەزيی ٔ ەیبضەصیٍ ەيػیضی کبغبَی ثٕٔ.ٔ .ف
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پەککۀتُی ضیبضەت
يرۆڤ ثە ضەستی صەتٕاَێ ثیر نە گٕڕ ٔ تیُای صَٔیابی ەەرەة نە صٔاضابڵەکبَی ١٩٥٠صا ٔاتە
ئۀکبتەی ٔا ەيبل ەەثضٔنُبضر ضەرقبڵی پتۀکرصَۀەی صەضەڤتی سۆی ثٕٔ نە يیطرصا ثکبتۀە.
ثە صرێژاییی چەَضصە ضبد صَٔیبی ەەرەة کۀتجٕٔە ژێر رکێئی ْێاسە کۆنۆَیبنیطاتەکبٌ ٔ صٔاتاریع
پبصغب گەَضەڵەکبَۀە .ئێطتب سٕنیبی ضەرثەسۆییی صَٔیبی ەەرەة ْبتجٕٔە صی ٔ َبضر رزگابرکەری
تبزەیاابٌ ثاإٔ پیاابٔێکی يااۆصێڕٌ ثااۆ ضااەرصەيی صٔای غااەڕَ .بضاار نە ضااەرصەيی صەضااەڤتضاریی
ثریتبَییەکبٌ نە ئێطکەَضەرییەصا ْابتجٕٔە صَٔیابٔە ئەو غابرە غابرێکی َێإَەتۀەیی ثإٔ ٔ زیابتر
نۀەی ەەرەة ثێ يەصیتراَەیای ثإٔ .قۆَابەی الٔیای َبضار نە َێإ ئبرتەغاضا تۀأ ثإٔ ئۀکابت
ئاابرتەظ رۆژئاابٔاییتریٍ الیەَاای کۆيەڵگاابی يیطاار ثاإٔ .ەياابل ەەثضٔنُبضاار ثە هاإثەرگە غاایک ٔ
رازأەکابَی ٔ چابٔیهکە رەغاەکەیۀە ا کە صٔاياۆصی رۆژ ثإٔ ا نە گۆڕەپابَی یٓبَیاضا گەغابیۀە.
«غێری يیطر» ْێًبی رٔاَگەکبَی صَٔیبی ەەرەة ثٕٔ.
ثە ثبٔەڕی َبضر صەثب ضیبضەتی ەەرەثی ثە ْەَاضپ ئەَضێػاەی ٔەک ئۆتۆَاۆيی ضۆضایبنیسو ٔ
یەکگرتُی ەەرەة ثٕرٔٔژێُرێا  .ئەيابَە کاۆيەڵە چەيکێکای ياۆصێڕٌ ٔ نە ْەيابٌ کبتاضا رۆژئابٔایی
ثاإٌٔ .ئۀیااع ٔەک زۆرثەی ضااەرکرصەکبَی ئۀصەياای یٓاابَی ضااێیەو یەکێااک ثاإٔ نە ساإێُەرە
ْەيیػااەییەکبَی گۆ اابری ئیُگهیسیاای َیۆضتبیتێطااًەٌ .٧٧نە ١٩٦٢صا «يبَیئێطااتی َەتۀەیاای» ثە
ۆرێااک صاڕغااتجٕٔ ياارۆڤ ٔایاضەزاَی رۆغااُجیرێکی چەپااگەرای پاابریص یاابٌ نەَااضەٌ َٕٔضاایٕیەتی.
تەَبَەت ثەثڕغتتریٍ ئبیضیب ٔ ئبيبَجەکەیػی ٔاتە پبٌ ەەرەثیسو نە ژێر کبریگەریی ئۀرٔپبصا ثٕٔ.
ئەو ئەَضێػەیە َٕضشەیەک ثٕٔ نە ْەيبٌ ئۀ َبضیۆَبنیسيەی ٔا نە صەیەی ١٨٧٠صا ضاەرەتب ئیتبنیاب
ٔ پبغبٌ ئەڵًبَیبی یەکپبرچە کرص ثەپێی ئەو ئەَضێػەیە ئۀاَەی ثە یەک زيبٌ صەئبسئٍ پێٕیطتە
ثجٍ ثە َەتۀەیەکی یەکگرتٕٔ.
ثەرنۀەی ٔڤتبَی کەَضأ ثە پبرەی َۀت ثتەقێُۀە يیطر ضەرۆکی رۆژْەڤتی َبٔەڕاض ثإٔ.
ْەر ثااۆیە رٔاَگەکاابَی َبضاار رٔاَااگەی ْەرْەياإٔ َاابٔچەکە ثاإْٔ .ەرْەياإٔ دکٕٔيەتەکاابٌ نە
ثەەطییەکبٌ ٔ ژەَەراڵەکبَی ضٕٔریب ٔ ئێراقۀە ثگرە تب صەگبتە پبصغب کۆَەپبرێسەکابَی کەَاضأ ثە
یەک ۆر زيبٌ ٔ صەرثاڕیٍ ٔ صەضاتۀاژە صەئبسئابٌ .ئۀاٌ الضابییکەرۀەی رٔٔتای َبضار َەثإٌٔ
صَٔیااابی ەەرەة تیُااإٔی يۆصێڕَیساضااایۆٌ ثااإٔ ٔ ياااۆصێڕَیتەیع الی ئۀاٌ يبَااابی قجااإٔڵکرصَی
ئەَضێػەکبَی رۆژئبٔا ئەڵجەت ْبٔکبت ثەرَگبری صەضەڤتی رۆژئبٔایع صەثَٕٔۀە.
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نەو ثبرەیۀە ٔڤتابَی ەەرەة ٔەک زۆرێاک نە ٔڤتە َبڕۆژئبٔاییەکابَیتر ٔا ثإٌٔ .ئۀ ژیابراَەی
ضەرْەڵضاَی رۆژئبٔایبٌ صیتجٕٔ ٔ صەیبَساَی نێی صٔاکۀتٌٕٔ ا ٔەک چیٍ ْێُضضتبٌ ٔ ئیًپراتۆریبی
ەٕضًبَی ا صەیبَٕیط رێگبیەک ثۆ گرتُۀەی رۆژئبٔا ثضۆزَۀۀ .اصیبرە نە زۆرثەی ضبڤَی يێژٔٔی
ْبٔچەرسضا صەضتەثژێراَی ئیطاليی زیابتر نە ْەيإاٌ ثە ئابرەزٔٔی ئەو غاتۀە ثإٌٔ .ەەرەثەکابٌ
صٔاثەصٔای ئۀەی نە  ٔ ١٦٨٣نە َسیکیی یەَبصا غەڕی ئیًپراتۆریبی ەٕضًبَییبٌ صۆڕاَض ْەضتیبٌ
کاارص پێٕیطااتە نە رۆژئاابٔأە فێااری زۆر غ ا ثااٍ .صٔای ئۀەی َاابپهیۆٌ ثە صاگیرکرصَاای يیطاار نە
١٧٩٨صا رۆژئااابٔای ثااارصە َێااإ يەيهەکەتااای ەەرەثیااایۀە ەەرەثە سۆيبڵییەکااابَی غاااەیضای ئەو
يەصەَییەتە صۀڵەيەَض ٔ ثەْێسە ثٌٕٔٔ .ەک چۆٌ ئبنجێرت ْٕراَی ا ی يێژَٔٔإٔش ثە پػتجەضاتٍ
ثە ثەڵااگە يێژٔٔییەکاابٌ ٔتاإٔیەتی نە ضااەصەی دە ااضە ٔ ْەژصەصا ثیااری ضیبضاای ٔ کااۆيەڤیەتیی
نیجرانیی ٔەرگیرأ نە ئۀرٔپب نە رۆژْەڤتی َبٔیُضا پەرەی ضەَض.
ْیاإاصاریی صَٔیاابی ەەرەة ثە صۆضااتبیەتیکرصَی ثریتبَییەکاابٌ نە ضااەرصەيی کۆنۆَیبنیطااتیی
صٔاضبڵەکبَی ضەصەی َۆزصە ٔ ضەرەتبی ضەصەی ثیطتضا گەن گەغبثٕٔیۀە ْەرچەَاض ئەو ْیإایە
زۆر زٔٔ رۀییۀە ٔ گۆڕصرا ثۆ َبئٕيیضی ثەڤو صەضتەثژێراَی ەەرەة ْێػاتب ْەر غاەیضای رۆژئابٔا
ثاإٌٔ .پبصغااب ٔ ژەَەراڵەکاابَی صاْاابتٕٔی ەەرەة ثە يەثەضااتی فێرثاإَٔی غااێٕازی ئبساابفتٍ ٔ
ْەڵطإکۀتی ێُتااێهًەَە ثریتبَییەکابٌ سۆیاابٌ نە زاَکااۆی یکتۆریابی ئێطااکەَضەرییەصا َاابَٕٔٔش
صەکرص .صٔاتر زۆرێکیبٌ نە کەيجری ئۆکطئۆرص یبٌ ضەَضْۆرضا ا صا ٧٨صرێژەیابٌ ثە سٕێُاضٌ صا.
ثُەيبڵەی پبغبیەتیی ئەرصەٌ تب ئێطتبیع ئەو َەریتەیبٌ پبراضتٕٔە ئەڵجەت ئێطتب رٔٔیبٌ کرصۆتە
زاَکۆکاابَی ئااّيریکب .صٔای ااَّگی یّکااّيی یٓاابَی ٔ پەرەضااەَضَی کااۆيەڵە ْسرٔئەَضێػااەیەک
صەرثبرەی کرصَۀەی ضیبضەت ٔ کۆيەڵگب نە ْەَضپ ٔڤتی ٔەک يیطر نٕثُبٌ ئێاراق ٔ ضإٔریبصا
قۆَبەێکی کٕرتشبیەَی نیجرانی صَٔیبی ەەرەثای گارتۀە .ثەڤو صٔای رٔٔسابَی دکإٔيەتە کۆَەکابٌ
رەسُەگراَی نیجران ی پبصغبیبٌ ٔ ئەغرافیع ثسر ثٌٕٔ .ئبیضیۆنۆژیبیەکی يۆصێڕَتر ٔ َبتۀأتر پەرەی
ضااەَض کە تێکەڵکرصێااک ثاإٔ نە کۆياابریشٕازیی َیساياای ضۆضاایبنیسيی صۀڵەتاای ٔ َبضاایۆَبنیسيی
ەەرەثی .ثەڤو ئەو ئەَضێػبَەظ نە ثُەڕەتاضا ْەر رۆژئابٔایی ثإٌٔ ْەيإٔ ثەەطای ٔ َبضارییەکبٌ
قبتیبٌ نەثەر صەکرص ٔ ص ەیبَٕیط ٔڤتەکەیابٌ ياۆصێڕٌ ثاکەَۀە .ثیرٔثۆچإٌٔ ٔ رێااکە ضیبضاییە
تبزەکبَی صَٔیبی ەەرەة ْیایبٌ پا َەکارا .دکإٔيەتە ەەرەثەکابٌ ْەرچەَاض ثەتٕاَاب ثإٌٔ ثەڤو
کۆيەڵە ئەَضێػەیەکی سراپیبٌ ْەڵجژارص ٔ ثە يیتۆصگەنێکی سراپتریع ثەکبریبٌ ْێُبٌ .ضۆضیبنیسو
ثاإٔ ثە ثەرْەيٓێااُەری يەَااضی ٔ صأەضااتبٌ ٔ ثۆرۆکراضاای .ضیطااتەيی ئبثٕٔرییاابٌ ریئااۆريی نە
 :غبرێکی َسیک نەَضەٌ کە زاَکۆی پبغبیەتیی َیسايیی ثریتبَیب نۀ غبرەصایە.ٔ.ف78 . sandhurst
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کێػاەکبَی گەڤڵەصاڕغااتُی َبٔەَضیااضا َەکاارص ٔ قەت ئەکتیات َەثاإٔیۀە .کۆياابرە ەەرەثییەکاابٌ نە
ثبتیی صیًٕکراضی ثەرۀ صیکتبتۆری ْەَگبٔیابٌ ْەڵگارت« .ثێجەڵێُای» ٧٩یٓابٌ ضاێیەو ثإٔ ثە
صائٕصەزگبی پڕٔپبگەَاضەی ضاەر ثە ضاۆ ییەتَ .بضایُۀەی صەرفەت ٔ ثەرژۀەَاضییە [تابیجەتییە]
َەتۀەییەکبٌ ص ەثٕٔ ثە ْۆی صٔٔرکۀتُۀەی ٔڤتابَی ەەرەة نە یەکتار ٔ رٔٔسابَی ْبٔپەیًابَێتیی
َێٕاَیبٌ« .غەڕێکی ضبرص»ی ەەرەثی نە َێٕاٌ ەەرەثبَضا ْابتە قۀيابٌ نە الیەکۀە ٔڤتابَی ژێار
صەضەڤتی پبغبیبَی ضەر ثە رۆژئبٔا ٔڤتبَی کەَضأ ٔ ئەرصەٌ) نۀالغۀە ٔڤتابَی ژێار صەضاەڤتی
ژەَەراڵە غۆڕغااگێڕەکبٌ ضاإٔریب ٔ ئێااراق) .نە ْەئٕغاای َبسۆغااتر ئیطااراییم چەَااض اابر نە
گۆڕەپاابَی غااەڕصا صَٔیاابی ەەرەثاای تااڕۆ کاارص ٔ ثە قٕرضاای غکطااتی صاٌ .صۆڕاَااضَی سێاارا ٔ
ضەرضبيکەری غەڕی  ١٩٦٧نە ْەَضپ الیەَۀە سبڵێکی ٔەرچەرسبٌ ٔ َیػبَضەری ئۀ راضتییە ثٕٔ
کە نە پػا صرٔغاى ٔ ئیاضیعب گۀرەکابَی صَٔیابی ەەرەثۀە کۆيەڵگابیەکی رٔٔ نە رٔٔساابٌ صەژی.
ضەصايیع ثە صاگیرکرصَی کٕێ نە ١٩٩٠صا پبغًبٔەکبَی پبٌەەرەثیسيی تەفرٔتَٕٔب کرص.
نۀکاابتە ثەصٔأە ثەرصۀاو ْەياإٔ غااتێک سراپتاار ٔ سراپتاار ثاإٔە .ئبٔڕێااک نە ئێطااتبی يیطاار
ثضەَۀە .ثەڵێُەکەی َبضر گۆڕصرأە ثۆ صێإەزيەیەکی ثێاضەَگ ٔ ْەرا .صۀڵەت تەَیاب نە تابقەیەک
ثەضااتێُضا نێٓاابتٕٔ ٔ ئەکتاایڤە :نەسػااتەثرصَی اإصاثیری ٔ سُکبَااضَی کۆيەڵگاابی يەصەَاای .فاإاص
ئە ًاای تاإێژەری ئااّيریکبییی ثەڕەگەز نٕثُاابَی گەنا پەغااێٕ ٔ صڵگااراَە ثە صۆساای رۆغااُجیریی
يیطر ئەو ٔڤتە ضەرصەيبَێک صڵی ژیبَی رۆغُجیریی ەەرەة ثإٔ ثەڤو ئێطاتە ضابڤَە تەَیاب ٣٧٥
کتێجی تێضا ص ۀَٕضرێ  .ئەگەر ثەرأرصی ثکەیٍ ثە ئیطاراییم کە رێاژەی دەغایًەتی یەک ثە صەی
يیطرە ثەڤو ضبڤَە  ٤٠٠٠کتێت ثەرْەو صێُ [ئۀضب نەو صار ٔ کەضەرەی ئە ًی صەگەیاٍ] .فإاص
ئە ًی نە زيبٌ تٕێژەرێکۀە ثە َبٔی کەریى ئەناڕأی صەگێاڕێتۀە کە ْۆغاضاریی صأە «ئابرەزٔٔی
قاإٔد ٔ فرأاَاای يۆصێڕَجاإَٔۀە کە نە ضاابڵە ضااەرەتبییەکبَی  ٔ ١٨٠٠صٔاثەصٔای پێٕەَااضیکرصٌ ثە
ئۀرٔپبییەکبَۀە ثەضەر يیطرصا زاد ثٕٔە ٔ ئۀ ٔڤتەی ثسٔاَضٔٔە سەریکە ئبٔەژٔٔ صەثێاتۀە ٔ ثە
ثبری پێاۀاَەصا ٔەرصەضٕٔڕپ»]١٠[.
يرۆڤ ئۀکبتە صەْەژێا کە تێاضەگب يیطار ثبغاتر نە ٔڤتە ەەرەثە صرأضاێکبَی ْەڵطإٔڕأە.
ضٕٔریب ثۆتە یەکێک نە ضەرکٕتکبرتریٍ ٔڤتابَی پۆنیطایی ْەرْەيإٔ یٓابٌ ضإٔریب ئۀ ٔڤتەیە
ضیْەزار يرۆ ی کۆکرصۀە ٔ ثە کۆيەد کٕغتُی ا رٔٔصأی غبری دەيًب نە ضبڵی  ١٩٨٢صا ا ْیش
غتێکیع ئێشەی َەگرت ثیريبٌ َەچ صیًەغیی پیتەستای ئەو ٔڤتە کاۆَتریٍ غابری صَٔیابیە کە
ْیشکبت چۆد َەکرأە) .یبٌ ئێراق کە یەکێک ثٕٔ نە يإصێڕَتریٍ ٔ ضاێکۆالرتریٍ ٔڤتابَی ەەرەة ا
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نەو ٔڤتەصا ژَاابٌ ياابفی کبرکرصَیاابٌ ْەثاإٔ َْٕەريەَااضاٌ صەرفەتاای پێػااکۀتٍ ٔ ثاإٔژاَۀە ٔ
رۆژَبيۀَٕضبٌ صەرفەتای َٕٔضایُیبٌ ْەثإٔ ا نە  ٣٠ضابڵضا گاۆڕصرا ٔ ثإٔ ثە گبڵتە ابڕی صەضاتی
غێتێکی سۆثەزنساٌ .نە َێٕ صیکتبتۆرە يۆصێڕَەکبَضا ضەصاو تبقە کەضێک ثٕٔ کە چەکی کیًبییی صژ
ثە ْبٔٔڤتییاابَی سااۆی ثەکاابر ْێُااب نە ئبضاا کٕرصاَااضا) .نٕثُاابٌ کە کۆيەڵگاابیەکی پهااۆراد ٔ
رەَگبٔڕەَااگ ٔ َێاإَەتۀەیی ثاإٔ ٔ ثەیرٔٔتاای پبیتااّستی ضااەرصەيبَێک ثە «پبریطاای رۆژْەڤت»
َبٔزەص کراثٕٔ نە َێٕ غەڕ ٔ تیرۆری رٔٔسێُەرصا چەقیٕە ٔ تبزە ثە تبزِ سەریکە رزگبری صەثێ .
ْەياإٔ ئەو ٔڤتاابَە پێػااتر ئۆتۆریتەساإاز ثاإٌٔ ثەڤو نە چەَااض صەیەی راثاارصٔٔصا صیکتاابتۆرە
ضَُٕەتییەکبٌ ثە يەثەضاتی ئۀەی صۀڵەت تٕاَابی کاۆَترۆڵکرصَی ْەيإٔ رەْەَاضەکبَی کۆيەڵگاب
پەیضا ثکبت ثە غێٕەیەکی قٕٔد رٔٔیبٌ کرصۆتە تەکُۆنۆژیب ٔ يیتۆصە َۆێیەکبَی کۆَترۆدْ .ەرٔەْب
کە يێژَٕٔٔٔضی ئیطالو ثێرَبرص نۆییص ئبيابژەی پا صأە صیکتابتۆرە ثإٔکەکابَی ئێطاتب زۆر نە
ئیًپراتاۆرە ئەفطابَەییەکبَی ئۀضاب ثەْێستارٌ ا ئۀاٌ ثەْێستارٌ نە ئیًپراتاۆرە َبٔصارەکابَی ٔەک
ضڵێًبَی يەزٌ پبغبی ەٕضًبَی نە ضەصەی غبزصەيضا یبٌ سەنیئە ْبرٌٔٔ ئەنڕەغایض نە ضاەصەی
ْەغااتەيضا کە ثە چیرۆکەکاابَی ْەزار ٔ یەک غااۀ َبٔثاابَگێکی ْەريێُاای پەیااضا کاارص) .ثااۆ ٔێااُە
غێز َػیُەکبَی کەَضأ کە پبغبکبَیبٌ ضەرصەيبَێک دکٕٔيەتگەنێکی ثەرەڵت ٔ ضاەرەتبییبٌ ْەثإٔ
ٔ َەیبَضەتٕاَی ثە ثبغای ەەغایرەتە گەڕۆک ٔ صەغاتەکییەکبَیبٌ کاۆَترۆد ثاکەٌ ئێطاتب ثإَٔەتە
کااۆيەڵە صۀڵەتێکاای صۀڵەيەَااض ٔ ضااەرٔەت ٔ ضاابيبَی سۆیاابٌ ثە ئبراضااتەی صرٔضااتکرصَی ْێااسی
پاااۆنیص ئااابرتەظ ٔ صايٕصەزگااابی ْۀاڵگریاااضا ثەکااابر صەْێاااٍُ ٔ ئەيبَەیااابٌ کااارصۆتە ْۆکااابری
کااۆَترۆڵکرصَی تَٕااضٔتۆڵی ْبٔٔڤتییاابٌ .تەَاابَەت نە ٔڤتاابَی صۀڵەيەَااضی کەَضأیػااضا ئەو ااۆرە
سەڵااکە صاياابٔ ٔ نێیۀياابٔاَە صەثیُاایٍ کە کەيەکێااک ضااەرٔەت ٔ ضاابيبَیبٌ پ ا صرأە ثەڤو ياابفی
راصەرثڕیُیبٌ ن زۀت کرأە .ئۀاٌ نە قەفەزێکی زێڕیُضا صیم ٔ یەسطیرٌ .زۆرثەی ئاّيریکبییەکبٌ
پێیبٌ ٔایە ەەرەثبٌ صەث ضٕپبضگٕزاری ئّيریکب ثٍ کە کٕێا ٔ ەەرەثطاتبَی نە غاەڕی کەَاضأصا
رزگبر کرص ثەڤو زۆرثەی ەەرەثەکابٌ پێیابٌ ٔایە ئاّيریکب نە راضاتیضا تەَیاب ثُەيابڵەی پبغابیەتیی
کٕێ ٔ ەەرەثطتبَی رزگبر کرص ٔ ئەو صٔٔ غتە زۆر نێکضی یبٔازٌ.
نە کۆتبییی ْەغتبکبَۀە ْەرْەئٕ صۀڵەتبَی کۆٌ ٔ ضٕأ نە يۆضاکۆٔە تاب پاراق ٔ ضایۆل ٔ
ژۆْبَطجۆرق ثەرۀ رٔٔسبٌ صەچٌٕٔ ثەڤو صَٔیبی ەەرەة ْێػتب گیرۆصەی صیکتبتۆراَی گەَاضەد ٔ
پبصغبیبَی پیر ٔ پەککۀتە ثٌٕٔ .نە غەضتەکبَضا يرۆڤ ٔایاضەزاَی ئەو دکٕٔيەتابَە صاْابتٕٔیەکی
رٌٔٔ ٔ چبرۀَٕضێکی گەغبٔەیبٌ صەثێ ثەڤو ئێطتب ۆرە چەتەضبالرییەکیبٌ ثەضەرصا زاد ثإٔە
ٔ ثە ْاایش غااێٕەیەک ەياابٔەری َاایٍ ٔ ثەتۀأی غااەرەییەتیبٌ ن ا صاياابڵرأەَ .سیااک ثە ْەياإٔ
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ٔڤتبَی ەەرەة ثە ثەرأرص نەگەد چم ضبد نەيۀپێػضا کەيتر ئبزاصٌ ٔاتە نۀپەڕی ضەرضإٔڕيبَضا
رۀتێکیبٌ گرتۆتە پێع ثە تۀأی پێاۀاَەی يۆصێهی یٓبَییە .نە یٓبَضا کەيتر ٔڤتێکًبٌ ْەیە
ثتٕاَیٍ ثەو رضتە ٔ صەرثڕیُبَە ٔێُبی ثکەیٍ.
پەککۀتُی ئبثٕٔری
نە زۆثەی ْەرەزۆری ئۀ يێسگرص ٔ کۆَئراَطبَەصا کە صٔای رٔٔصأەکبَی ١١ی ضێپتبيجر ئّیهٕل)
ٔ نە زاَکۆکاابٌ ٔ َبٔەَااضەکبَی نێکااۆڵیُۀەصا صەرثاابرەی تیرۆریااسو ثەڕێاإە صەچ ا ئەگەر کەضااێک
ثیۀپ ٔەک يرۆ ێکی ثیريەَاض ٔ یاضی ساۆی ثُبضاێُ ثە صەرثڕیُێکای ٔرص صەڵێا « :پێٕیطاتە
َەتەَیااب نەگەد تیرۆریااسو ثەڵکاإٔ نەگەد ثُەيبکاابَی تیرۆریسيیػااضا ثەغااەڕ ثێاایٍ» .صرێااژەی ئەو
صەرثڕیُە ثێگٕيبٌ سطتُە ثەرصەضتی پرۆژەیەکی ْبٔغاێٕەی پارۆژەکەی يبرغابڵە ٨٠ثاۆ ضاڕیُۀەی
ْەژاری نە ٔڤتبَی ئیطاليیضا .کێیە نەگەد ضڕیُۀەی ْەژاریضا َەثێا ثەڤو کێػاەکە نۀەصایە کە
ئەو پرۆژەیە دەقییەتێکی تابڵی ثیرکارصٔٔە :تاۆڕی تیرۆریطاتیی ئەنیبەیاضە نە ْەژاراٌ ٔ ثێجەغابٌ
پێک َەْبتٕٔە.
ئەو يەضاااەنەیە نە ئبضااا ضاااەرۆکی ئەو تاااۆڕە تیرۆریطاااتییەصا زۆر راضاااتە ثاااێٍالصەٌ نە
ثُەيبڵەیەکااضا نە صایااک ثاإٔ کە زیاابتر نە  ٥يیهیاابرص صۆالر ضااەريبیەیبٌ ْەثاإٔ .زۆرثەی ْاابٔڕپ
ضەرەکییەکبَیػی ْەر نە ئبٔەْب صۆسێکضا ژیبٌٔ .ثۆ ٔێُە ئەیًەٌ ئەنسۀاْێری ێگاری ثاێٍالصەٌ
پێػااتر نە قاابْیرەصا پسیػااکی َەغااتەرگەر ثاإٔ ٔ نە َێاإ ثەرزتااریٍ چیُەکاابَی کااۆيەڵگۀە تە هاای
ئەنیبەیااضە ثاإٔ .ثاابٔکی نە يبيۆضااتب َبضاارأەکبَی زاَکااۆی قاابْیرە ثاإٔ ثاابپیری یەکێااک ثاإٔ نە
ئیًبيەکبَی ئەنئەزْەر ٔاتە گرَگتریٍ َبٔەَضی ئیطاليیی صَٔیبی ەەرەة) ْەرٔەْب يبيیػای یەکەو
ضکرتێری یەکێتیی ەەرەة ثٕٔ .یبٌ کەضبَی پهەسٕارتری ٔەک يٕدەيًەص ەەتاب فڕۆکۀاَای یەکەو
فاارۆکەیەک سااۆی ثە ضااەَتەری ثبزرگاابَیی یٓبَیااضا تەقبَااضۀە ئۀ نە ثُەياابڵەیەکی يااۆصێڕٌ ٔ
يیبَەڕۀی يیطریضا ْبتۆتە صَٔیبٔە ثبٔکی پبرێسەر ثٕٔ ٔ سٕغکەکبَیػی یەکیبٌ يبيۆضتبی زاَکاۆ
ٔ ئۀیتریبٌ پسیػک ثٕٔ .سۆیػی ٔەک چەَض تیرۆریطتەکەیتر نە ْبيجۆرق سٕێُضثٕٔیٔ .ا صیابرە
تەَااابَەت تااإێژە سٕارٔٔەکااابَی ئەنیبەیاااضەیع سٕێُاااضۀارٌ ٔ نە چیُااای يبيُبٔەَاااضیٍ .نە رٔٔی
سٕێُضۀارییۀە بٌ ٔاکێر نیُض الٔێکی کبنیئۆڕَیبیی کە ٔازی نە ژیبَی ئاّيریکبیی ْێُاب ٔ تە های
تبڵیجبٌ ثٕٔ یابٔازییەکی ئۀتاۆی نەگەد ْبٔکابرە ثَٕیبصگەراکبَیاضا َەثإٔ .نە راضاتیضا صەتإاَیٍ
ٔ . ٨٠ەزیری صەرۀەی ئّيریکب صٔای َّگیضْٔٔەيی یٓبَی کە پرۆژەی یبريەتییە صاراییەکبَی ئّيریکب ثۆ
ئۀرٔپب ثەَبٔی ئۀۀە َبٔ َرأە.ٔ .ف
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ثڵێیٍ ئۀ ثە صیپهۆيی صٔاَبٔەَضییۀە نە ثەراَاجەر ثەڵگەَابيەی ئەَاضازیبریی ئۀاَاضا ٔەک کەضاێکی
َەسٕێُضۀار صەْبتە ئەژيبر.
نە راضتیضا تیرۆریسو نۀ غٕێُبَۀە ضەری ْەڵضأە کە نە ضی ضبڵی راثارصٔٔصا زیابتریٍ رێاژەی
ضەريبیە ٔ صۀڵەيەَضییبٌ ثە سۆٔە صیٕە ١٥ .کەش نۀ  ١٩تیرۆریطتەی نە ١١ی ضێپتبيجرصا چإار
فڕۆکەکەیبٌ رفبَض سەڵکی گۀرەتریٍ فرۆغیبری َۀت نە ْەرْەئٕ یٓبَضا ٔاتە ەەرەثطتبٌ ثٌٕٔ.
ئەضااتەيە ْۆکاابری ضااەرەکیی تٕٔڕەثَٕٔیاابٌ ْەژاری ثٕٔثێ ا  .تەَاابَەت يیطاار کە یەکێکیتاارە نە
ضەرەکیتریٍ صاثیُکەراَی ْێسەکبَی ئەنیبەیاضە ثەپێای پێإەرە یٓبَییەکابٌ ٔڤتێکای ْەژار َیایە.
رێژەی صاْبتی ضاەراَەی يیطار  ٣٦٩٠صۆالرە کە [نە پۆنێُجەَضییەکبَاضا] ٔەک ٔڤتێکای يبيُبٔەَاضی
نەقەڵەو صەصرێااا ٔ نە صەیەی راثااارصٔٔصا ثە رێاااژەی گَٕجااابٔی نە ضاااەصا  ٥نە رٔٔی ئااابثٕٔرییۀە
گەغااەی ضااەَضٔٔە .رەَااگە ثە ثەرأرص نەگەد پەرەضااەَضَی نە ضااەصا ٣ی دەغاایًەتیضا ئەو رێااژەیە
َەتٕاَ چبرەضەر ثێ ثەڤو زۆرێک نە ٔڤتبَیتر صۆسێکی زۆر سراپتر صەژیٍ ثەڤو کاۆيەد کاۆيەد
نۀ پیبٔاَەیااابٌ پەرٔەرصە َەکااارصٔٔە کە ئبيااابصەٌ ثە فاااڕۆکە سۆیااابٌ ثە ئبضاااًبَضڕە ثبڵّسبَّ)
زەثەالدەکبَی يەَٓەتەَضا ثضەٌ .ئەگەر ضەرچبٔەی تیارۆر ْەژاری ثإایە صەثاب ئەَاضايبَی ئەنیبەیاضە
سەڵکی ٔڤتبَی ئبفرییبی ثبغٕٔری ثیبثبٌ یبٌ ثبغٕٔری ئبضیب ثٕایەٌ َەک رۆژْەڤتی َبٔیٍ.
َبیەکطبَیع َبتٕاَ تبقە ْۆکبری تیرۆریسو ثێ  .پێٕەری َرسبَضَی صاْبتی َبیەکطبَی ٔڤتێاک
«ئیُضێکطاای یُاای»٨١ی پا صەڵااێٍْ .ەرچاای ئەو پێاإەرە نە ساإارترۀە ثێا صۆسەکە ثبغااترە.
ئیُضێکطاای یُاای نە ثرێسیهااضا  ٦٠ثەنجیااک  ٔ ٢٥نە يیطاارصا ٢٨/٩یە کە نە ْەرْەياإٔ ٔڤتاابَی
ئّيریکبی التیٍ ٔ زۆرثەی ْەرەزۆری ٔڤتبَی رٔٔ نە گەغە کەيترە .نە راضتیضا صاثەغاکرصَی صاْابت
نە يیطرصا کەيێک نە فەرەَطبیع ثبغترە کە رێژەی َ ٣٢/٧یػبٌ ئەصات .نە ضەصا ٦٤ی ضاەراپبی
ثەرْەياای َاابٔسۆییی يیطاار نە صەض ا نە ضااەصا ٣٠ی تاإێژی ضااەرۀەی يیطاارییەکبَضایە ثەڤو نە
فەرەَطبصا نە ضەصا ٦٥ی ضەراپبی ثەرْەيی َبٔسۆیی نە صەضا نە ضاەصصا ٣٠ی تإێژی ضاەرۀەی
فەرەَطاییەکبَضایە .نۀالٔەظ نە ضاەصا ١٤/٢ی ضاەراپبی ثەرْەيای َابٔسۆییی يیطار نە صەضا نە
ضەصا ٣٠ی تٕێژی سٕارۀەی يیطرییەکبَضایە ٔ نە فەرەَطبصا نە ضەصا ١٠ی ئەو ثەرْەيە نە صەضا
نە ضەصا ٣٠ی تٕێژی سٕارۀەی فەرەَطییەکبَضایە ]١١[.رەَگە ٔڤتبَی کەَضأ کە ئەو ئبيابراَە ثاتٔ
َبکەَۀە صۆسێکی َبیەکطبَتر ثژیٍ ئەڵاجەت رەَاگە ثەقەصەر ٔڤتابَێکی ٔەک ثرازیام ٔ کۆنۆيجیاب ٔ
َەیجیریب َبیەکطبٌ َەثٍ.
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نە راضتیضا رەْەَضێکی ثەْێسی ئابثٕٔری نە قەیراَای ٔڤتابَی ەەرەثاضا صۀر صەگێاڕپ کێػاەکە
صۀڵەيەَضییە َەک ْەژاری .نە ثەغی صِٔٔيی کتێاجەکەصا نۀ ثابثەتە ٔرص ثإٔیُۀە کە چۆَابٔچۆٌ
ئۀ رژێًبَەی نە رێگبی ضەرچبٔە ضرٔغاتییەکبَۀە صۀڵەيەَاض صەثاُۀە قەت گەغاە َبضاێٍُ یابٌ
غەرەییەت ٔەرَبگرٌ .صَٔیبی ەەرەة ًََٕٔەی صیبر ٔ ثەرچبٔی تیۆریی صاْابتی ئبضابَی ْەَاضپ نە
صۀڵەتبَە ئەو ثبثەتە تەَیب تبیجەت ثە ٔڤتبَی گۀرەی ثەرْەيٓێُەری َۀت َییە .ثۆ ًََٕٔە يیطر
فرۆغیبرێکی ثإٔک ثەڤو گرَگی َۀت ٔ گابزە ْەرٔەْاب صاْابتی يیطار نە ٔەرگرتُای پیتابک نۀ
کەغتییبَەی ثە کەَبڵی ضإێسصا صەپەڕَۀە صٔٔ يیهیابرص صۆالرە ٔ ئاّيریکبیع ضابڤَە  ٢/٢يیهیابرص
صۆالریتر یبريەتیی پێػکەظ صەکبتْ .ەرٔەْب پبرەیەکی ثەرچبٔ نە رێگبی ئۀ يیطارییبَۀە کە نە
ٔڤتە ەەرەثییەکبَی کەَاضأصا کابر صەکەٌ تاێکەد ثە ئابثٕٔریی يیطار صەثێا  .ثەگػاتی صەتإاَیٍ
ثڵێیٍ ثەغێکی زۆری ضەراپبی ثەرْەيای َابسۆییی يیطار نە رێگابی صاْابتی ساۆڕایی ٔ ثبْابٔرصۀە
صەضااتەثەر صەکرێ ا  .یاابٌ ثااب ئبٔڕێااک نە ئەرصەٌ ثااضەیُۀە کە ٔڤتێکاای پێػااکۀتٕٔە ٔ سەریکاای
نیجرانیساضیۆَە .یبريەتیی ضبڤَەی ئّيریکب ثۆ ئەو ٔڤتە یەک يیهیبرص صۆالرە .رەَاگە ٔا ثاساٍَ ئەيە
پاابرەیەکی کەيە ثەڤو ثیرتاابٌ َەچا ضااەراپبی ثەرْەياای َاابٔسۆییی ئەو ٔڤتە تەَیااب  ١٧يیهیاابرص
صۆالرە ثەو پێیە َسیکەی نە ضەصا ٦ی کۆی صاْبتی ضبڤَەی ئەرصەٌ نە رێگبی یبريەتییەکبَی تبکە
یەک ٔڤتی ثیبَییۀە صەضتەثەر صەکرێ .
صاْاابتی ثێااسەدًەت يبَاابی کەيجاإَٔی يۆصێڕَیساضاایۆَی ئاابثٕٔری یاابٌ ضیبضاای .ئەگەر صۀڵەت
صاْاابتی ثبْاابٔرصەی ْەثاا پێٕیطااتی ثە ٔەرگرتُاای پیتاابک نە ْبٔٔڤتییاابٌ َاابيێُ صیاابرە ْەر
صۀڵەتێک پیتبک ٔەرثگرێ پێٕیطتە نە ثەراَجەرصا ْەَاضپ غاتی ٔەک ٔەڤياضاَۀە غاەفبفییەت ٔ
تەَبَەت [يابفی] َإێُەرایەتی ثاۆ سەڵاک صاثایٍ ثکابت ]١٢[.يێاژٔٔ ضاەنًبَضٔٔیەتی صۀڵەتێاک کە
پێٕیطتی ثە ٔەرگرتُی پیتبکە َبچبرە ٔەڤياضەرتر ثێا ٔ َإێُەرایەتیی سەڵاک ثە ئبضاتێکی زیابتر
قجإٔد ثکابت .صأاکابریی رژێًەکابَی رۆژْەڤتای َابٔیٍ نە ْبٔٔڤتییابٌ کەيە ٔ نە ثەراَاجەرصا غااتی
کەيیػیبٌ پ صەصەٌ .یەکێکایتار نە ئبضاۀارە سراپەکابَی صاْابتی ضاەرچبٔە ضرٔٔغاتییەکبٌ ثاۆ
صۀڵەت ئۀەیە کە ْێُاااض صۀڵەيەَاااضی صەکااابتۀە کە صەیگۆڕێااا ثاااۆ صۀڵەتێکااای ضاااەرکٕتکبر
[چَٕکإٔ] صۀڵەت ْەيیػاە پابرەی پێٕیطااتی ثاۆ صاثیُکرصَای پااۆنیص ٔ ئابرتەظ ْەیە .ثاۆ ٔێااُە
ەەرەثطتبَی ضعٕٔصی ٔ ەەيًبٌ نە ضەصا ١٣ی ضەراپبی ثەرْەيی َبٔسۆییبٌ ثاۆ کبرٔثابری َیسايای
تەرسبٌ کارصٔٔە .کٕێا نە ضاەصا ٨ی ثاۆ ئەو کابرە تەرسابٌ کارصٔٔەْ .ەرٔەْاب ثەپێای َرسبَاضَە
ۆرأ ۆرەکبٌ ثەر نە غەڕی کەَضأ نە َێٕاٌ نە ضاەصا  ٢٥تاب ٤٠ی ضاەراپبی ثەرْەيای َابٔسۆییی
ئێراق ثۆ کبرٔثبری َیسايی تەرسبٌ کراثٕٔ تەَبَەت ثە نەثەرچبٔگرتُی غەڕی ئێراٌ ٔ ئێراقیع ئەو
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رێااژەیە ْێػااتب ْەر زۆرە ئەڵااجەت ْۆکاابرێکی صیکەیػاای صەگەڕێااتۀە ثااۆ ئۀ تااۆڕە ْۀاڵگاارییە
زەثەالدەی ضەصاو دطێٍ ٔ دیسثی ثەەص کە ثۆ [کۆَترۆڵکرصَی] َبٔسۆی ٔڤتیبٌ صايەزراَضثٕٔ.
زۆرێااک نە ەەرەثاابٌ ثە صرێژاییاای چەَااضەْب ضاابد صەیاابَٕت ض ابيبَی فرأاًَاابٌ صەثێااتە ْااۆی
يۆصێڕَجَٕٔۀەياابٌ[ .ثااۆ ضااەنًبَضَی ئەيەظ] ئبيبژەیاابٌ صەصایە دەزی قاإٔڵی ضااعٕٔصییەکبٌ ٔ
کٕێتییەکاابٌ ثاااۆ غاااتٕيەکی رۆژئااابٔایی نە ْەيجێرگێرەکااابَی يەکصۆَبڵاااضۀە ثگااارە تاااب صەگااابتە
کبتژيێرەکاابَی رۆنااێکص ٔ نیًۆزیُەکاابَی کاابصیالک .٨٢کڕیُاای غااتٕيەکی رۆژئاابٔایی ئبضاابَە ثەڤو
ٔەرگرتُی َبٔەرۆکی َبٔەکیی کۆيەڵگبی يۆصێڕٌ ا ٔاتە ثبزاڕی ئبزاص دیسثی ضیبضی ٔەڤيضاَۀە ٔ
ثبڤصەضتیی یبضب ا گەن ئەضتەو ٔ تەَبَەت ثاۆ صەضاتەثژێراَی صەضاەڤتضار يەترضایضارە .ثاۆ ٔێاُە
ٔڤتبَی کەَضأ کە غتٕيەک ٔ تەَبَەت کرێکبرەکبَیبٌ نە ٔڤتبَی ثیبَی ٔەرصەگرٌ تەَیب ياۆصێهێکی
تەقهیضی ٔ ضبستەی يۆصێڕَیساضیۆَیبٌ ثەصەض ْێُبٔە .ئەو يۆصێڕَیتەیە ْیای ْای سۆیابٌ َیایە
ئەگەر ثێ ٔ ضجەیُ َۀت تۀأ ثێا نە ثەراَاجەر چەَاض صە ضابد ثەْرەيەَاضثٌٕٔ نە ضاەريبیە ٔ
ضبيبَی گۀرەصا غتێکی ئۀتۆیبٌ ثۆ پێػکەغکرصٌ پ َبثێ ئەڵجەت رەَگە ثەْرەیەکی فرأاَیبٌ
ثۆ دەضبَۀە ٔ ئیطرادەتکرصٌ ْەثێ .
فۆثیبی ثەڕۆژئبٔاییجٌٕٔ
َسیکەی صە ضبد نەيۀپێع ثە رێکۀت نەگەد رۆغُجیرێکی ثەضبڤچٕٔی ەەرەثضا قطەو صەکارص
ٔ ثە َاابڕەدەتییۀە ثبضااى نۀە کاارص کە صۀڵەتاابَی رۆژْەڤتاای َاابٔیٍ َەیاابَتٕاَیٕە ٔەک ٔڤتاابَی
رۆژْەڤتی ئبضیب ئبثٕٔری ٔ کۆيەڵگبکەیبٌ نیجرانیسە ثاکەَۀە ْەرٔەْاب ئبيابژەو صایە پێػاکۀتُە
ئبثٕٔرییە زۆر گۀرەکبَی ئۀ ٔڤتابَە ٔ پاێى ٔت« :ئبٔڕێاک نە ْۆَگکۆَاگ ٔ ضاەَگبپٕٔر ٔ ضایۆل
ثضەرۀە» .ئۀ پیبٔە کە رۆژَبيۀاَێکی َبضرأ ٔ زاَب ٔ ثەڕێس ٔ رۆژئبٔاگەرا ثٕٔ ْەضتبیە ضەرپ ٔ
ثە گاارژی ٔ تاإٔڕەییۀە ٔتاای« :ضااەیری ئۀاٌ ثااکە ئۀاٌ تەَیااب الضاابییی رۆژئاابٔا صەکەَۀە.
غبرەکبَیبٌ الضبییکرصَۀەیەکی َبغیریُی ْۆضتۆٌ ٔ صاڤضە .رەَاگە ثاۆ گَٕاضێکی يبضایگیری ئەو
کبرە ەەیت َەثێ ثەڤو ئێًە يیراتگری یەک نە غبرضتبَییەتە گۀرەکبَی صَٔیبیٍ .ئاێًە َابتٕاَیٍ
ثجیُە کەالٔە کۆَەی رۆژئبٔا».
کێػەی ضاەرەکیی صَٔیابی ەەرەة ْەر ئەو ْەضاتی ساۆثەزنساَیٍ ٔ صاڕٔٔسابَەیە .ئەو ْەضاتە
ثەر ثە ثاإٔژاَۀەی ئاابثٕٔری صەگرێ ا ٔ پێػااکۀتُی ضیبضاای گەن ا ضااەس ٔ صژٔار صەکاابتۀە.
ئااّيریکب يااۆصێڕَیتە ثە غااتێکی تۀأ ثاابظ صەزاَێ ا ٔ تااب راصەیەکاای زۆریااع ْەر ٔا ثاإٔە .ثەڤو
 . ٨٢چەَض کۆيپبَیبیەکی َبضرأ ٔ گۀرەی رۆژئبٔا.ٔ .ک

154

يااۆصێڕَیتە ثااۆ صَٔیاابی ەەرەة زَجیاارە صۆڕاَێکاای ثەرصۀاو ٔ یەک نەصٔای یەک ثاإٔەْ .ەرْەياإٔ
رێگبکابٌ ا ضۆضایبنیسو ضاێکۆالریسو ٔ َبضایۆَبنیسو ا صاسارأٌ ٔ گەغاتَٕٔەتە ثَٕجەضا  .زۆر ابر
سەڵک ئەپرضٍ ثاۆچی ٔڤتابَی ەەرەة ضاێکۆالریسو تابقی َابکەَۀە .ثەڤو نە راضاتیضا زۆرثەی ئۀ
ٔڤتاابَە نە زۆرێااک نە ضاابڤَی ضااەصەی راثاارصٔٔصا صەضااتیبٌ صایە ئەو کاابرە .ثەڤو ضااەرَەکۀتٍ ٔ
پەککۀتُی صۀڵەتەکبٌ ٔای نە سەڵک کرصٔٔە ئەو صۆڕاَە ثە صۆڕاَی ضێکۆالریسو ٔ رێجابزی رۆژئابٔا
نێااک ثااضەَۀە .صَٔیاابی ەەرەة نە رۆژئاابٔا َبئٕيێااض ثاإٔە ثەڤو پێٕیطااتە نە ضااەرکرصەکبَی سااۆی
َبئٕيێض ثێ .
٨٣
رۀتاای َاإپ ٔ سێاارای ثە یٓاابَیجٌٕٔ کە نە َۀەصەکبَااضا گەغاابیۀە زەثرێکاای ضااەیری نە
صَٔیاابی ەەرەة صأە .کۆيەڵگااب ەەرەثییەکاابٌ تەَیااب ئۀەَااضە کاارأەٌ کە يااۆصێڕَیتە صەثێااتە ْااۆی
نێکترازاَیبٌ ثەڤو ْێُض کرأە َایٍ ثتإاٍَ غاەپۆنی ثە یٓابَیجٌٕٔ ثە قابزاَجی سۆیابٌ ثیاۆزَۀە.
ئۀاٌ ضەیری کهیپّ تێهە یسیۆَییەکبٌ صەکەٌ سٕارصَی دبزری صەسۆٌ ٔ نیًۆَبص صەسۆَۀە ثەڤو
َەیاابَتٕاَیٕە نیجرانیساضاایۆَی راضااتەقیُە کە صەثێااتە ْااۆی رەسطاابَضَی صەرفەتەکاابٌ ٔ کااراَۀەی
ْەرچااای زیااابتر نە کۆيەڵگااابکەی سۆیبَاااضا ثەصی ثێاااٍُ ٔ ثیجیُاااُۀە .ئۀاٌ صەرفەت ٔ ثسٔٔتُااای
ئبثٕٔرییبٌ َەصیٕە تەَیب غتێک ثیُیٕیبَە ْەيبٌ ئۀ صەضتەثژێراَە ثٕٔە کە ْەيیػە ثەضەر ْەئٕ
غااتێکضا زاڵااٍ .ثە یٓاابَیجٌٕٔ نە صَٔیاابی ەەرەثااضا ْبٔغااێٕەی ئۀ کبریکاابتێرەیە کە رەسُەگااراٌ
کێػبٔیبَەتۀە ا تەَیب صَٔیبیەک ثەرْەو ٔ کەنٕپەنی رۆژئبٔایی ٔ تبثهۆکبَی پڕٔپبگەَضە ٔ ْیایتر.
الی صەضاااتەثژێراَی صَٔیااابی ەەرەة ثە یٓااابَیجٌٕٔ يبَااابی غاااتی زیااابتر ثاااۆ کاااڕیٍ ثەڤو الی
ْەَضێکیتریبٌ صیبرصەیەکی يەترضیضارە کە ْەڕەغە نە ثُەيب دەضبٔەکبَی صەضەڤتیبٌ صەکبت.
تێکەڵکرصی غەیضاثٌٕٔ ٔ رق ثەراَجەر ثە رۆژئبٔا ا ثەراَجەر ثە يۆصێڕَیتە ا ثەتۀأی ضاەری نە
صَٔیااابی ەەرەة غاااێٕاَضٔٔە .الٔاٌ کە زۆرثەیااابٌ نە صایاااک ٔ ثبٔکیااابٌ سٕێُاااضۀارترٌ گَٕاااضِ
صێڵاٍ ٔ ثاۆ صۆزیاُۀەی کابر رٔٔ نە غابرە قەرەثابڵە ٔ پڕدەغایًەتەکبَی
ضَُٕەتییەکبَیبٌ ثە
قبْیرە ٔ صیًەغ ٔ ثەیرٔٔت ئەکەٌ یبٌ ثەرۀ ٔڤتبَی سابٔەٌ َۀت کاۆج صەکەٌ .ضاەرصەيبَێک
َسیکەی نە ضەصا ١٠ی کاۆی دەغایًەتی کابرکەری يیطار نە ٔڤتە ەەرەثییەکابَی کەَاضأصا کبریابٌ
صەکاارص) .نەو یٓاابَە َاإێیەصا ثە چاابٔی سۆیاابٌ َبیەکطاابَییە قٕٔڵەکاابَی ضااەريبیە ٔ ئبضااۀارە
گٕيڕاکەرەکبَی يۆصێڕَیتە صەثیاٍُ .ئۀەی زیابتر نە ْەيإٔ غاتێک صەیبَئابڵۆزێُ صیًەَای ئۀ ژَە
ضاااەرڕٔٔت ٔ صاَەپۆغااارأاَەیە کە ثە غااإێُە گػاااتییەکبَضا صەگەڕێاااٍ ضااإاری پااابش صەثاااٍ نە
ریطتۆراَەکبَضا َبٌ صەسۆٌ ٔ نە تەَیػ سۆیبَۀە کبر صەکەٌ .ئەو الٔاَە کە سٕازیبری ضەرٔەت ٔ
83. Globalization
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ضەريبیەی صَٔیبی َٕپ ٔ َەری ٔ رەْبگەری ٔ صڵُیبییی صَٔیبی کۆٍَ ثەرۀڕٔٔی پبراصۆکطاەکبَی
ژیبَی يۆصێڕٌ صەثُۀە.
نە رٔٔی پێکٓبتەی دەغیًەتۀە صَٔیبی ەەرەة نە ضەرصەيێکی سراو ٔ َەگَٕجابٔصا گیارۆصەی
ثە یٓبَیجٌٕٔ ثٕٔە .رێژەی دەغیًەتی الٔ نە کۆيەڵگب ەەرەثەکبَاضا ثە غاێٕەیەکی ثەرچابٔ زیابصی
کرصٔٔە زیبتر نە َیٕەی صاَیػاتٕٔاَی ئەو ٔڤتابَە تەيەَیابٌ نە  ٢٥ضابد کەيتارە .تەيەَای  ٧٥نە
ضەصی دەغیًەتی ەەرەثطتبٌ نە ژێر  ٣٠ضبڵضایە .ثەرزثَٕٔۀەی رێژەی الٔاَی ثێئۆقرە ثاۆ ْەيإٔ
ٔڤتێک ْۀاڵێکای َبسۆغاەَ .سیاک ثە ْەيإٔ یُبیەتەکبَی تبٔاَاّکبَی) َابٔ ْەر کۆيەڵگابیەک نە
الیەٌ پیاابٔاَی پاابزصە تااب ثیطاا ٔپێُ ضاابڵۀە ئەَجاابو صەصرێاا  .یەک نە ثیريەَااضاَی زاَطااتە
کۆيەڤیەتییەکبٌ ٔتٕٔیەتی ئەگەر ْەئٕ الٔاٌ ثشەیُە ثەَضیشبَۀە رێاژەی تابٔاَە تَٕاضٔتیژەکبٌ نە
ضەصا زیبص نە  ٩٥صاصەثەزێ ْ .ەر ثۆیە غێٕازی ْەڵطٕکۀتی الٔاٌ نە قٕتبثشبَەکبٌ زاَکۆکابٌ ٔ
گەغ ٔ گەڕاَەکبَضا یەکێکە نە ضەرەکیتریٍ کێػە ٔ ثبثەتەکبَی ْەئٕ کۆيەڵگبیەکی غبرضتبَی).
ئەگەر ثەرزثاإَٔۀەی رێااژەی دەغاایًەتی الٔ یەکاابَگیر ثێاا نەگەد گۆڕاَکاابرییەکی زۆر ثااإٔکی
ئبثٕٔری ٔ ضیبضیضا صەثێتە ْۆی صرٔضتجَٕٔی ضیبضەتێکی َبڕەزایەتییبَەی تبزە .نە راثرصٔٔصا ْەر
کۆيەڵگااابیەک ْەڵگاااری ئەو تبیجەتًەَاااضییبَە ثااإایە صەثااإٔ ثە قٕرثااابَیی رێگەچااابرە ٔ گەڤڵەی
غۆڕغگێڕاَە .صەقبٔصەق پاێع رٔٔصاَای غۆڕغای ١٧٨٩ی فەرەَطاب رێاژەی دەغایًەتی الٔی ئەو
ٔڤتە زیاابصی کرصثاإٔ ئێااراَیع پااێع غۆڕغاای  ١٩٧٩تٕٔغاای ئەو کێػااەیە ثٕٔثاإٔ .کێػااەی
ثەرزثاإَٔۀەی دەغاایًەتی الٔ تەَاابَەت ٔڤتە یەکگرتٕٔەکبَیػاای گرتج اۆٔە کە نە ١٩٦٨صا گەغااتە
ئۀپەڕی سۆی نەو ضبڵەصا ئّيریکب گۀرەتریٍ َبڕەزایەتیی کاۆيەڤیەتیی نەصٔای قەیراَای گۀرۀە
١٩٢٩ا )١٩٣٩ثەسۆٔە ثیُی .ئەو کێػەیە نە صَٔیبی ەەرەثضا نە صیبرصەی ژیبَۀەی ئبییُیضا رەَگی
صأەتۀە.
ثەْێسثَٕٔۀەی ئبییٍ
ەيبل ەەثضٔنُبضر تب راصەیەک يٕضٕڵًبَێکی صەيبرگرژ ثٕٔ ثەڤو ثبٔەڕی ثە تێکەڵکرصَی ئبییٍ
ٔ ضیبضااااەت َەثاااإٔ ٔ ثە صیاااابرصەیەکی کۆَەپەرضااااتبَەی نەقەڵەو صەصا .ئۀ دیااااسثە ثااااإٔکە
ئیطاليییبَەی پػتیٕاَییبٌ نە َبضرۀە کرصثٕٔ کبت ثەو ثبثەتەیبٌ زاَی گەنا پەغاێٕ ٔ َابڕەدەت
ثٌٕٔ .گرَگتریُیبٌ ٔاتە ئیشٕإَنًٕضهیًیٍ نە ضەرەتبی پەَجبکبَۀە ٔرصە ٔرصە ثإٔ ثە َەیابرێکی
یضی ٔ کەنهەڕەقی َبضر ٔ زۆر بریع ٔەک صٔژياٍ نێای صەرصەکۀتاٍ .ئۀیاع نۀپەڕی صڵڕەقیاضا
کۀتە ضەرکٕتکرصَیبٌ زیابتر نە ْەزار کەش نە ئەَاضايبَی ضاەرکرصایەتیی ئەو دیاسثەی صەضاتگیر
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کرص ٔ نە ١٩٥٤صا غەغیبَی نە ضێضارە صا .یەک نەو زیُضاَییبَە پیبٔێکی الٔاز ٔ سابٔەٌ قەڵەيێکای
ثەثڕغ ثٕٔ ثە َبٔی ضەیض قٕتات .ئەو پیابٔە نە ثەَاضیشبَەصا کتێجێکای نە ژێار َابٔی َیػابَەکبَی
رێگبصا َٕٔضی کە نە ْەَضپ الیەَۀە صەث ٔەک سبڵی صەضپێکی ئیطاليی ضیبضایی ياۆصێڕٌ یابٌ
ئۀەی زۆر بر ثە ثَٕیبصگەراییی ئیطاليی َبٔی صەثەٌ نەقەڵەيی ثضەیٍ.٨٤
نەو کتێاااجەصا ضاااەیض قٕتااات ٔێاااڕای پرۆتێطاااتۆکرصَیبٌ َبضاااری ثە يٕضااإڵًبَێکی َبپااابک ٔ
دکٕٔيەتەکەیی ثە دکٕٔيەتێکی َبئیطاليی نەقەڵەو صا .نە راضتیضا ئۀ َسیک ثە ْەرْەيإٔ رژێاًە
يٕصێڕَەکبَی صَٔیبی ەەرەثی ثە رژێًگەنێکی ضەقەت ٔ َبتۀأ صەزاَی .قٕتات صأای کۆيەڵگابیەکی
ثبغااتر ٔ پاابکژتری صەکاارص کە نەضااەر ثُەيااب رەْااب ٔ ثێاەَااضٔچَٕٔەکبَی ئیطااالو رۆ َراثێاا کە
ضاااەرەکیتریٍ ئبيااابَجی يٕضااإڵًبَبَی فبَبتیاااک ثااإٔ نە ضااابڤَی  ١٨٨٠ثەوالٔە ]١٣[.رژێًەکااابَی
رۆژْەڤتای َابٔیٍ نەصٔای َبضار ْەرچای کەيتەرسەيتار ٔ ضاەرکٕتکبرتر ٔ ثێُابٔەرۆکتر صەثإَٔۀە
ثَٕیبصگەراکاابٌ زیاابتر گەغااەیبٌ صەضااەَض ٔ صەکۀتااُە ثەر ضااەرَجۀە .ثَٕیاابصگەرایی ثاإٔژایۀە
چَٕکٕٔ نەو یٓابَە غاڵەژأ ٔ ثگاۆڕەصا ئیشٕإَنًٕضاهیًیٍ ٔ دیاسثە ْبٔغاێٕەکبَی ْۀڵیابٌ صەصا
الَیکەو ٔاتبیەک ٔ ئبيبَجێاک ثاۆ [ژیابَی] سەڵاک ثاضۆزَۀە ثەڤو ْایش ضاەرکرصەیەکی رۆژْەڤتای
َبٔەڕاض ا ثەصٔای ئەو غااتۀە َەثاإٔ .فاإاص ئە ًاای نە گرَگتااریٍ کتێجەکەیااضا ثە َاابٔی گێاەڵاای
ەەرەثبٌ ثە ثبغتریٍ غێٕە نێکترازاَای کٕنتإٔری ضیبضایی ەەرەثای غای کارصۆتۀە ئە ًای نۀ
کتێاااجەصا صەڵێااا « :ثبَگەغاااەی ثَٕیبصگەرایااابٌ صەَاااگ صەصاتۀە چَٕکااإ ەيااابٔەر ثبَگٓێػاااتی
ثەغضاریکرصٌ ص ەکەٌ ...رێک نە ثەراَجەرصا کٕنتٕٔرێکی ضیبضی [ی صیکەيبٌ] ْەیە کە ْبٔٔڤتییابٌ
صاصەثەزێُا ثااۆ کاۆيەڵە ثیُەرێکاای رٔٔت ٔ صأایابٌ نا صەکاابت ْەيإٔ غااتێک ثاشەَە ژێاار رکێئاای
دبکًبَۀە .نە ضەرصەيێکضا کە صاْبتٕٔ نێام ٔ َبصیابرە ثَٕیابصگەرایی سەڵکای گرێاضرأی َەزیتێاک
کاارصٔٔە کە ضەرنێػااێٕأییبٌ کەو صەکاابتۀە .»...ثَٕیاابصگەرایی ئاابيێرێکی ثەْێااسی َاابڕەزایەتیی
پێػکەظ ثە ْەئٕ ئۀ ەەرەثبَە کرصٔٔە کە نە چبرۀَٕضی سۆیبٌ رازی َەثٌٕٔ.
نەو ثاإارەصا ئیطااالو رکەثەرێکاای ئۀتااۆی َەثاإٔ .صَٔیاابی ەەرەة ثیبثاابَێکی ٔغااکٓەڤتٕٔی
ضیبضااییە يەيهەکەتااێکە دیسثاای ضیبضاایی راضااتەقیُەی تێااضا َیاایە چاابپەيەَیی ئاابزاصی َیاایە ٔ
صەرفەتی ثیری یبٔاز گەن ثەرکٕرت ٔ ضُٕٔرصارەْ .ەر ثۆیە يسگۀت ثٕٔ ثە غٕێُی ثبضٕسٕاضای
 . ٨٤نە زۆر الیەَۀە یەکەو ثَٕیاابصگەرا ثیريەَااضێکی پبکطااتبَی ثاإٔ ثە َاابٔی ئەثاإٔەەال يۀصٔٔصی کە نە
ْەيبٌ ضەرصەيی ضەیض قٕتجضا صەژیب .قٕتت یەکێک ثٕٔ نە يٕریضاٌ ٔ ضتبیػکەراَی يۀصٔٔصی ٔ کتێجەکبَی
ٔەرص ەگێڕایە ضەر زيبَی ەەرەثای .ثەڤو ئێطاتب نە صَٔیابی ئیطااليضا ثەرْەيەکابَی ضاەیض قٕتات سإێُەری
زیبتریبٌ ْەیە.
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ضیبضاای .نە کۆيەڵگاابی ئیطاااليیضا يااسگۀت تەَیااب غاإێُێکە ثەری پاا َاابگیرپ نەو غاإێُەصا
ْەرْەئٕ رق ٔ صژایەتییەکابَی صژ ثە دکإٔيەت نەضاەریەک کەڵەکە ثإٌٔ ٔ پەرەیابٌ ضاەَض .نەو
يەيهەکەتەصا زيبَی ئبییٍ ثإٔ ثە زيابَی صژایەتیکرصَای ضیبضای .نە يەیاضاَی کارصۀەصا ئەو اۆرە
ئبٔێتەکرصَەی ئبییٍ ٔ ضیبضەت زۆر سێرا کڵپە صەضێُ  .ئبییٍ یبٌ الَیکەو ئابییُە ئیجراْیًییەکابٌ
اإٔنەکە يەضاایذییەت ٔ ئیطااالو) ەساا نەضااەر ثُەيااب ئەسالقیاایە رەْبکاابٌ صەکەٌ .ثەڤو
ضیبضااەت يبَاابی رێکۀتااٍ ٔ ئبضاابَگیری .ئەو تێکەڵکاارصَە ثااۆتە ْااۆی ضااەرْەڵضاَی رٔاَگەیەکاای
صڵڕەقبَە ٔ تۆتبنیتبرییبَە نە ئبض ژیبَی ضیبضیضا.
رێکشرأە ثَٕیبصگەراکبٌ تەَیب ثە قطاەکرصَۀە َۀەضاتبٌٔ .نە ئیشٕإَنًٕضاهیًیُۀە ثگارە تاب
صەگاابتە دەياابش ٔ دیسثاإڵت ْەرْەئٕیاابٌ ثە غااێٕەیەکی ئەکتیاات ٔ چاابالک صەضااتیبٌ صأەتە
ثەڕێاإەثرصَی گەڤڵەی سسيەتگاإزاریی کااۆيەڤیەتی صۀا ٔ صەرياابٌ رأێژکاابری ٔ َیػااتە ێکرصَی
کبتی .ضتبیػکەراَی کۆيەڵگابی يەصەَای گەنا پەغاێٕ ٔ صڵگاراٍَ ثۀەی کە کۆيەڵگابی يەصەَیای
رۆژْەڤتی َبٔەڕاض ئب نەو گرٔپە َبنیجراالَە پێک ْبتٕٔە .تٕێژەرێک ثە َابٔی غاێری ثێاريەٌ کە
نە ْۆکبرەکاابَی ضااەرْەڵضاَی فبغاایسو نە ئۀرٔپاابصا صەکااۆڵێتۀە ثەرأرصکاابرییەکی ضەرَجڕاکێػاای
ئەَجبو صأە .ئۀ صەڵێ :
فبغیطتەکبٌ زۆرثەی کبت نە پێػکەغکرصَی سسيەتگإزارییە کۆيەڤیەتییەکبَاضا زۆر نێٓابتٕٔ ٔ
ضەرکۀتٕٔ ثٌٕٔ .ئەگەر صۀڵەت یبٌ دیسثە ضیبضییەکبٌ صاثڕٔٔسێٍ ٔاتە ئەگەر َەتإاٍَ ْەضاتی
غەەییەت یبٌ ئبيبَ یبٌ سسيەتگٕزارییە ثُەيبییەکبٌ الی سەڵک ثإرٔٔژێٍُ رێکشرأەکابَیتر ئەو
ثۆغاابییە پااڕ صەکەَۀە .نە ٔڤتاابَی ئیطاااليیضا ئاابییٍ ٔەک ضااەرچبٔەیەکی ثەرصەض ا ٔ ئبياابصەی
غەرەییەت ٔایەْ .ەر ثۆیە َبث ضەريبٌ ضٕٔڕ ثًێُا نۀەی کە ئەو تبقًابَە نەضاەر ئەو ثُەيابیە
پەرەیبٌ ضەَضٔٔە ٔ ثٕٔژأَەتۀە .ئەو فۆريە تبیجەتییە ٔاتە ثَٕیبصگەراییی ئیطاليی تبیجەتە ثەو
َبٔچەیە ثەڤو ْۆکبرە ثُەيبییەکەی ْبٔغێٕەی ْەيبٌ [ْۆکبری] ضەرْەڵضاَی فبغیسو ٔ َبزیطاى ٔ
تەَبَەت پۆپۆنیسيی ٔڤتە یەکگرتٕٔەکبَی ئّيریکبیە.
ئەگەر ضەرْەڵضاَی ثَٕیبصگەرا ئیطاليییەکبٌ تابقەیەک ْۆکابری ْەثێا ثێگٕيابٌ ئۀ ْۆکابرە
ثریتییە نە غکطتی رەْب ٔ تۀأی صايەزرأە ضیبضییەکبَی صَٔیبی ەەرەة.
ثَٕیبصگەراییی ئیطااليی نە ١٩٧٩صا ثإٔژاَۀەیەکی گۀرەی ثەساۆٔە ثیُای نەو ضابڵەصا غابی
ئێراٌ کە الیەَگری قٕرش ٔ قبیًی ئّيریکب ثٕٔ ثە صەضتی ئبیەتٕڵت سإيەیُی رٔٔسێُارا .غۆڕغای
ئێااراٌ ئۀەی ضااەنًبَض کە گرٔپەکاابَی َێاإ کۆيەڵگااب صەتاإاٍَ تەَاابَەت نەگەد صەضااەڤتضارێکی
ثەْێسیػضا ثەغەڕ ثاێٍْ .ەرٔەْاب ئۀەیػای ثاۆ رٌٔٔ کارصیُۀە کە چۆَابٔچۆٌ نە ٔڤتێکای رٔٔ نە
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گەغەصا تەَبَەت ْێسە ثەرٔاڵەت ثێًەترضاییەکبَی پێػاکۀتُیع ٔەک فێرکابری ٔ سٕێُاضَی ثابڤ
ص ەتٕاٍَ ثجٍ ثە ْۆکبری ثێػٕە ٔ ئبَبرغی .تبکٕٔ دەفتبکبٌ زۆرثەی يٕضٕڵًبَبَی رۆژْەڤتی َبٔیٍ
َەساإێُۀار ثاإٌٔ ٔ نە گَٕااضەکبٌ ٔ غاابرۆچکە ثإٔکەکبَااضا صەژیاابٌ .ئۀاٌ ااۆرە ئیطاااليێکی
گَٕااضییبٌ ثەکاابر صەْێُااب کە نەگەد کٕنتاإٔرە نۆکبڵەکاابٌ ٔ صأاکاابرییە ئبضاابییەکبَی يرۆ ااضا تەثااب
صەْاابتۀە .زۆرثەی ئەو گَٕااضییە پهااۆراد ٔ ئبضاابَگیراَە غااەسص ٔ ئیًبيساصەکبَیاابٌ صەپەرضااتی
ضەرصاَی زیبرەتگەکبَیبٌ صەکارص ضارٔٔصە يەزْەثییەکبَیابٌ صۀتۀە ٔ رێسیابٌ نە ْإَەر صەگارت
ْیش کبو نەو غتبَە نە یبضبی ئیطاليیضا دەڤد َەثٕٔ .ثەڤو نە سەفتبکبَۀە ئەو کۆيەڵگبیبَە ثإَٔە
کۆيەڵگبی غبری ٔ سەڵک ثە يەثەضتی صۆزیُۀەی کبر ٔرصۀرصە رٔٔیابٌ نە غابرەکبٌ کارص .ئیاضی
ئەزئَٕە صیُییەکبَیابٌ تەَیاب نە غإێُێکی صیابریکرأ ٔ کاۆيەڵە صاثَٕەریا ٔ رێطابیەکی نۆکابد ٔ
سۆيبڵییۀە ضەرچبٔەی َەصەگرت .نە ْەيابٌ کبتاضا سٕێُاضۀاری پەرەی ضاەَض ٔ ئەو سەڵکابَە ثە
َۀەیەکاای َاإێی َٕٔضااەر ٔ ٔتاابرثێژ ٔ يبيۆضااتب ئبغااُبثٌٕٔ کە ئیطاااليێکی تبزەیاابٌ صەسطااتە
ثەرصەضاا  .ئەو ااۆرە ئیطاااليە ئاابییُێکی فبَتاابزی ٔ صاثااڕأ ثاإٔ کە نە ئەزياإَٔی يێااژٔٔییۀە
ضەرچبٔەی َەصەگرت ثەڵکٕٔ ئبییُێکی ٔغک ٔ پبکژسٕازاَە ثٕٔ ا ٔاتە ئیطاليی ئبییُی نە ثەراَجەر
ئیطاليی َەریتیضا.
نە ئێراَضا ئبیەتٕڵت سٕيەیُی تەکُۆنۆژیبیەکی ثەْێاسی ثەکابر ْێُاب :غاریتی کبضاێ  .تەَابَەت
ئۀکبتەظ کە صٔٔر سراثٕٔیۀە ثۆ پبریص ٔ نە يەَئبصا صەژیب ٔتبرەکبَی نە ْەرْەئٕ ئێراَضا ثاتٔ
صەکرایۀە کە تیبیضا صژایەتیای نەگەد دکإٔيەتی ضاەرکٕتکبری پبغابیەتیضا صەکارص .ثەڤو ْبٔکابت
سەڵکی فێری ۆرە ئیطاليێک صەکرص کە رۆژئبٔای ثە غەیتبٌ ٔ ئاّيریکبی ثە «غاەیتبَی گۀرە»
َابٔزەص صەکاارص .سإيەیُی تبقەکەضااێک َەثإٔ کە زياابَی ئیطااليی ٔەک ئاابيێرێکی ضیبضای ثەکاابر
صەْێُااب .ئۀ رۆغااُجیراَەظ کە نە يۆصێڕَیساضاایۆَی َاابتۀأ یاابٌ ثەپەنە َبئٕيێااض ثٕٔثاإٌٔ صژی
«ثەڕۆژئبٔاییجٌٕٔ» کتێجیبٌ صۀَٕضی ٔ يرۆ ی يۆصێڕَی ئێراَییبٌ ا کە کەرتێکی رۆژئابٔایی ثإٔ ٔ
کەرتێکی رۆژْەڤتی ا ثە يرۆ ی «ثێجُەيب» نەقەڵەو صەصا .رۆغُجیراَی يۆصی رۆژیاع کە زۆرثەیابٌ
٨٥
نە پاابریص ٔ نەَااضەَی ْااێًٍ ٔ ئبضاإٔصەصا کتێجیاابٌ صۀَٕضاای ضااێکۆالریسو ٔ ثەکبرْێُاابَی
ئّيریکبییبٌ صەسطتە ثەر رەسُۀە ٔ صاکۆکییبٌ نەضاەر ئەڵتەرَابتیڤێکی ئیطااليی صەکارص .کبتێاک
ئەو ااۆرە تیۆرییاابَە ثە صَٔیاابی ەەرەثااضا ثااتٔ صەثاإَٔۀە ئەيە ْەژاراٌ ٔ ثێجەغاابٌ َەثاإٌٔ کە
پێػاإازییبٌ ن ا صەکاارص نە راضااتیضا الی ئۀاٌ ثەڕۆژئاابٔاییجٌٕٔ يبَاابی غااتێکی ضاایذری يبَاابی
سااإارصٌ ٔ صا ٔ صەريااابٌ .ثە پاااێاۀاَۀە ئەو اااۆرە تیۆرییااابَە نە الیەٌ ئۀ سٕێُاااضۀاراَۀە
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پێػٕازییبٌ ن صەکارا کە پاۆل پاۆل َیػاتە ێی غابرەکبَی رۆژْەڤتای َبٔەڕاضا صەثإٌٔ یابٌ نە
ضۀصای صۆزیُۀەی کبر ٔ [صرێژەصاَی] سٕێُضَضا رێگبی رۆژئبٔایبٌ صەگرتە ثەر .ئەيبَە ضەریبٌ نا
غێٕاثٕٔ ٔ دەزیبٌ ص ەکرص ثۀ ثیرەیبٌ را ثٓێٍُ کە تبقە چبرەی ئەو ضەرنێػاێٕأییە پەَابثرصَە ثاۆ
ۆرە ئیطاليێکی َٕپ ٔ راضتەقیُە.
نە صَٔیبی ضَُٕەصا ثَٕیابصگەراییی ئیطااليی نە صٔٔتاۆیی ئۀ ٔاقایعەصا نە صایاک ثإٔ ٔ پەرەی
ضەَض کە ص ەیٕت ئبییُی ئیطالو ثە قٕٔڵی یەکطبَشٕازە .ثە صرێژاییی يێژٔٔ ئەو ثبثەتە ثۆتە ْبَضەر
ٔ پبڵپێٕەَەری ئۀ سەڵکبَەی ْەضاتیبٌ ثە الٔازی ٔ کەيٓێاسی صەکارص .ثەڤو نە ْەيابٌ کبتاضا ثۀ
ٔاتبیەظ صێتۀە کە ْیش يٕضٕڵًبَێک ثاۆی َیایە گٕيابٌ نە «غبیطاتە ثإٌٔ»ی يٕضإڵًبَێکیتر
ثکبت .نە ضەصەکبَی َبٔەڕاض ٔ ثەپێی رێکۀتُێکی َبڕەضًی يبفی صأەریکرصٌ ٔ ثڕیبرصاٌ نەضاەر
ئەو ۆرە ثبثەتابَە صراثإٔ ثە تابقًە يەالیەکای چبکەکابر کە ثە «زاَبیابٌ» َبضاراثٌٕٔ ]١٤[.ثەڤو
ثیريەَضاَی ثَٕیبصگەرا نە يۀالَب يۀصٔٔصیی پبکطتبَی ٔ ضەیض قٕتجۀە تب صەگبتە پێڕۀەکبَیابٌ
سااۆ نەو ثاابثەتە ْەڵااضەقٕرتێٍُ ٔ ثە غااێٕەیەکی غااێهگیراَە ٔ ثەرصۀاو نەضااەر ئۀەی کە ئبیااب
تبکەکبٌ «يٕضٕڵًبَبَێکی ثبظ»ٌ یبٌ َە ثڕیبر [ٔ فتإا] صەرصەکەٌ .ئۀاٌ ثە کارصۀە تەکئیاری
ْەر کەضێک ص ەکەٌ کە ئیطاليەکەی نە ئیطاليی سۆیبٌ یبٔاز ثێا  .ئەو پرۆضاەیە يٕضإڵًبَبَی
تۆقبَضٔٔە .ضەرکرصەکبٌ َبٔێرٌ سۆ نە قەرەی رۀتی رٔٔنەگەغەی ئیطاليگەرایی ثضەٌْ .ەڕەغە ٔ
گٕغبر صەسرێتە ضەر رۆغُجیراٌ ٔ صەضتەثژێراَی کاۆيەڤیەتیع تابکٕٔ صژ ثە يبيۆضاتب ئابزاصیشٕازە
راضااتەقیُەکبٌ ثٕەضااتٍ ئەيە نە دبڵێکااضایە کە ثەگػااتی ئەو رۆغااُجیر ٔ صەضااتەثژێراَە نەثەر
پبڵپػتیکرصَی کٕێراَە ٔ رەْبیبٌ نە رێجبزی رەضًیی صۀڵەت نە کۆيەڵگبصا ثێجبیەر کۀتٌٕٔ)ْ .ەر
ثاۆیە يٕضإڵًبَبَی يیاابَەڕۀ َبیابَۀپ رەساُە نە راصیکاابڵیسيی ثَٕیبصگەراکابٌ ثگارٌ یاابٌ پەرصەی
نەضەر ْەڵًبڵٍْ .ەَضێکیبٌ نۀە صەترضٍ ئەگەر ثێ ٔ ثۆچَٕٔی راضتەقیُەی سۆیبٌ ئبغکرا ثکەٌ
گیبَیاابٌ ثکۀێااتە ثەر يەترضااییۀە ْبٔغااێٕەی ئاابٔا صۆسێااک نە ئیرنەَااضای ثاابکٕٔر ٔ نە ئبضاا
يیبَەڕۀەکبَااضا صەثیُاارا .تەَاابَەت کەضاابیەتییەکی ثەڕێااسی ٔەک َە یاات يەدئاإٔزی يیطااری کە
رەسُەیەکی ْێًُبَەی ئبراضتەی ئیطاليگەراکبٌ کرصثٕٔ کۀتە ثەر ْەڕەغاە ٔ نێاضاَی فیاسیکییۀە.
زۆرثەی يیبَەڕۀەکبٌ ثە ْەڕەغە ثێضەَگ صەکرێٍ .ثۆ ساۆو ئەو گۆڕاَکابرییەو نە ْێُضضاتبٌ ٔاتە
ئۀ ٔڤتەی تێیضا گۀرە ثٕٔو ثیُیٕە .ئیطااليی صۀڵەيەَاض رەَگبٔڕەَاگ پهاۆراڵی ٔ ئبضابَگیری
ضااەرصەيی الٔێتیاای يااٍ سەریااکە صەگۆڕصرێاا ثااۆ ئاابییُێکی ٔغااک ٔ ضااەستگیر ٔ صەياابرگرژ
ضەرکرصایەتیی ئەو ئبییُە کۀتۆتە ژێرصەض تیۆکراتە ضٕٔک ٔ تڕۆکبٌ ٔ صەضتٕٔرصەراَی چبکۀە.
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ئەو ثبثەتە زیبتر نە ْەئٕ غٕێُێک نە ٔڤتە پبغبیەتییە يیبَەڕۀەکبَی کەَاضأ ٔ ثەتابیجەت نە
ەەرەثطتبَی ضعٕٔصیضا رەَگی صأەتۀە .رژێًی ضعٕٔصی یبرییەکی يەترضیضاری صەض پ کرصٔٔە:
ئەو رژێًە ئیجبزەی ثە تَٕضڕۀتریٍ يەالیبَی سۆی صأە ثە کەیئی سۆیبٌ تەڕاتێٍ ثکەٌ ثەڵکٕٔ نە
رێگاابی ئەو پێٕەَااضییۀە غااەرەییەت ٔەرثگرێاا ٔ رای گػااتی نە ثبکگرأَااضی غااپرز ٔ غااێٕأی
ئاابثٕٔری ٔ ضیبضاایی سااۆی صٔٔر ثشاابتۀە .کااۆيەڵە کبرثەصەضااتێکی يەزْەثاای ثە ثیااری ضااەصە
َبٔەڕاضتییۀە ثَٕٔەتە ثەرپرضی ضیطتەيی فێرکبریی ەەرەثطتبٌ .ضعٕٔصییەکبٌ نەو ضی ضابڵەی
راثرصٔٔ ٔ ثە زۆری نە رێگبی تراضتە تبیجەتییەکبَۀە نە ضەراَطەری یٓبَضا قٕتبثشبَە ٔ َبٔەَاضە
ئبییُییەکبَی سۆیبٌ کرصۆتۀە ئەو قٕتبثشبَبَە ثیاری ٔەْابثیگەری ثاتٔ صەکەَۀە کە غاێٕازێکی
ٔغااک ٔ تەریککۀتاإٔی ئیطاااليە ٔ ثااۆتە يۆصێاام ٔ رێااڕۀی زۆرثەی ْەرەزۆری ثَٕیبصگەرایاابَی
ئیطاااليی) .نە ضاای ضاابڵی راثاارصٔٔصا ثە صەیاابٌ ْەزار يٕضاإڵًبَی َیٕەساإێُۀار ٔ صەياابرگرژ نەو
َبٔەَااضاَەصا سٕێُااضٔٔیبَە کە ثە رٔاَگەیەکاای پااڕ نە گٕياابٌ ٔ صٔٔصڵیاایۀە ثیاار نە صَٔیاابی يااۆصێڕٌ
صەکەَۀە .نەو صَٔیبثیُییەصا ئّيریکب ْەيیػە غەیتبَێکی تبقبَەی تبیجەتییە.
پەتاابی ئەو ثَٕیاابصگەراییە ْەَاابرصەیە ٨٦تەَیاااب ثە صَٔیاابی ەەرەثۀە َۀەضااتبٔە ٔ ٔڤتااابَی
ص یکەیػی صاگرتٕٔە .ئەو ثَٕیبصگەراییە زۆر بر ۆرە گەڤڵەیەکای ضیبضایی صیابریکرأی گەياژاَە ٔ
کبڵئبيبَەی ەەرەثی پێػاکەظ [ثە ٔڤتابَیتر] صەکابت .ثەو غاێٕەیە يٕضإڵًبَبَی ئەَضەَۆضایب کە
ثیطاا ضاابد نەيۀپااێع تەَاابَەت َەیبَااضەزاَی فەنەضااتیٍ نەکاإێیە ئێطااتە ثاإَٔەتە الیەَگااری
تَٕضٔت یژی ئبيبَجەکبَی فەنەضتیٍ .صَٔیبی ەەرەة تەَبَەت کبریگەریی نەضەر ثەضتێُی ثیُبضبزیع
صاَااابٔەْ .ەيیػاااە نە ثیُبکااابَی صَٔیااابی ئیطااااليضا غاااێٕازە ەەرەثییەکااابٌ تاااێکەد ثە غاااێٕازە
سۆيبڵییەکبَی ٔەک ْێُضی ئەَضەَۆضایبیی ٔ رٔٔضای صەکارا ثەڤو نۀڕۆصا نە ْەَاضپ ٔڤتای ٔەک
ئەَضەَۆضاایب ٔ يبنێسیااضا کٕنتاإٔرە سۆيبڵییەکاابٌ پػااتگٕپ صەساارێٍ چَٕکاإ ثە راصەی پێٕیطاا
ئیطاليی ٔاتە ەەرەثی) َیٍ.
ثەتاابیجەت پبکطااتبٌ ئەزياإَٔێکی تاابد ٔ َبسۆغاای ثَٕیاابصگەراییی ْەَاابرصە ژیاابٔە .ژەَەراد
زیاابئەنذەقی صیکتاابتۆری پبکطااتبٌ کە نە ْەغااتبکبَضا یاابزصە ضاابد صەضااەڤتضاری ئەو ٔڤتە ثاإٔ
ْەضتی صەکرص پێٕیطاتە ْبٔپەیًبَێاک ثاۆ ساۆی ثاضۆزێتۀە چَٕکإ یابثیراَی ضیبضای ٔ دیاسثە
ئۆپۆزیطاایۆَەکبَی ضااەرکٕت کرصثاإٔ .زیاابئەنذەق ثَٕیاابصگەرا سۆيبڵییەکاابَی ْەڵجااژارص ٔ نە رێگاابی
یبريەتیی يبڵی ٔ ضەرپەرغتیبریی ضعٕٔصییەکبَۀە ْەژيبرێکی زۆر فێرگە ٔ قٕتبثشابَەی ئیطااليیی
نە پبکطتبَضا کارصۀە .غاەڕی ئەفەبَطاتبٌ ثإٔ ثە ْاۆی ئۀەی صەيابرگرژاَی يەزْەثای ثەرۀ ئەو
86. Exportation Fundamentalism
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فێرگاابَە ثکػااێٍ ئەو کەضاابَە صەیبَٕیط ا صژ ثە کۆيااۆَیسيی کاابفر سەثاابت ثااکەٌ .زۆرثەی ئەو
« ەْاابصی»یاابَە سەڵکاای ەەرەثطااتبٌ ثاإٌٔ .ئەگەر پاابرە ٔ تاابکی ضااعٕٔصی َەثاابیەٌ ئێطااتە َە
تبڵیجبًَبٌ صەصی ٔ َە پبکطاتبٌ ثەو غاێٕەیە صەثإٔ ثە يەڵجەَاضی ثَٕیابصگەرایی .سۆثەضاتُۀەی
زیبئەنشەق ثە ئیطاليۀە ۆرە غەرەییەتێکی پ ثەسػی ثەڤو ثٕٔ ثە ْۆی صاڕٔٔسبَی پێکٓبتەی
کۆيەڤیەتیی پبکطتبٌ .ئەو ٔڤتە ئێطتە نێٕاَهێٕە نۀ تَٕضڕۀە چەکاضاراَەی ضاەرەتب پػاتیٕاَییبٌ
نەتبڵیجاابٌ صەکاارص پبغاابٌ تە هاای غااەڕی کەغااًیر ثاإٌٔ ٔ ئەيێطااتب ْۀڵاای الٔازکرصَاای رژێًاای
ضااێکۆالری پەرٔیااس يٕغااەڕەف صەصەٌ .٨٧ئۀاٌ ضیطااتەيی یبضاابیی ٔ ضیبضاایی پبکطااتبَیبٌ ثە
ئەَضێػااااە ضەصەَبٔەڕاضااااتییەکبَی سۆیاااابٌ گیاااارۆصە ٔ گااااتٔ کاااارصٔٔە ئەَضێػااااەگەنێکی ٔەک
ضٕٔکبیەتیکرصٌ ثە غتە پیرۆزەکبٌ ثُضەضتجَٕٔی ژَبٌ ٔ دەرايجَٕٔی ثبَکضاریی يۆصێڕٌ.
پبکطااتبٌ ًَاإَٔەیەکی تبقاابَە َیاایە .چەَااضەْب ٔڤتاای ۆرأ ااۆر نە یەيەَۀە تااب صەگاابتە
ئەَضەَۆضیب ٔ فیهیپیٍ کۀتَٕٔەتە ژێر کبریگەریی ئبٔەْب پرۆضاەیەکۀە .نە ْەغاتب ٔ َۀەصەکبَاضا
ەەرەثطتبٌ ٔ ئێاراٌ کە يەزْەثیتاریٍ صۀڵەتەکابَی رۆژْەڤتای َبٔەڕاضاتٍ نەضاەر ئۀەی کبيیابٌ
گۀرەتریٍ صەضەڤتی يەزْەثیی صَٔیابی ئیطاالو ثێا کۀتاُە َێإ اۆرە رکبثّرییاّکۀە .صٔا ابر
ئۀەی ضەرصەيبَێک کۆيەڵە تٕسًێکی ثإٔکی ئیطااليی تَٕاضڕۀ ثإٔ ٔ تەَیاب چەَاض َابٔچەیەکی
کٕرتی رۆژْەڤتی َبٔیُی گرتجۆٔە ئێطتب ٔ نە صٔٔتٕێی ثە یٓبَیجَٕٔۀەی ئیطااليی راصیکبڵاضا رۆ
چٕٔە ثە غٕێُە یب یبکبَی یٓبَضا.

ئیطالو ٔ «ریئۆريی ئبییُی»

تەَبَەت ئەگەر کێػەکە نە راضتیضا ْەڵگەڕێتۀە ثاۆ صَٔیابی ەەرەة َەک ثاۆ ئیطاالو صیطابٌ
ْەَااضپکەش ْەر پێیاابٌ ٔایە رێگبچاابرەی ئەو کێػااەیە الی ئیطاااليە .زۆرێااک نە رۆژئبٔاییەکاابٌ ٔ
ْەَضپ نە يٕضٕڵًبَبٌ صەڵێٍ ئۀەی ئیطالو پێٕیطتیەتی یبکرصَۀەی تۀأی صۀڵەت ٔ کهێطبیە
[ئبییٍ] نە یەکتر ٔاتە َٕضشەیەکی ئیطاليی ثاۆ «ریئاۆريی ئابییُی» تابکٕٔ چای نە رۆژئابٔا کارص
ئبٔەْبظ نە يٕضٕڵًبَبٌ ثکبت .ئۀ کبرە ضایذرأییەی ئەو پرۆضاە يەزَابَە نە صَٔیابی يەضایذیضا
ثەئەَجبيیاابٌ گەیبَااض ْبٔٔاتاابی ْەياابٌ ئۀ غااتەیە کە ْەَااضپ کەش َبٔیاابٌ َاابٔە «ٔازْێُاابٌ نە
صڵُیبیی» .ئیضی پۆن کەغیع َەیبَضەتٕاَی کۆ ثجاُۀە ٔ کابرە غایبٔ ٔ َەغایبٔەکبٌ ثاۆ سەڵکای

 . ٨٧ئەو کتێجە پێع صەض نە کبرکێػبَۀەی يٕغەڕەف َٕٔضرأە.ٔ .ک
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ئبضبیی صیبری ثکەٌ« .ریئۆريی ئبییُی» يبَبی صاڕٔٔسبَی ضەڤدییەت ٔ صەضەڤتی کەغیػاەکبٌ
ثەتبیجەت پبٔاَی صەضەڤتی يەضیذییەتی نە پبپب ضەَضۀە.
ثەڤو قەت ئیطالو سبٔەٌ ٔەْب ضیطتەيێکی ْیرارغیکی کەغیػی َەثٕٔە کە ْەيٕاٌ يهکەچای
ثٍ ٔ ثۆ رزگبرکرصَی ەيبٔەر نەصەضتی َبچبر ثە سەثبتکرصٌ ثایٍ .ئیطاالو َە ضیطاتەيی زاَبیابَی
ئبییُی ثٕٔە ٔ َەظ ْیراغییەتێکی ئبییُی يەزْەثای کبتۆنیاک ٔ ْەَاضپ نە تابقًە پرۆتطاتبَەکبٌ
ئەو سەضڵەتبَەیبٌ ْەیە .نە ئیطااليضا ياسگۀت تەَیاب غإێُێکە ثاۆ ثەَاضایەتیکرصٌ ٔ ٔەک کهێطاب
صايەزرأەیەکاای تیۆنۆژیااک َیاایە .زۆر اابر تاابکە ساابڵی یاابٔازیی پێػاإُێژی زۆرثەی َٕێژەکاابَی
ەيبەەت کە نە تەَیػ َٕێژکەراَیترۀە صۀەضت ئۀەیە کە ثبغتر نۀاٌ غبرەزای َٕێژە .قەت
نە ئیطاليضا ضەرچبٔەیەکی ضەرەکیی ئبییُیًبٌ َەثإٔە ْەر ثاۆیە نە ٔڤتابَی ئیطااليیضا ْەيیػاە
صۀڵەت ثەضەر کهێطبصا زاد ثٕٔە نە ئۀرٔپابصا ئەو صیابرصەیە صٔای زَجیارە غاەڕە يەزْەثییەکابٌ
ْبتەصی .سەنیئەی يٕضٕڵًبَبٌ پاێع ْەر غاتێکیتر پبصغاب ثإٔ ئۀ پبپاب َەثإٔ ٔ يە جإٔریع
َەثٕٔ يهًالَێی پبپبیەک ثکبت .ئۀ صەیتٕاَی يسگۀت ثکبتۀە ٔ یبريەتیی ثیريەَضاَی ئبییُی ثضات
ثەڤو ضەرچبٔەیەکی ئبییُی َەثإْٔ .ەر ثاۆیە زۆر ثێًبَابیە ئەگەر چابٔەڕٔاٌ ثایٍ يٕضإڵًبَبٌ ثاۆ
چبرەضەرکرصَی کێػەیەک کە ْەرگیسأْەرگیس نە ئبراصا َەثٕٔە پرۆضەیەکی يێژٔٔیی صەرثبز ثکەٌ.
نە راضتیضا ْۆکبر ٔ ضەرچبٔەی ضەرەکیی غپرزەیی ٔ ضەرنێػێٕأیی يٕضإڵًبَبٌ صەگەرێاتۀە
ثۆ ئۀ دەقییەتەی کە ئۀاٌ ْەرگیس پبپبیەکیبٌ َەثٕٔە نە صژی سەثبت ثکەٌ .نە صَٔیبی ئیطااليضا
صٔای پێەەيجەر) ْەيیػاە صەضاەڤتی زەيیُای ثەضاەر صەضاەڤتی ئبضاًبَیضا زاد ثإٔە ْەر ثاۆیە
پرضی یبکرصَۀەی ئەو صٔٔاَە نە یەکتار ْەرگیاس َەکۀتاۆتە رۆژە ۀە .ئەيەظ يبَابی ئۀەی کە
ْەو صەضەڤتضاراٌ ٔ ْەو صژثەراَیبٌ صەیبَتٕاَی ئبییٍ ثە قابزاَجی سۆیابٌ ثیاۆزَۀە .صەضاەڤتضاراٌ
ْەيیػە صەیبَتٕاَی کاۆيەڵە يەالیەک ثاۆ پەضاُضکرصَی رۀایای ٔ غاەرەییەتی سۆیابٌ ثاضۆزَۀە ٔ
َەیبراَیع پێضأیطتییەکبَی سۆیبٌ الی کاۆيەڵە يەالیەکیتار صەصۆزیایۀە .پبغابی ضاعٕٔصی يەالی
تبیجەت ثە سۆی ْەیە ٔ ثێٍالصەَیع يەالی تبیجەت ثەسۆی.
تبقەیەک ًََٕٔەی ئبٔارتەيبٌ ْەیە کە ئێراَە .نە َەریتای يەزْەثای غایعەصا کە ثەضاەر ئێراَاضا
زاڵە زاَبیاابَی ئاابییُی رێکشطااتُی تاابیجەت ثە سۆیاابٌ ْەیە .ئەو رێکشطااتُە صٔای غۆڕغااەکەی
ساإيەیُی پەرەی ضااەَض ٔ ئێطااتبکە ساابٔەٌ ْیرارغااییەتێکی ئاابڵۆزە ٔ ضاایًبیەکی ْبٔتاابی پبپاابی
ثەضااەرصا زاڵە .ثێرَاابرص نااۆییص ضااەثبرەت ثۀەی ئەو ثاابثەتە چۆَاابچۆٌ صەتٕاَێاا ثجێااتە ْااۆی
ریئۆريێکی ئبییُی نە ئێراَضا صەڵێ :
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ٔا صیبرە سٕيەیُی نە ضاەرصەيی صەضاەڤتضاریی سۆیاضا صايەزرأە ئیطااليییەکبَی ئێراَای ثەرۀ
ااۆرە «ثەيەضاایذیجٌٕٔ»ێااک ثاارصٔٔە ٔاتە سااۆی ثااۆتە پبپاابیەکی پاابکژ ٔ ثێگَٕاابە ٔ زَجیاارە
پهەیەکیػی پێاک ْێُابٔە کە ْەڵگاری کاۆيەڵە فبَکػاێُێکە ْبٔتابی ئۆضایۆفی يەزٌ ئۆضایۆف ٔ
کەغیع نە يەضیذییەتضا) صەکۀَۀەْ .ەيإٔ ئەو غاتبَە ثە َەریتای ئیطااليی َابيۆ ثإٌٔ ْەر
ثۆیە صەتٕاَیٍ ثڵێایٍ) «غۆڕغای ئیطااليی» نەضاەر ٔاتابیەک رۆَارأە کە ثەتۀأی یابٔازە نۀ
غتەی کە ثە غاێٕەی ئبضابیی ٔەک يیراتای سإيەیُی َابٔزەص صەکرێا  ...رەَاگە يٕضإڵًبَبٌ کە
گیرۆصەی َەسۆغیُێکی يەضیذیٍ صٔا بر رێگبچبرەیەکی يەضیذیع ثگارَەثەر ٔاتە یابکرصَۀەی
ئبییٍ ٔ صۀڵەت نە یەکتر]١٥[.
پبراصۆکطااەکە نۀەصایە کە رەَااگە تێٕکراضاایی ئێااراٌ [ثە راضااتی] صەرگاابیەک ثەڕٔٔی ریئااۆريی
زیبترصا ثکبتۀەَ .بيٕيکیٍ َییە ْەيبٌ ئۀ ٔڤتەی کە رۆژْەڤتی َبٔەڕاضتی راپێای ثَٕیابصگەراییی
ئیطاليی کرص صٔا بر ْەر سۆیػی رۆژْەڤتی َبٔەڕاض رزگابر ثکابت .ثەڤو ئەيە صیًٕکراضای َیایە
کە ئەگەری ْەَگبَٔبَی ئێراٌ ثەرۀ يۆصێڕَیتە صەئبفرێُ صەضەڤت ئبٔەْب ئیضیعبیەک صەکبت ثەڤو
صیًٕکراضیی ئێراٌ ثێئەَضازە ثەرکٕرت ٔ صاسرأە .کبَضیضاتۆرەکبٌ پێع ْەڵجاژارصٌ نە الیەٌ تابقً
نە يەالیاابَۀە تاابٔتۆپ صەکاارێٍ چاابپەيەَییە ئبزاصەکاابٌ صاساارأە ٔ َاابڕەزایەتییە سٕێُااضکبرییەکبٌ
ضااەرکٕت کاارأە ٔ ثەری پا گیاارأەْ .ەياإٔ صەضااەڤت نەژێاار رکێئاای يەالکبَااضایە نەْەيبٌکبتااضا
ضاەرۆککۆيبری ْەڵجژێاارصرأ ياإدەيًەصی سابتەيی کە فّیهّضاإف ا يەالیەکاای زاَااب ٔ ثهاایًەتە
ئبساابفتٍ ٔ ثەیبَُاابيەی پڕَاابٔەرۆک ثەڤو ثێطاإٔص ٔ ثەکەڵکُەْاابتٕٔ پێػااکەظ صەکاابت .ئەڵااجەت
صرٔغًی ریئۆريشٕازاَە ٔ ْەڵجژارصَی سبتەيی نە الیەٌ زۆریُەیەکی ثەرچبٔی ەيابٔەرۀە گرَاگ ٔ
پڕثبیەسە .ئێراٌ نە صٔٔتٕێی پرۆضەیەکضا کە ریئۆرو ٔ غۆڕظ تاێکەد ثە یەکتار صەکابت ٔرصە ٔرصە
صەگۆڕصرێ ا ثااۆ صیًٕکراضااییەکی ضااێکۆالرْ .ۆکبرەکاابَی ئەو ئاابڵٕگۆڕە صیاابر ٔ رَٔٔە :دکاإٔيەت
َەیتٕاَیٕە ئبثٕٔری ثەثبغی ثەڕێٕە ثجبت نە رٔٔی ضیبضییۀە ضاەستگیرە ٔ ثەرۀڕٔٔی [کێػاەی]
يیهیۆَاابٌ الٔی ثەسۆَاابيۆ ثااۆتۀە نە ْەياإٔی گرَگتاار نە ئێراَااضا تیۆکراضاای فەغااەنی ْێُاابٔە ٔ
ئیطاااليگەراکبٌ کاابرتی ثرأەیاابٌ پ ا َەياابٔە .نە ْەياإٔ َبٔچەکاابَی صیااکەی رۆژْەڤتاای َاابٔیٍ ٔ
ثبکٕٔری ئبفرییبصا ئیطاليگەرایی ئەڵتەرَبتیڤێکی سڵەتێُەر ٔ ئەفطبَەییە ثۆ ئۀ ٔاقیعە پڕسەضبر ٔ
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صڵتەزێُەی سەڵکی تێضا صەژی نە ئێراَضا ئەو ٔاقیعە سٕصی ثَٕیابصگەراییی ئیطااليییە .ئەگەر ثێا
ٔ يەالکبٌ برێکی صیکە رٔٔ نە سەڵکی ئێراٌ ثکەٌ سەڵک ٔەریبَُبگرٌ ٔ پػتیبٌ ن صەکەٌ.٨٨
ئەزياإَٔی ئێااراٌ زۆر کەضاای ٔان کاارصٔٔە ثڵااێٍ ثااۆ نەثاابیەسکۀتُی ئیطاااليگەرایی ٔ الچاإَٔی
پەرصەکاابٌ ثبغااتر ٔایە نە ٔڤتاابَیتری رۆژْەڤتاای َبٔەڕاضتیػااضا ئیطاااليگەراکبٌ صەضااەڤت ثگاارَە
صەض  .ثەپێی ئەو ثەڵگبَضَە پێٕیطتە يەالکبٌ صەضەڤت ثگرَە صەضا چَٕکإ صەثاٍ ثە ْۆکابری
رٔٔصاَاای َاابڕەزایەتی ٔ یاابسیجٌٕٔ رەَااگە ئەو کاابرە تەَاابَەت ثجێااتە ْااۆی «ریئااۆريی ئاابییُی»ی
ئیطاااليی ٔ صٔا اابر صیًٕکراضااییەکی راضااتەقیُە ثەرْەو ثٓێُ ا  .ثەڤو ئەو ثەڵگبَااضَە ْەڵەیەکاای
تێضایە ئەزئَٕی تبیجەتیی ئێراَی غیعە گػتێُرأە ثەضەر کاۆی صَٔیابی ئیطااليی ضإَُەصا .یاب
نەيە نە ثیط ا ٔپێ ضاابڵی راثاارصٔٔصا ئێااراٌ صۆسێکاای گەن ا صژٔار ژیاابٔە کٕنتاإٔری ئێراَاای کە
ضااەرصەيبَێک کٕنتاإٔرێکی گەغاابٔە ٔ زیُااضٔٔ ثاإٔ صايرکاابٔەتۀە ٔ ئاابثٕٔریی ئۀ ٔڤتە پ ثەپێاای
ضااتبَضارصی ژیاابٌ صاثەزیاإە .ئەيە رێگەچاابرەیەکی راضااتەقیُە َیاایە کە ثڵێاایٍ ثااب ٔڤتاابَیتر نە
کبرەضبتۀە ثگهێٍ ثەغکٕٔ ئەگەر ْبت ٔ سۆغجەس ثٌٕٔ صٔا بر َە بتیبٌ ثێ .
نە راضااتیضا ثَٕیاابصگەرا ئیطاااليییەکبٌ نە ْەرکٕێااضا ت اێکەد ثە ضیبضااەتی رۆژاَە ثاإٔثێتٍ ا
ثەَگالصێع پبکطتبٌ تٕرکیب ٔ ئێاراٌ ا غاکۆ ٔ صەضاەڤتیبٌ رٔٔی نە کاسی صأە .ئۀاٌ ْەيیػاە
کەيتر نە دیسثە ضیبضییە ضَُٕەتییەکبٌ صەَگیبٌ پ صەصرێ  .سەڵک گەغتَٕٔەتە ئۀ قەَبەەتەی
کە نەْەردبڵضا پێٕیطتە غەقبيەکبٌ پبک ثکرێُۀە ضەرپەرغتیی کبرٔثبری صارایی صۀڵەت ثکرێا
ٔ ضیطتەيی فێرکبری ثەْەَض ٔەرثگیارپ .يەالکابٌ صەتإاٍَ ٔتابر ثشإێُُۀە ٔ ئبيۆژگابریی سەڵاک
ثااکەٌ ثەڤو َاابتٕاٍَ دکاإٔيەت ثەڕێاإە ثەرٌ .ثەڤو ئەيە ثەڵااگەیەک َیاایە ثااۆ ئۀەی يەترضاایی
گۆڕیُی دکٕٔيەت نە يیطر ٔ ەەرەثطتبَضا قجٕٔد ثکەیٍ ئبٔەْب گۆڕاَکبرییەک ئۀ ٔڤتبَە تٕٔغای
ئبژأەیەکی ثیط ضبڵە صەکبت .ئەگەر ئەو دکٕٔيەتبَە تەَیب تۆضیبڵێک فەزای ضیبضایی ثاکەَۀە
 . ٨٨صٔای چٕار ضبد ضەرۆکبیەتیی ضەرۆککۆيبرێکی پۆپۆنیط يەدًٕٔص ئەدًەصیَاژاص) ٔ پبغەکػاەی
ثەرچبٔی ئبثٕٔری ٔ ضیبضیی کۆيەڵگبی ئێراَی ْەڵجژارصَەکابَی سإنی صەیاّيای ضاەرۆککۆيبری ثەْابری
 ) ٢٠٠٩ثٕٔ ثە يبیەی ضەرْەڵضاَی زَجیرە رێپێٕاَێکی گۀرە ثۆ َابڕەزایی صەرثاڕیٍ ثەاَاجەر ثە ضابستەکبریی
يەزَی صۀڵەت نە ْەڵجژارصَضا .ئەو َبڕەزایەتییبَە کە تبراٌ ٔ ْەرْەئٕ ئێراَی گرتۀە ثە «ثژا ای ضاۀز»
َبٔثبَگی صەرکرصٔٔە ٔ ثە صەیبٌ کٕژرأی پێػکەظ کرصٔٔە ٔ تب ئێطتبیع ْەر ثەرصۀايۀ .ەک چۆٌ فەریض
زەکەریب پێػجیُیی کرصثٕٔ صاسٕازیی ضەرەکیی َبڕازییبٌ صايەزراَضَی دکٕٔيەتێکی ضێکۆالر ٔ ەەیرە صیُییە
کە نە صرٔغًەکبَضا ثە ئبغاکرا رەَگای صأەتۀە .ئێطاتب ئەگەری ضێکۆالریساضایۆَی ئێاراٌ گەنا زیابترە نە
ضەرصەيی َٕٔضیُی ئەو کتێجە.ٔ .ک
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ٔ صژثەرە ثَٕیبصگەراکبَیاابٌ يە جاإٔر ثااکەٌ نەثاابتیی سۀٌ ٔ سەیاابڵی رٔٔت تااێکەد ثە ٔاقیعاای
پراتیکی ثٍ ئۀضب ضایذری ئەو تَٕاضڕۀاَە زۆر سێارا پإٔچەد صەثێاتۀە .ئەڵاجەت قەت ئەيە ثە
ٔاتبی ئۀە َیایە کە صیًٕکراضای ثە غاۀێک صەضاتەثەر صەکرێا  .ثەڤو ثاۆ ٔێاُە يیطار صەرفەتای
ریئااۆريی ضیبضاایی گۀرە ٔ ثەرچاابٔی ْەیە .صاْاابتی ضااەراَەی ضاابڤَەی ئەو ٔڤتە  ٤٠٠٠صۆالرە کە
صەکۀێااتە َێاإ رٔٔثەری صەضااتەثەرکرصَی صیًٕکراضااییۀە .يیطاار ساابٔەٌ چیُاای يبيُبٔەَااضی ٔ
کۆيەڵگبی يەصەَیی پێػکۀتٕٔە .ثەڤو ضەرەڕای ئۀەی پەرنەيبَی ئۀ ٔڤتە ْایش صەضەڤتێکیػای
َییە صۀڵەت ئیجبزە ثە ئیطاليگەراکبٌ َبصات نە پرۆضەی ْەڵجژارصَی پەرنەيبَضا ثەغاضاری ثاکەٌ.
ثەرَگااابرثَٕٔۀەی َەیااابرە ضیبضاااییەکبَی دکااإٔيەت ج نیجااارال ٔ ج ئیطااااليی ثە قااابزاَجی
تَٕااضڕۀەکبٌ غااکبٔەتۀە .ئۀ دکاإٔيەتە صەگااًەَە ەەرەثییاابَەی ٔەک ئەرصەٌ ٔ يەراکااێع کە
رێگاابیەکی صیکەیاابٌ تاابقی کاارصۆتۀە ا ٔاتە رێااگەصاٌ ثە کەيەکێااک ثیااری یاابٔاز نە َێاإ ساإصی
ضیطاتەيضا ا گەنا ثبغاتر ْەڵطإٔڕأٌ .ئەگەر ٔڤتابٌ[ی َابٔچە] ْۀڵای ثەغاضاریکرصَی ْەرچای
زی بتری ثَٕیبصگەراکبٌ نە دکٕٔيەتضا ثضەٌ ئیضی سەڵک ٔەک قبرەيبَبَی ئەفطبَەییبٌ ٔێُب َبکەٌ ٔ
صەگۆڕصرێٍ ثۆ ضیبضەتًەصاراَی سۆيبڵی.
کۀاثٕٔ ریئاۆريی ئابییُی رێگبچابرە َیایە ثەڵکإٔ کێػاەکبٌ ثە ریئاۆريی ضیبضای ٔ ئابثٕٔری
چبرەضەر صەکرێٍ .نەسۆڕا ئۀ ْەئٕە ەس نەضەر گۆڕیُی ئیطالو صەکرێ ْ .ۆکابری ضاەرەکیی
سۆگَٕجبَاضَی يەضاایذییەت نەگەد ياۆصێڕَیتەصا قجاإٔڵکرصَی کتاإپڕی را ەکابرییە نیجرانییەکاابٌ ثااۆ
تیۆنۆژی نە الیەٌ کهێطبٔە َەثٕٔ ثەڵکإٔ يۆصێڕَیساضایۆَی کۆيەڵگاب ثإٔ ثەغاێٕەیەک کە کهێطاب
َبچبر ثٕٔ سۆی نەگەد صَٔیبی صۀرٔٔثەریضا ثگَٕجێُ  .ثیريبٌ َەچا زۆرێاک نە صەيابرگرژییە صژە
يۆصێڕَەکبَی ئیطالو نە يەضیذییەتیػضا ْەیە .غەريەزارکرصَی ریجب ٔ قٕيبر دەڤد ٔ دەرايجإَٔی
سٕارصەيەَییەکاااابٌ ٔ ٔا ججاااإَٔی رۆژٔٔ ْبٔغااااێٕەی صەضااااتٕٔرەکبَی کتێجاااای پیاااارۆزە .ثەڤو
کۆيەڵگبکبَی يەضایذییبٌ نە رٔٔی ضیبضای ٔ ئابثٕٔری ٔ کاۆيەڤیەتییۀە ياۆصێڕَیسە کارأٌ ٔ نەو
پرۆضاااەیەصا ئۀاٌ ئبییُەکەیػااایبٌ نەگەد ياااۆصێڕَیتەصا گَٕجبَاااضٔٔە .نەياااڕۆی رۆژئااابٔاصا ئااابییٍ
ضەرچبٔۀیەکە ثۆ ٔرٔٔژاَضَی رۆدی َەک يۆصێهێک ثۆ ژیبَی رۆژاَە .کتێجی پیرۆز ْێػتب صەضپەڕ ٔ
ریجب ٔ نەثەرکرصَی هٕثەرگی صٔٔرأ ثە َابڕۀا صەزاَێا ثەڤو کۆيەڵگابی يەضایذی ئیاضی کتێجای
پیرۆز نەو پرضبَەصا ثە ضەرچبٔە ٔ ثەرپرضیبر َبزاَێ .
نە ٔەڤيی ئۀاَەصا کە صەڵێٍ ئیطالو یبٔازە تەَیب صەڵێى راضاتە .ثەڤو ئبیاب ئۀەَاضە یابٔازە
کە ئەگەر ثکۀێااتە َاابٔ کۆيەڵگاابیەکی پێػااکۀتٕٔی کبپیتبڵیطاا ٔ صیًاإکراتیکۀە صیطاابٌ ْەر
گااۆڕاَی ثەضااەرصا َاابیەت صیطاابٌ ئەگەر ٔاز نە تیااۆری ثٓێُاایٍ ٔ ضااەیری ٔاقیااع ثکەیااٍ ْەَااضپ
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ثەڵگەيبٌ صەض صەکۀێ  .نە تٕرکیب ثۆضُی يبنێسی ٔ ثە راصەیەکی کەيتر نە ثبغإٔری ئبضایب
کۆيەڵگب ئیطاليییەکبٌ کەو تب زۆر يۆصێڕٍَ .رەَگە نەيەظ گرَگتار ئۀ راضاتییە ثێا کە نە ٔڤتە
یەکگرتٕٔەکاابٌ ٔ کااَّااّصا ٔ ئۀرٔپاابصا کۆيەڵگاابی گۀرەی يٕضاإڵًبٌ صەژیااٍ .نە ْەياإٔ ئەو
غاإێُبَەصا ثەثا ئۀەی «ریئااۆريێکی ئاابییُی»ی گۀرە رٔٔی صاثێا ئیطااالو سااۆی نەگەد ژیاابَی
يۆصێڕَضا گَٕجبَضٔٔە .نە ْەئٕ ئەو ٔڤتبَەصا زۆرثەی ئیًبَضاراٌ ا ئەڵجەت َەک ْەئٕیبٌ ا ْەَاضپ
رێگبیبٌ صۆ زیٕەتۀە ثۆ ئیًبَضارثٌٕٔ ثەث ثیرتەضکی ٔ چبکەکبری ثەثا تإٔڕەیی ٔ غاەڕاَگێسی.
ئۀ کااااۆيەڵە ثبضٕسٕاضااااەی نە ثەغااااەکبَی پێػاااإٔصا ضااااەثبرەت ثە رێگااااب ۆرأ ۆرەکاااابَی
صەضتەثەرکرصَی يۆصێڕَیتە پێػکەظ کرا ا پرۆتطتبٌ کبتۆنیک ئۆرتۆصۆکص کۆَئۆضیۆضی التیٍ
ا ْەڵگری ٔاَەیەکە :ثەڕ ێٕەثرصَی ثبظ ٔ گَٕجبٔی ضیبضەت ٔ ئابثٕٔری کٕنتإٔریع صەسابتە ژێار
کبریگەرییۀە ٔ کٕنتٕٔریع ْەيبٌ ْێم صەگرێتەثەر.

رێگبی صیًٕکراضی
پێٕیطااتە زیاابتریٍ رێااژەی ئەرکاای ریئااۆرو نە رۆژْەڤتاای َبٔیُااضا ثشاارێتە ئەضااتۆی ساإصی
َەتۀەکبَی ئەو َبٔچەیۀە .کەش َبتٕاَ ثەث گەڕاٌ ٔ تێکۆغبٌ ٔ ضەرکۀتُی گەالَای َابٔچەکە
صیًٕکراضاای نیجرانیااسو یاابٌ ضااێکۆالریسو نەو کۆيەڵگبیاابَەصا ضااەقبيگیر ثکاابت .ئەڵااجەت رۆژئاابٔا ٔ
ثەتاابیجەت ئااّيریکب صەتاإاٍَ یبريەتیااضەرێکی گۀرە ثاأٍ .ڤتە یەکگرتٕٔەکاابٌ صەضااەڤتی زاڵاای
رۆژْەڤتاای َاابٔیُە ْەياإٔ ٔڤتاابَی َاابٔچەکە پێٕەَااضییەکبَی َێاإاٌ سۆیاابٌ ٔ ٔاغاایُگتۆٌ ثە
ژیبَجەسػااااتریٍ پێٕەَااااضییبٌ نەقەڵەو صەصەٌ[ .کااااۆيەڵە ْۆکاااابرێکی ٔەک] َۀت پێٕەَااااضییە
ضاااتراتیژیکەکبٌ ٔ پێٕەَاااضیی تبقااابَە ٔ تااابیجەتیی َێااإاٌ ئاااّيریکب ٔ ئیطاااراییم ٔایااابٌ کااارصٔٔە
صەضااتێٕەرصاَی ئااّيریکب يطااۆگەر ٔ دبغاابْەڵُەگر ثێاا ٔ .اغاایُگتۆٌ یبريەتییەکاابَی سااۆی ثااۆ
دکااإٔيەتی يیطااار پبرێسگااابریکرصٌ نە رژێًااای پبغااابیەتیی ەەرەثطاااتبٌ ٔ ضەرپەرغاااتیکرصَی
ٔتٕٔێژەکبَی َێٕاٌ ئیطراییم ٔ فەنەضتیُییەکبٌ صرێاژە پا صەصات .نە راضاتیضا ئۀ پرضایبرە صێاتە
گۆڕپ کە ئبیب َبث نە ثبتیی ئەو سسيەتگٕزارییبَە صأای غاتێکیبٌ نا ثکابت  ٨٩گٕغابر َەسطاتُە
ضااەر ئەو رژێًاابَە يبَاابی ئۀەی کە ئااّيریکب ثە زاَاابثٌٕٔ ثڕیاابری صأە ْەياإٔ غااتێک ٔەک سااۆی
ثًێُێتۀە ا ٔاتە ضەقبيگیری نە ْەئٕ غتێک گرَگترە .ئەيە ئبيبَجێکی پڕثبیەسە ثیريابٌ َەچا
صۆسی ْۀَٕکەی رۆژْەڤتی َبٔیٍ گەن غێٕأ ٔ ثێطەقبيە .تەَبَەت نە رٔاَگەی ضتراتیژیکیػاۀە
 . ٨٩ئەڵجەت ئّيریکب غتی فرأاَای ثەصەضا ْێُابٔە کە گرَگتریُیابٌ زاڵجإَٔە ثەضاەر ضاەرچبٔەی ٔزەی
یٓبَیضا.ٔ .ف
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ثەرژۀەَااضیی سێاارای ئبضبیػاای ئااّيریکب صەسٕازێاا ئۀ ٔڤتە ۆرێااک ثجاإٔڵێتۀە رژێًەکاابَی
رۆژْەڤتی َبٔەڕاض کەيتر ثەرْەيٓێُەری ثسا ە راصیکبد ٔ تیرۆریطتییەکبٌ ثٍ.
پێٕیطااتە رۆژئاابٔا پااێع ْەئٕغااتێک ثۀ قەَاابەەتە ثگاابت کە الَاایکەو ئێطااتب َەکۀێااتە صٔای
ضااەقبيگیرکرصَی صیًٕکراضای نە رۆژْەڤتاای َبٔیُااضا .ئااێًە سٕازیاابری ضااەقبيگیرکرصَی نیجرانیسياای
یبضاابسٕازیٍ کە غااتێکی تۀأ یاابٔازە .نە راضااتیضا ئەگەر ئبياابَجە سێراکبًَاابٌ رٌٔٔ ثکەیااُۀە
ثێگٕيبٌ ئبضبَتر ص ەتٕاَیٍ صەضتەثەریبٌ ثکەیٍ .رژێًەکبَی رۆژْەڤتی َبٔیٍ گەنا سۆغاذبد صەثاٍ
ئەگەر ثساٍَ يە جٕٔریب ٌ َبکەیٍ ْەر ضجەیُ ْەڵجژارصٌ ثەڕێٕە ثەرٌ .ئۀاٌ کەيتر سۆغذبد صەثٍ
ئەگەر ثااساٍَ ثەرصۀاو ثااۆ ثاابثەتە ۆرأ ۆرەکاابَیتر گٕغاابریبٌ صەسەیااُە ضااەر .پێٕیطااتە رژێًاای
ضعٕٔصی ثۆ کٕتبییٓێُبٌ ثە پػاتیٕاَییە صۀڵەتای ٔ َبصۀڵەتییەکابَی ساۆی نە ئیطااليی تَٕاضڕۀ
ْۀڵێکی زیبتر ثشبتەگەڕ ئەو صیابرصەیە ئێطاتە صِٔٔو ْەَابرصەی گۀرەی ئۀ ٔڤتەیە ثاۆ یٓابٌ.
ئەگەر ثێ ٔ صاکۆکیکەراَی [تیۆریی] ئبزاصیی رەْبی راصەرثاڕیٍ ثەو کابرە قەڵاص ثاٍ َابث اليابٌ
گرَگ ثێ  .پێٕیطتە ئۀاٌ ضەرکرصە يەزْەثی ٔ فێرکبرییەکبَی سۆیبٌ ْۀضابر ثاکەٌ ٔ َبچبریابٌ
ثکەٌ ٔاز نە یبریکرصٌ ثە تَٕضڕۀی ثٓێٍُ .نە يیطارصا پێٕیطاتە صأا نە دٕضاُی يٕثابرەک ثکەیاٍ
َەْێڵی چبپەيەَییە صۀڵەتییەکبٌ چیضی ْبغۀْٕٔغەی صژە ئّيریکب ٔ صژە ٕٔنەکە ثتٔ ثکەَۀە
ٔ صاسٕازییەکاابَیتری ٔڤت ثااشەَە رۆژە ۀەْ .ەَااضپ نەو صاسٕازییاابَە سراپتاار صەثااٍ نۀ غااتبَەی
ئێطتە صەیبَجیطیٍ ٔ ْەَضێکیػیبٌ ثبغتر صەثٍ .نە ْەئٕی گرَگتر ئۀەیە کە سەڵکی ئەو ٔڤتبَە
ثەرەثەرە نۀ ثبثەتبَە صەصٔێٍ ٔ صەکۆڵُۀە کە ثەراضتی پێٕەَضیی ثەسۆیبَۀە ْەیە ا ئیاضی تەَیاب
ثبرٔصۆسی ئۆرغەنیى ٔ ضیبضەتەکبَی ئّيریکب نە کەَضأصا [َبثێتە کەڵاکەڵەی يێػاکیبٌ] ثەڵکإٔ نە
رژێًەکبَی سۆغیبٌ ٔ ضیبضەتەکبَیبٌ صەفکرٌ.
ئیطااراییم ثااۆتە ثیاابَٕٔیەکی گۀرە ثااۆ ثەغااێکی گۀرەی صَٔیاابی ەەرەة دکٕٔيەتەکاابٌ ثە
کەڵکٕەرگرتٍ نەو ثیبَٕٔە رای گػتی نە الٔازی ٔ نێُەْبتٕٔییی سۆیابٌ صٔٔر صەسەَۀۀ .ڤتابَێکی
صیکەغااًبٌ ْەیە کە نە ضیبضااەتی صەرِٔەیبَااضا صژایەتاای ٔ َبتەثبییاابٌ ْەیە ٔەک چاایٍ ٔ ژاپااۆٌ
ثەڤو کێػەکبَیبٌ ٔەک کێػەی َێإاٌ ئیطاراییم ٔ ەەرەة ثەو راصەیە ریبکابراَە ٔ ژەْارأی َیایە.
سەثبتی صژ ثە صاگیرکرصَای نێإاری رۆژئابٔا ٔ ْێڵای ەەزە ثە صەضاتی ئیطاراییم ثاۆتە ئبيابَجێکی
گۀرەی صَٔیاابی ەەرەة .ثەڤو ئەو ئبياابَجە ئێطااتە ثااۆتە ٔاقیعێکاای دبغاابْەڵُەگر ٔ َاابتٕاَیٍ
پػااتگٕێی ثشەیااٍ ئەڵااجەت صەضااەڤتضاراَی ثیاابَٕٔگری ەەرەثاایع پەرەی پاا صەصەٌ .کەَاابڵی
ئەنجەزیاارە ٔ چاابترٔٔيە ئیُتەرَێتییەکاابٌ رێگاابیەکی تاابزەی پێٕەَااضییبٌ نە رۆژْەڤتاای َبٔیُااضا
کرصۆتۀە کە ضەر ەو ثبضٕسٕاضی َێٕ ئەو کەَابڤَە ثبضٕسٕاضای چبرەڕەغایی فەنەضاتیُییەکبَە.
168

ئەگەر ئەو ثبثەتە پػتگٕپ ثشرێ ثێگٕيبٌ رۆژ نەصٔای رۆژ گرَگابیەتییەکی زیابتر پەیاضا صەکابت ٔ
پێٕەَضییەکبَی ئّيریکب نەگەد ضاەر ەو یٓابَی ئیطااليیضا صەئابڵۆزێُ ٔ ثەصڵُیابییۀە ئبضبیػای
ئیطااراییم صٔچاابری يەترضااییەکی ْەيیػااەیی ٔ َەثااڕأە صەکاابت .پێٕیطااتە ئااّيریکب صرێااژە ثە
پػاااتیٕاَیکرصَی پێاااضاگراَەی نە ئبضبیػااای ئیطاااراییم ثاااضات .ثەڤو نە ْەيااابٌ کبتاااضا پێٕیطاااتە
ْەڵطاإکۀتی ثە ۆرێااک ثێ ا کە زیاابتریٍ قاابزاَجی ثااۆ ْەر ض ا الیەَاای ئااّيریکب ٔ ئیطااراییم ٔ
فەنەضااتیُییەکبٌ ثەصٔأە ثێ ا ٔ .اتە ثەتَٕااضی نەضااەر رێکۀتُاای صٔٔالیەَە ثٕەضااتێ صەث ا ئەو
رێکۀتُە ئبضبیػای ئیطاراییم ٔ ٔڤتێکای ضاەقبيگرتٕٔ ثاۆ فەنەضاتیُییەکبٌ ثەصی ثێُا  .ئبغاتیی
َێٕاٌ ئیطراییم ٔ فەنەضتیُییەکبٌ کێػاەی ضەرنێػاێٕأی ٔ غاپرزەییی صَٔیابی ەەرەة چبرەضاەر
َبکبت ثەڤو ْەَضپ نە يهًالَ تَٕضٔتیژەکبَی َێٕاٌ ئۀاٌ ٔ رۆژئبٔا صەضڕێتۀە.
رێگبچاابرەی پتۀتاار ٔ صرێژەصارتاار ئەَجبيااضاَی ریئااۆريە ضیبضاای ٔ ئبثٕٔرییەکاابَە .ریئااۆريی
ئبثٕٔری ثُەيبیە ٔ پێٕیطتە ثکۀێتە ئۀنۀییەتۀەْ .ەرچەَاض کێػاەکبَی رۆژْەڤتای َابٔیٍ تەَیاب
کێػەی ئبثٕٔری َییە ثەڤو رەَگە نە رێگبی ئبثٕٔرییۀە چبرەضەر ثکرێٍْ .ەرٔەْاب کە ئبيبژەيابٌ
پ کرص صڵُیبتریٍ رێگاب ثاۆ پێکٓێُابَی صۀڵەتێکای ثاإٔک ٔ ٔەڤياضەر ٔ ْەرٔەْاب [صرٔضاتکرصَی]
چیُێکاای يبيُبٔەَااضیی راضااتەقیُە ْەَگبَٔاابَە ثەرۀ ضااەريبیەصاری .ریئااۆريی ئاابثٕٔری صەغااێ
ْبٔغااێٕەی ئیطااپبَیب پٕرتەگاابد غاایهی تاابیٕاٌ کۆریاابی ثاابکٕٔر ٔ يّکطاایک نە رۆژْەڤتاای
َبٔیُیػضا ئبضۀاری ضیبضیی ن ثکۀێتۀە .ریئۆريی ئابثٕٔری يبَابی صەضاپێکێک ثاۆ ثبڤصەضاتیی
راضااتەقیُەی یبضااب ضااەريبیەصاری پێٕیطااتی ثە پەیًاابٌ ٔ رێکۀتااُە) يبَاابی کااراَۀە ثەرٔٔی
یٓبَضا نەثەرصەضتضاثَٕٔی زاَیبری ٔ رەَگە نە ْەئٕی گرَگتر پەرەضەَضَی چیُێکی سابٔەٌ کابر
ٔ پیػااە .ئەگەر نەگەد چیُاای ساابٔەٌ کاابر ٔ پیػااەی صَٔیاابی ەەرەثااضا ثااضٔێٍ تێااضەگەٌ ئۀاٌ
سٕازیبری گۆڕیُی ضیطاتەيی کاۆٍَ .قابزاَجی ئۀاٌ نە کاراَۀە یبضاب ٔ رێطاب ٔ ضاەقبيگرتُضایە.
ئۀاٌ صەسٕازٌ کۆيەڵگبکەیبٌ نە ثبتیی قەتیطًبٌ نە صەضتەثبزی ٔ غەڕصا ثەرۀ يۆصێڕَیساضایۆٌ ٔ
پێػک ۀتٍ ْەَگابٔ ْەڵجگارپ .ئۀاٌ صٔای ٔەًْای ئبیاضیۆنۆژیب َابکۀٌ ثەڵکإٔ سٕازیابری ٔاقیعای
پێػاااکۀتُی يااابصیٍ .ئۀاَەی یەکطاااەر نە سۀٌ ٔ سٕنیااابی ضیبضااایضا سُکااابٌٔ نە ْەَااإٔکەی
رۆژْەڤتاای َبٔیُااضا ثێػاإيبرٌ نە ثەراَااجەرصا کەيتاار کەضااێکًبٌ ْەیە صٔای پاارۆژە کاارصاری ٔ
پراتیکییەکبٌ کۀتج ٔ .ەک چۆٌ ٔیُطتۆٌ چێرچیم ضەثبرەت ثە َابٔچەی ثبڵکابٌ ٔتإٔیەتی ئەو
ثبثەتە ثۆتە ْۆی ئۀەی رۆژْەڤتی َبٔیٍ زیبتر ثەرْەيٓێُەری يێژٔٔ ثێ تب ثەکبرْێُەری يێژٔٔ.
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ئەڵجەت نە رۆژْەڤتی َبٔیُضا چیُێکی زاڵی يبيەڵەچیًبٌ ْەیە ثەڤو زیبتر ثە رێگبی َۀت
یبٌ پێٕەَضیی نەگەد ثُەيبڵەی پبغبیەتیضا ئۀ پهە ٔ پێگەیبٌ ثە صەض ْێُبٔە .٩٠ضەريبیەی ئەو
چیُە ضەريبیەیەکی فیۆصانیطتییە َەک کبپیتبڵیطتی ْەر ثۆیە کبریگەرییە ضیبضییەکبَیػی ْەر
نە فۆريی فیۆصانیضا صەيێُێتۀە .گرَگتریٍ ْێسی ْبٔثەظ ثۆ گۆڕیُی رۆژْەڤتی َبٔیٍ ٔ راکێػبَی
ْەئٕ ْێسەکبَیتر ثەصٔای سۆیضا چیُێکی راضتەقیُەی ثبزرگبَبَی کبرصاْێُە .ئەگەر کٕنتٕٔر
گرَگ ثێ ثێگٕيبٌ رۆژْەڤتی َبٔیٍ تبقە َبٔچەیەکە کٕنتٕٔر یبريەتیی صەصات .ثەصرێژاییی ْەزاراٌ
ضبد کٕنتٕٔری ەەرەثی پڕ ثٕٔە نە کبضجکبراٌ ٔ ثبزرگبَبٌ ٔ يبيەڵەچییبٌ .رەَگە ثبزاڕ کۆَتریٍ
صاي ەزارٔەی رۆژْەڤتی َبٔیٍ ثێ  .ئیطاليیع ثەصرێژاییی يێژٔٔ پێػٕازییەکی گەريی نە ثبزرگبَی
کرصٔٔە ٔ پێەەيجەری ئیطالو ثۆ سۆی ثبزرگبٌ ثٕٔ .صٔا بر پێٕیطتە ثڵێیٍ سەثبتکرصٌ نەپێُبٔ
ریئۆرو ٔ چبکطبزیضا تبقە سەثبتێکە صەث سٕصی سەڵکی ئەو َبٔچە ثەڕێٕەی ثەٌْ .ەرثۆیە
پێٕیطت ە نەو کۆيەڵگبیبَەصا ْەَضپ گرٔپًبٌ ْەث کە ْەو سٕازیبری ریئۆريی ضیبضی ٔ ئبثٕٔری
ثٍ ٔ ْەو قبزاَ ٔ ثەرژۀەَضییبٌ نەو ریئۆريبَەصا ثێ .
رەَگە نە رٔاَیُی یەکەيضا ئەو ئەَضێػەیە ٔەک غتێکی سەیبڵی ثکۀێتە ثەرچبٔ ثەڤو ٔا َییە.
ْەر ئێطتب نە ْەَضپ َبٔچەی رۆژْەڤتی َبٔەڕاضتضا ٔرصەثرٔٔضکەی چبالکیی راضاتەقیُەی ئابثٕٔری
ْەڵگیرضبٔە .ئەرصەٌ ثۆتە ئەَاضايی رێکشارأی ثبزرگابَیی یٓابَی ٩١رێکۀتُُابيەیەکی ثبزرگابَیی
ئبزاصی نەگەد ئّيریکبصا ئیًسا کرصٔٔە پیػەضبزییە ضەرەکییەکبَی ضپبرصۆتە صەض کەرتی تبیجەت
ٔ تەَاابَەت صەیۀپ گااۆڕیُۀەی پااڕ نە يەترضاای ٔ ریطااکی ثبزرگاابَیی ضاإُٔری نەگەد ئیطااراییهضا
ئەَجاابو ثااضات .ەەرەثطااتبٌ صأای ئەَااضايێتیی نە رێکشاارأی ثبزرگاابَیی یٓبَیااضا کاارصٔٔە .رۀتاای
ریئۆريەکاابَی يیطاار کەيەکێااک پااێع کۀتاإٔە .نە َاابٔ ٔڤتاابَی َۀتیااضا ثەداارەیٍ ٔ ئیًاابراتی
یەکگرتٕٔی ەەرەثی ْۀڵیبٌ صأە کۆتبیی ثەو ٔاثەضتەثَٕٔە ثە َۀت ثٓێٍُ .صٔثەی کە ثەغێکە نە
ئی ًبرات ْەر ئێطتب رێژەی صاْبتی َۀتی نە ضەراپبی ثەرْەيی َبٔسۆییاضا صاثەزاَاضٔٔە ثاۆ نە ضاەصا
 ٔ ٨رایگەیبَضٔٔە صەیۀپ ثجێاتە ضاەَتەرێکی ثابَکی ٔ ثبزرگابَی ا ٔاتە «ضاەَگبپٕٔری رۆژْەڤتای
َبٔەڕاضا » ێاای سااۆیەتی ئبضاابَگیریی ضااەَگبپٕٔر کە ٔڤتێکاای پاار نە کەياابیەتیی ئەتُیکاای ٔ
يەزْەثیاایە ثکاابتە ضەرچەغااُێک ثۆسااۆی) .تەَاابَەت ەەرەثطااتبَی ضااعٕٔصیع پەی ثۀ دەقااییەتە
ثرصٔٔە کە ئبثٕٔریی َۀتیی ئەو ٔڤتە ثۆ ْەر ض الٔی ضعٕٔصی کە تێکەد ثە ثابزاڕی کابر صەثاٍ
 . ٩٠نەو ثبرەیۀە چەَض ًَإَٔەیەکی ئبٔارتەيابٌ نە ٔڤتابَی کەَاضأصا ْەیە ثاۆ ٔێاُە صٔثەی ثەدارەیٍ ٔ
تەَبَەت ەەرەثطتبَی ضعٕٔصی.
91. WTO: world trade organization
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تەَیب صەتٕاَ یەک صەرفەتی کبر ثەرْەو ثێُ  .ضەرکۆيبری ئەناجەزایەر ەەثاضٔنعەزیس ثإٔتەفهییە
ثۆ ضبزصاَۀەی ئبثٕٔریی صاڕٔٔسابٔ ٔ صڵتەزێُای ٔڤتەکەی ثەگەريای پێػإازی نە ضاەريبیەگٕزاریی
ثیبَی صەکبت.
ئەگەر ثًبَۀپ تبقەیەک ٔڤت ْەڵجژێریٍ ٔ ثۆ ریئۆريیساضیۆٌ گٕغبرێکی تَٕضی ثشەیاُە ضاەر
ثێگٕيبٌ صەث يیطر ْەڵجژێریٍْ .ەرچەَض پبصغبی ئەرصەٌ يرۆ ێکی پێػاکۀتٕٔترە ٔ ەەرثطاتبَی
ضااعٕٔصی نەثەر َۀتەکەی رۆڵێکاای گرَگتااری ْەیە ثەڤو يیطاار ضااەَتەری رۆغااُجیریی صَٔیاابی
ەەرەثە .ئەگەر يیطر پێػکۀتُی ئبثٕٔری ٔ ضیبضی ثەسۆٔە ثجیُ ئەو ثابثەتە زیابتر نە ْەر ٔتابر
ٔ َٕٔضاارأەیەک صەیطااەنًێُ کە ئیطااالو نەتەک يااۆصێڕَیتەصا تەثااب صێااتۀە ٔ ەەرەة صەتاإاَ نە
صَٔیاابی ئەياارۆصا ثەسااتۀەر ثااژی .نە رۆژْەڤتاای ئبضاایبصا ضااەرکۀتُی ئاابثٕٔریی ژاپااۆٌ ثااۆتە
ضەرچەغُێکی ثەْێس ثۆ ٔڤتبَی صیکەی ئۀ َبٔچەیەظ ٔ ئۀاَیع ْەيبٌ رێااکەی ژاپۆَیابٌ گارتە
ثەر .صەث نە رۆژْەڤتی َبٔیُیػضا ًََٕٔەیەکی ضەرکۀتٕٔ ضەرْەڵجضات.
رەَااگە ٔڤتێکاای صیکەیااع ثتٕاَێ ا ئەو رۆڵە ثگاارێتە ئەضااتۆ :ئێااراق .ئێااراق ثەرنۀەی ثجێااتە
گبڵتە بڕی سۆثەزنساَیُی ضەصاو یەکێک ثإٔ نە پێػاکۀتٕٔتریٍ سٕێُاضۀارتریٍ ٔ ضاێکۆالرتریٍ
ٔڤتبَی ئەو َبٔچەیە .ئەو ٔڤتە َۀتای ْەیە ثەڤو نە َۀت گرَگتار ئابٔی ْەیە .ئێاراق يەڵجەَاضی
یەک نە کۆَتریٍ غبرضاتبَییەتە چاۆيی ا صەرثەَاضییەکبَی یٓابَە .پبیتاّستی ئێاراق ٔاتە ثەەاضاص
يەڵجەَضی یەک نە دۀت صیبرصە ضەیرەکبَی یٓبَە ٔاتە ثابسە ْەڵٕاضارأەکبَی ثبثام ئەو غابرە
ثەصرێژاییی ْەزاراٌ ضابد غابرێکی گرَاگ ثإٔە .ئێراقای صەیەی  ١٩٥٠کۆيەڵگابیەکی يەصەَیای زۆر
پێػکۀتٕٔی ْەثٕٔ کە تەژی ثٕٔ نە ئەَضازیبراٌ پسیػکبٌ ٔ ثیُبضبزاٌ کە ْەژيابرێکی زۆریابٌ ژٌ
ثإٌٔ .ئەگەر ٔڤتە یەکگرتٕٔەکابٌ رژێًای ضاەصاو ثڕٔٔسێُا ٔ ا نۀەظ گرَگتار ا صەضا ثاضاتە
پرۆژەیەکی صرێژسبیەٌ ٔ یضیی ٔڤتطبزی ثێگٕيبٌ ئەو ٔڤتە صەتٕاَ ثجێتە یەکەو ٔڤتای گرَگای
ەەرەة کە کٕنتاإٔری ەەرەثاای تااێکەد ثە ئبضاابَگیریی يەزْەثاای ضیبضااەتی نیجران ای ٔ تێڕٔاَیُاای
يۆصێڕٌ ثۆ یٓبٌ صەکبت پبغبٌ ئەو ضەرکۀتُە ٔەک پەتبیەک ٔڤتبَی صیکەیع صەگرێتۀە.٩٢
تۆيبش ئۆَیم ضیبضەتًەصاری نێٓبتٕٔ ٔ ضەرۆکی پێػٕٔی کۆَگرێطی ئّيریکب برێکیبٌ ٔتی
ضیبضەت ْەئٕی سۆيبڵییە .ضیبضەتی تٕٔڕەییع ْەرٔایەَ .بئٕيێضثَٕٔی سەڵکی ئبضابییی ەەرەة
ْەڵُبگەڕێتۀە ثاۆ پێکاضاصاَی غبرضاتبَییەتەکبٌ یاب ضاەرْەڵضاَی يەکصۆَبڵاض یابٌ ْێژيۆَیکجإَٔی
ضیبضەتی صەرۀەی ئّيریکب ثەڵکٕٔ صژکرصۀەیەکە نەئبض ژیبَکرصٌ نەژێار صەضاەڤتی ئۀ رژێاًە
 . ٩٢ئەو کتێجە پێع ْ ٔ 3002ێرغی ئّيریکب ثۆ ئێراق َٕٔضرأە.ٔ .ک
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ضااەرکٕتکبر ٔ زەثَٕٔاابَەصا کە ياابفی راصەرثڕیُاای ضیبضااییبٌ قەصەەە کاارصٔٔە .ئۀاٌ ئااّيریکب ثە
سەتبثبر صەزاٍَ چَٕکٕ پػتیٕاَی نەو رژێًبَە صەکبت.
ئۀاَەی پێیاابٌ ٔایە ئەو کێػااەیە تاابیجەتە ثە صَٔیاابی ەەرەة یاابٌ ەەرەة ْەرگیااس گااۆڕاَی
ثەضااەرصا َاابیەت ثیریاابٌ َەچ ا ثیط ا ٔ پێااُ ضاابد نەيۀپااێع صٔژيُکاابراَەتریٍ َاابڕەزایەتی ٔ
رێپێٕاَەکبَی صژ ثە ئاّيریکب نە ٔڤتابَێکی ٔەک غایهی يّکطایک ٔ کۆریابی ثبغإٔرصا رٔٔی صەصا.
ْۆکبرەکەغیبٌ ٔەک یەک ثٕٔ :سەڵک رقیابٌ ثإٔ نە رژێًەکبَیابٌ ٔ ئاّيریکبیبٌ ثە پػاتیٕاَی ئەو
دکٕٔيەتبَە صەزاَی .پبغبٌ ئەو رژێًە صیکتبتۆرییبَە ضیبضاەتی نیجرانیساضایۆَیبٌ گارتەثەر صۆسای
ژیاابٌ ثاابظ ثاإٔ ریئااۆريی ئاابثٕٔری ئەَجاابو صرا ٔ ئیُجااب کااراَۀەی صیًٕکراتیااک ْاابتە ئاابرأە.
صەرئەَجبو کەفٔکۆڵی صژە ئّيریکبیی گۆڕصرا ثۆ کۆيەڵە َبڕەزایەتییەکی رۆتیٍ ٔ ئبضبیی نەثەراَجەر
ثەئااّيریکبییکرصَی کٕنتاإٔری ٔڤتەکەیبَااضا .ئەگەر نە صاْاابتٕٔصا تاابقە َاابڕەزایەتیی َاایگەراَکەری
صژەئّيریکبیی سۆپیػبَضاَەکبَی صژ ثە يەکصۆَبڵض ثێ ئۀا ثێگٕيبٌ رۆژْەڤتی َابٔیٍ ثە راضاتی
پێع کۀتٕٔە.

ثەرزەتەکٕٔزی

پەرەپێااضاَی صیًٕکراضاای ضااەستە .ثەڤو ئەيە ثۀ ٔاتاابیە َیاایە کە رۆژئاابٔا ٔ ثەتاابیجەت ٔڤتە
یەکگرتٕٔەکبٌ ٔاز نە یبريەتیضاَی ْێسەکبَی صیًٕکراضیی نیجرانی ثٓێٍُ .ثۀ ٔاتابیەظ َابیەتۀە کە
رژێااًە ئۆتۆریتەسٕازەکاابٌ قجاإٔد ثکەیااٍ تەَیااب نەثەر ئۀەی کە نە َێاإ ئەڵتەرَاابتیڤە سراپەکبَااضا
ثبغتریٍ ئەڵتەرَبتیڤە .ثەڤو ثە يبَبی ئۀەی ثێگٕيبٌ [ئەو پرۆضەیە] ْەڵگری ۆرێک ٔرصەکبری ٔ
ئبڵۆزییە .نە صەضبڵی راثرصٔٔصا ثۆ ثەڕێٕەثرصَی ْەڵجژارصَای ثەپەنە گٕغابريبٌ سطاتجێتە ضاەر ْەر
ٔڤتێک ئبکبيی پێاۀاَەی ن کۀتۆتۀە.
نە ْەَااضپ ٔڤتاای ٔەکاإٔ ثۆضااُیضا کە تەَیااب یەک ضاابد صٔای رێکۀتُُاابيەی ئبغااتیی صەتیااۆٌ
ْەڵجااژارصٌ ثەڕێٕەچاإٔ صەقاابٔصەق ْێااسە ئەتُیکیاایە يەترضاایضارەکبٌ ثەْێااس ثاإٌٔ ٔ ثرصیاابَۀە ٔ
صۆسەکەیبٌ ثە ۆرێک غاێٕاَض کە رۆَابَی صیًٕکراضاییەکی رەضاەَی نیجرانای گەنا صژٔار ثإٔیۀە.
یُبیەتکبراَی ئەتُیکی نەضەرکبر يبَۀە ْبٔرێکابَی سۆیابٌ نە صاصگبکبَاضا صايەزراَاض ٔ پۆنیطایبٌ
تەیبر ٔ ثەْێس کرصۀە .ضیطتەيی پێػٕٔ ْێػتبکٕٔ زیُضٔٔە ٔ پێضەچ گۆڕاَکبریی راضاتەقیُە ثاۆ
چەَضیٍ ضبد ٔ رەَگە چەَضیٍ صەیە کۀتجێتە صٔأە .نە تیًۆری رۆژْەڤت ٔ ئەفەبَطاتبَضا قۆَابەی
صۀڵەتطاابزی صرێژساابیەَتر ثاإٔە کە صەضااتکۀتی ثبغتریػاای ناا کۀتااۆتۀە .ثەگػااتی پااێع
ثەڕێٕەچَٕٔی ْەڵجژارصَێکی چەَضدیسثی ٔ َەتۀەیی پێٕیطتە نە قۆَبەێکی تێپەڕیُی پێاُ ضابڵەصا
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ریئۆريی ضیبضی ٔ گەغەپێضاَی صايەزرأەیی ثەڕێٕە ثاێ  .تێپەڕاَضَی ئبٔەْب قۆَبەێک ثۆ ٔڤتێکی
ٔەک ئێراق کە یبٔازیی َبٔچەیی ٔ ئەتُیکی ٔ يەزْەثیی قٕٔد ٔ ثەرچبٔی تێضایە گەن پێٕیطا
ٔ ژیبَجەسػە .ثەو غێٕەی ە صٔای ئۀەی صايەزرأە يەصەَییەکبٌ صاصگبکبٌ دیاسثە ضیبضاییەکبٌ ٔ
ئبثٕٔری صەضتجەکبر ثٌٕٔ ئیُجب ْەڵجاژارصٌ ثەڕێإە صەچێا ٔ .ەک ْەيإٔ ثەضاتێُەکبَی ژیابٌ نەو
ثەضتێُەغضا َبضیٍ ٔ پۆنێُجەَضیکرصَی زەيەٌ زۆر گرَگە.
ضەپبَضَی ْەڵجژارصٌ ثەضەر ْەئٕ ٔڤتێکاضا ئبضابَە ثەڤو سطاتُەگەڕی پرۆضاەی نیجرانیسيای
یبضبسٕاز گەن صژٔارتارە .پرۆضاەی نیجرانیساضایۆٌ ٔ صیًٕکراتیساضایۆَی راضاتەقیُە کە ْەڵجاژارصٌ
تەَیب ثەغێکیەتی پرۆضەیەکی ٔرصۀرصە ٔ صرێژسبیەَە .صۀڵەتەکبٌ ٔ رێکشرأە َبصۀڵەتییەکبٌ ثە
نەثەرچاابٔگرتُی ئەو ثاابثەتە پػااتگیری نۀ زَجیاارە چاابالکییە ثەرصۀاياابَە صەکەٌ کە نیجرانیسياای
یبضبسٕاز نە ٔڤتبَی رٔٔ نە گەغەصا پتۀ ٔ ثەْێس صەکەَۀە« .رێکشرأی َەتۀەییی صیًٕکراضای»
پػتیٕاَی نە ثبزاڕە ئبزاصەکبٌ ثسٔٔتُۀە کرێکبرییە ضاەرثەسۆکبٌ ٔ دیاسثە ضیبضاییەکبٌ صەکابت.
«ئبژاَطی ئّيریکبیی ثاۆ گەغەضاەَضَی َێإَەتۀەیی» یابريەتیی صارایای پێػاکەظ ثە صايٕصەزگاب
صاصٔەریاایە ضااەرثەسۆکبٌ صەکاابت .ثەڤو صٔا اابر ْەڵجااژارصٌ ْەياإٔ غااتێک صەضااڕێتۀە .ئەگەر نە
ٔڤتێکضا ْەڵجژارصٌ ثەڕێٕە ثا ٔاغایُگتۆٌ ٔ ْەيإٔ یٓابٌ زۆر ثە َەرؤَیابَی نەگەد صۀڵەتای
ْەڵجژێرصرأصا صە ٕٔڵُۀەْ .ەرٔەْب کە نە ثەراَجەر یێهتطیٍ نە رٔٔضیب ئبقابیەف نە قەزاقطاتبٌ ٔ
کبرنۆش يێُێى نە ئبرژاَتیُضا ئبٔەْب ْەڵٕێطتێکیبٌ ٔەرگرت .نە ئێطاتبصا کە صیًەَەکابٌ ٔ ْێًبکابٌ
صۀر صەگێڕٌ پرۆضاەی ْەڵجاژارصٌ زۆر ئبضابٌ نەضاەر کبضاێ تۆيابر صەکرێا ثەڤو چۆَابٔچۆٌ
صەکرێاا ثبڤصەضااتیی یبضااب نە تێهە یسیااۆَۀە ثااتٔ ثکاارێتۀە ثەْەرداابد صٔای ثەڕێٕەچاإَٔی
ْەڵجژارصَیع ژیبٌ ْەر صرێژەی ْەیە ثەتبیجەت ثۆ ئۀ سەڵکبَەی ٔا نۀێضا صەژیٍ.
ثەپێاۀاَۀە َەثَٕٔی ْەڵجژارصَی ئبزاص ٔ صاصپەرٔەراَە کەيبضییەکی تبقبَەی رٔٔتە ٔ ثۀاتبی
صیکتبتۆری َییەْ .ەڵجژارصٌ فبکتەرێکی گرَگ ٔ پڕثبیەسە ثۆ ثەڕێٕەثرصَی ٔڤت ثەڤو تبقە فابکتەر
َییە .نەيە گرَگتر َرسبَضَی صۀڵەتەکبَە ثەپێای پێٕرەکابَی نیجرانیسيای یبضابسٕاز .ئبزاصییەکابٌ ٔ
زَجیرە يبفە ئبثٕٔری ٔ يەصەَای ٔ يەزْەثییەکابٌ گرَگتاریٍ فبکتەرەکابَی سٕصيٕستابری ٔ پاێگەی
ئیُطاابَیٍ .ئەگەر صۀڵەتێااک ساابٔەٌ صیًٕکراضااییەکی ثەرکاإرت ٔ ثااإٔک ثا ثەڤو ثەرصۀاو ئەو
ئبزاصییبَە پەرە پ ثضات ثۆيبٌ َییە ثە صۀڵەتێکی صیکتبتۆریی نەقەڵەو ثاضەیٍ .ضاەرەڕای ئۀەی
ٔڤتبَی ٔەک ضەَگبپٕٔر يبنێسی ئەرصەٌ ٔ يەراکاع صەرفەتای ْەڵجژارصَای ضیبضایی ْبٔٔڤتییابٌ
ثەرکٕرت صەکەَۀە ثەڤو ثەثەرارٔص نەگەد رژێًە صیکتبتۆرییەکبَی ئێراق ٔ نیجی یابٌ صیًٕکراضاییە
َبنیجران ییەکبَی ٔێُێسۆیال رٔٔضیب ٔ ەەَبصا ثبرٔصۆسێکی نەثبرتریبٌ ثۆ ژیبٌ ٔ ئبزاصی ٔ غبصٔيبَیی
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ْبٔٔڤتییبَیبٌ سٕنیبَضٔٔە .زەستی ضاەريبیەصاریی یٓابَی صەتإاَ پرۆضاەی نیجرانیساضایۆٌ ثەرۀ
پێػۀە ثجبت کە ئبٔەْاب کابریگەرییەکی نەضاەر چایٍ صاَابٔە .ثابزاڕی ئابزاص ٔ ئەساالق صەتإاٍَ نە
تەَیػ یەکضیضا ثژیٍ.
ضەستتریٍ کبری ئبثٕٔری ثەڕێٕەثرصَی ریئۆريە نۀ ٔڤتابَەصا کە صاْبتیابٌ ثە رێگابی ئبضابٌ ٔ
ثێسەدًەتاضا صەضاتەثەر صەکەٌ .صەرکۀتإٔە صاثڕاَاضَی ئەو ٔڤتابَە نۀ اۆرە صاْابتە تااب راصەیەک
َبيٕيکیُە .ضبڵی  ٢٠٠٢ثبَکی یٓبَی صەضتی صایە تابقیکرصَۀەی ياۆصێهێکی صاْێاُەراَە نە ٔڤتای
چاابص نە ئبفرییاابی َبٔەَضیااضا .چاابص ضااەرچبٔەیەکی گۀرەی َۀتیاای ْەیە ثەڤو نەثەر ثبکگرأَااضی
ثێطاااەقبيی ٔ ثػاااێٕەی ضیبضااایی ئەو ٔڤتە کۆيپبَیاااب ثیبَییەکااابٌ کەيتااار سۆیااابٌ نە قەرەی
ضااەريبیەگٕزارییەکی گۀرە ثااۆ ْەڵگااۆزیٍ ٔ ْەَاابرصَی َۀتەکەی صەصا .ثاابَکی یٓاابَی ثڕیاابری
َاابٔثژیکرصَی صا ْەر ثااۆیە پاارۆژەکەی ثەْەَااض ٔەرگاارت ٔ قااّرزێکی ثەسػااییە صۀڵەت تاابکٕٔ ثە
ثەغضاریکرصَی کۆيپبَیبیەکی فرەَەتۀە ثە ضەرۆکبیەتیی ئێکطۆٌ يۆثیم گەڤڵەی ْەڵگۆزیُی َۀت
ێجە ثکبتْ .بٔکبت کۆيەڵە يەر ێکای صیبریکرأیػای صەضُیػابٌ کارص صەثاب پەرنەيابَی چابص
یبضبیەکی پەضُض ثکارصایە کە ثەپێای ئۀ یبضابیە نە ضاەصا ٨٠ی صاْابتی َۀت تەرسابٌ ثکارپ ثاۆ
تەَضرٔضااتی فێرکاابری ٔ کبرٔثاابری ژێرساابَی گَٕااضکبٌ ْەرٔەْااب نە ضااەصا ٥ی ثااۆ َبٔچەکاابَی
صۀرٔثەری ثیرە َۀتەکابٌ تەرسابٌ ثکرێا ٔ نە ضاەصا ١٠یػای نە دطاێجێکی ضاێیەيضا پبغاەکەت
ثکرپ ثۆ َۀەکبَی صاْبتٕٔ .ئۀیتریػی نە ضەصا  )٥ثۆ سٕصی صۀڵەت ثٕٔ ٔ صەیتٕاَی ثەکەیئای
سۆی ثەکبری ثٓێُ  .ثۆ صڵُیبثٌٕٔ نۀەی کە نە يەیاضاَی کرصۀەغاضا پارۆژەکە ێجە ا صەکرێا
ثاابَکی یٓاابَی ثڕیاابریصا کااۆی صاْبتەکاابَی َۀت ثکاارێتە ثاابَکێکی ثیاابَییۀە ٔ کااۆيیتەیەکی
ضەرثەسۆی چبٔصێری کە پێکْبتٕٔە نە صەضتەیەک نە ْبٔٔڤتییبَی ثەر ەضاتە ٔ َبضارأی چابص)
ئەرکی ثەڕێٕەثرصَی ئۀ دطێجە ثگرێتە ئەضاتۆْ .ێػاتب ثاۆ َرسبَاضَی ئەو ياۆصێهە زۆر زٔٔە ثەڤو
ئەگەر يۆصێهێکی ضەرکۀتٕٔ ثٕٔ صەتٕاَیٍ نە غٕێُەکبَیتریػضا تبقیی ثکەیُۀە .ثەڕێإەثرصَی ئەو
يیتااۆصە تەَاابَەت نۀ ٔڤتبَەغااضا کە پێٕیطااتیبٌ ثە یاابريەتیی ثاابَکی یٓاابَی َیاایە صەتٕاَێاا
ئبضۀارێکی غبَۆیی نەضەر ٔڤتبَیتر ثە ثٓێڵ  .يۆصێهی چبص صەتٕاَ يیتۆصێک ثشبتە ثەرصەض
کە نە رێگبی ئۀ يیتۆصۀە ثتٕاَیٍ کبرێک ثکەیٍ کە ضەرچبٔە ضرٔغتییەکبٌ نەثابتیی ئۀەی ٔەک
ئێطتب ثجٍ ثە يبیەی کبرەضبت ثگۆڕصریٍ ثۆ صەرفەتی ثەستۀەری ٔ پێػکۀتٍ.
صٔا بر پێٕیطتە ثڵێیٍ صەث ثبڤصەضتیی یبضب ثژیەَیُۀە .یەک نە ئبضاۀارەکبَی ەستکرصَای
نەڕاصەثەصەر نەضاااەر صیًٕکراضااایی رٔٔت ئۀەیە کە نە ٔڤتااابَی رٔٔ نە تێپەڕیُاااضا کەيتااار ْۀڵااای
صرٔضتکرصَی پێکٓبتەی صاْێُەراَە ٔ کبریگەر ٔ ثەکەڵک صەصرێا  .ثەپێای تێگەییػاتُی گۀرەتاریٍ
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پەرەپێااضەراَی چەيکاای ثبڤصەضااتیی یبضااب نە ضااەصەی ْەژصەيااضا ا کەضاابَی ٔەک يۆَتێطااکیۆ ٔ
يەصیطۆٌ ا ثبڤصەضتیی یبضب يبَبی ضیطتەيێکی ئبڵۆزی «کۆَترۆد ٔ ْبٔضەَگی» کە ثۆ ثەرگارتٍ
ثە کەڤکەثإَٔی صەضاەڤت ٔ ثەکبرْێُاابَی سراپای پهۀپابیە صاڕێااژرأە .ئبٔەْاب ئبيبَجێاک تەَیااب نە
رێگبی َٕٔضیٍ ٔ ریسکرصَی يبفەکبَۀە َبیەتەصی ثەڵکٕٔ پێٕیطتە ٔەْب ضیطتەيێک رۆ ثُرێا کە
ثەر ثە پێػێهکرصَی ئەو يبفبَە نە الیەٌ صۀڵەتۀە ثگرێ ْ .ەرٔەْاب صەثا گارٔپە ۆرأ ۆرەکابٌ
نەو ضیطتەيەصا ثەغضار ثکرێٍ ٔ صەضەڤتیبٌ پ ثضرێ يەصیطۆٌ ٔتەَای« :صەثا کبرێاک ثکەیاٍ
کە فرەسٕازی ثە فرەسٕازییەکی ثەراَجەر کۆَترۆد ثکرێ ».
ئبيبَجێکی صیکەی پێکٓبتەکبٌ کۆَترۆڵکرصَی کەفٔکٕڵی ەيبٔەری ٔ صرٔضتکرصَی صۀڵەتێکی
صیًٕکراتیااک ٔ نەْەيبٌکبتااضا ٔرصثاایٍ ٔ رێکٕپێااک ثاإٔ .پێکٓاابتەی ئبفرییاابی ثبغاإٔر ًَاإَٔەی
پێکٓبتەیەکی َبئبضبیی ٔ تب راصەیەک َبصیًٕکراتیکە کەچای ئەو پێکٓابتەیە تٕاَیإیەتی صەضاەڤتی
کەيیُەکاابٌ صاثاایٍ ثکاابت ْەو کەياابیەتییە َبٔچەییەکاابَی ٔەک ەەغاایرەتی زنااۆش ٔ ْەو کەيیااُە
پرژٔثتٔەکبَی ٔەک ضپیپێطاتبٌ .ثەو کابرە ضاەرەڕای ْەيإٔ ْەژاری ٔ کبرەضابتە کاۆيەڤیەتییە
صڵتەزێُەکبٌ ئبفرییبی ثبغٕٔر ئەگەری ضەرکۀتُی صیًٕکراضیی ثەرزتر کرصۆتۀە.
ثەصاسۀە نۀڕۆصا تااإێژێکی گۀرە ٔ پڕثااابیەسی صايەزرأە ْەڵُەثژێرصرأەکااابٌ ا صەَگااای
َبڕاضتۀسۆ یبضاب ٔ رێطابی فێاضراڵی ٔ کاۆَترۆد ٔ ْبٔضاەَگی ا کە ضاەرەکیتریٍ تبیجەتًەَاضیی
زۆری نە پێکٓاابتە رەضااًی ٔ َبڕەضااًییەکبَی ئۀرٔپااب ثاإٌٔ کۀتاإَٔەتە ثەر غااک ٔ گٕياابَۀە.
صیبرصەیەک کە صەتٕاَیٍ ثە ضەَضرۆيی ٔایًبرَ ٩٣بٔزەصی ثکەیٍ ا َابٔی ئەو صیابرصەیە نە پێکٓابتەی
ثبڤی ئەڵًبَیب نە َێٕاٌ ْەرصٔٔ َّگی یٓابَگیرصا گیارأە ا نە ْەيابٌ کبتاضا کە َەیتإاَی ثەر ثە
ضااەرْەڵضاَی فبغاایسو ثگرێاا ا ثااۆتە ْااۆی ئۀەی کە سەڵااک پێکٓبتەکاابَی تەَیااب ثە چاابٔی
کبەەزثبزییەکۀە تًبغب ثکەٌ کە کبرێکی ئۀتۆظ ئەَجبو َبصەٌ صەڵێی ْەر ضیطتەيێکی ضیبضی
نە ئەڵًبَیبصا ثە ئبضبَی صەیتٕاَی نە غکطتی َیسايی غۆڕغای کاۆيەڤیەتی «قەیراَای گۀرە» ٔ
ئبٔضاابَی ثەرثااتٔ ثە ضااتيەت صەرثاابز ثکاابت) .ئۀ رۀتاابَەی کە نەيااپەرٌ نە ثەرصەو صیًٕکراضاایی
راضااتۀسۆصا ثە رۀتگەنێکاای ثێجاابیەر نەقەڵەو صەصەٌ ٔ پێیاابٌ ٔایە صەرفەتاای راصەرثڕیُاای سەڵااک
ثەرکٕرت صەکەَۀە .ئێطتبکە نەيالٔالی یٓبَاضا غاێٕازە ۆرأ ۆرەکابَی ئەو ثُەياب زۆریُەسإازە
ثەصی صەکەیٍ .ثەڤو کێػەی ئەو ۆرە ضیطتەيبَە کە الیەَی ثرأە صەتٕاَ ْەيإٔ غاتێک ثکابتە
يإڵکی سااۆی ئۀەیە کە نە زۆرثەی ٔڤتاابَی رٔٔنە صیًٕکراتیساضایۆَضا ثاارأە ْەر ثەراضا ْەياإٔ
غتێک صەکبتە يٕڵکی سۆی.
 . ٩٣کۆيبری ئەڵًبَیب نە َێٕاٌ ْەرصٔٔ َّگیجیٓبَیی یەکەو ٔ صِٔٔيضا.ٔ .ف

175

ئەڵاجەت کٕنتٕٔرەکاابٌ یاابٔازٌ ٔ کۆيەڵگااب یبٔازەکابٌ پێٕیطااتیبٌ ثە چٕارچێاإەی یاابٔاز ٔ
ۆرأ ااۆری صەضااەڤتضاری ْەیە .ئەيە ثە يبَاابی ثەرگریکاارصٌ َیاایە نە قجاإٔڵکرصَی يااۆصێهێکی
یەکگرتٕٔ ثۆ صۀڵەت ثەڵکٕٔ صاکۆکیکرصَە نەضاەر تێگەییػاتُێکی رەَگابٔڕەَگتر ثاۆ صیًٕکراضایی
نیجرانای ااۆرە تێگەییػااتُێک کە ْەر صٔٔ ٔغااەکەی َاابٔ ئەو صەضااتۀاژەیە ثپێکا  .صیًٕکراضاایی
رەضەٌ ضیطتەيێکی تٕرت ٔ ثگۆڕە ٔ َەتەَیب صەثێاتە ْاۆی ْێٕرثإَٔۀەی ئەو صٔٔ ْێاسە ثەڵکإٔ
صەثێتە ْۆی ْێٕرثَٕٔۀەی ئۀ ْێساَەیتریع کە تۆکڤیم ثە «صايەزرأە َبٔکۆییەکبٌ»َ ٩٤ابٔزەصی
کرصٌٔٔ کە صٔا بر ثەرزەتەکٕٔزییەکی ٔرص ٔ رێکٕپێک صاصەيەزرێُ  .ثۆ تێگەییػاتٍ نەو ضیطاتەيە
پێٕیطتە ْۀڵێکی فیکری ثۆ ژیبَضَۀەی َەریتای نیجرانیسيای یبضابسٕازاَە ثشەیاُەگەڕ ئەو َەریاتە
ثُەيبیی ٔ ثَٕیبصییە ْەو نە ئەزئَٕی رۆژئبٔاییضا صەثیُرپ ٔ ْەو صەتٕاَ پەرەپێضەری دکٕٔيەتی
ثبظ ثێ نە ْەرْەئٕ یٓبَضا.
ئەگەر نە يێػکی سۆيبَضا ئەو پرۆضەیە ثجەضتیُۀە ٔ کٕرتی ثکەیاُۀە ثۀ رٔٔصأاَۀە کە نە
ٔڤتە صٔٔرەکبَااضا صەقۀيێ ا ئۀ ٔڤتاابَەی کە غااپرز ٔ ْەژارٌ ٔ ثەتۀأی یاابٔازٌ نە رۆژئاابٔای
صۀڵەيەَض ٔ صیًٕ کراتیک ئۀا ژیبَضَۀەکەيبٌ ضەقەت ٔ َبتۀأ صەرصێ  .صیًٕکراضی ئۀ غاتەیە
کە ْێػتب نە ْەئٕ غٕێُێک صرێژەی ْەیە .يهًالَێی َێٕاٌ صیًٕکراضی ٔ نیجرانیسو يهًالَێایەکە نە
راثرصٔٔی سٕصی رۆژئبٔاصا گەغتە تەغ ٔ نٕٔتکەی سۆی .ئەو يهًالَێیە ْەرچەَاض فاۆريێکی تۀأ
یبٔازی ٔەرگرتٕٔە ثەڤو تب ئێطاتبیع نە رۆژئابٔاصا ثەرصۀاو ٔ رٔٔ نە گەغاە ٔ پەرەضاەَضَە .ئەو
يهًالَێیە زیبتر نە ْەر غٕێُێکیتر ثەتبیجەت نە یەک ٔڤتاضا زاد ٔ ثەرچابٔۀ :ڤتە یەکگرتٕٔەکابَی
ئّيریکب.
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ثەغی پێُجەو
زیبصکۀتەی غتێکی ثبظ
صەڵێٍ پبرە ثەصیٓێُەری ثەستۀەری َییە ثەڤو ثێگٕيبٌ الی سۆتابٌ ثیار نۀە صەکەَۀە کە ٥
ْەزار يیهیبرص صۆالر صەتٕاَ ژیابٌ ژێارۀژٔٔر ثکابت .نە چابرەکە ضاەصەی راثارصٔٔصا ئاّيریکب رێاک
ئبٔەْب رێژەیەکی ثە ضەراپبی ثەرْەيی َبٔسۆییی سۆی زیبص کرصٔٔە ]١[.کەچی ْەئٕ نێکاضاَۀە ٔ
غیکبرییەکبَی صەرَُٔٔبضبٌ َیػبَضەری ئۀەیە کە ئّيریکبییەکبٌ نە ثیط ٔ پێُ ضبد نەيۀپێع
ثەستۀەر َایٍ .ئەو ٔڤتە َەتەَیاب صۀڵەيەَاضتر ثاۆتۀە ثەڵکإٔ نە َسیاک ثە ْەيإٔ رٔٔثەرەکبَاضا
پێگە ٔ ێگەیەکی ثبغتر ٔ ثەرزتریػی ثەصەض ْێُبٔە .زۆرثەی ئّيریکبییەکبٌ ثبرٔصۆسی غاپرز ٔ
غااێٕأی ٔڤتەکەیاابٌ نە صەیەی ١٩٧٠صا نەثیاار کاارصٔٔە .ئااّيریکب نەژێاار گٕغاابری صۆڕاَااضَی غااەڕی
ییەتُبيضا ضٕٔک ٔ تڕۆ ثٕٔثٕٔ ْەرٔەْب ثەصەض قەیراَی ئبٔضبٌ قەیراَەکبَی َۀت یابسیجٌٕٔ
ٔ غەڕە رەگەزییەکبٌ ٔ پەرەضاەَضَی رێاژەی تابٔاٌ ٔ یُابیەتۀە ثە تەَاگ ْابتجٕٔ .ثەڤو نە صٔٔ
صەیەی صاْبتٕٔصا ئبثٕریی ئّيریکب تب راصەیەکی زۆر ثە غێٕەیەکی ثەرصۀاو ٔ ث ٔەضتبٌ ٩٥گەغەی
ضەَض صاْابتی ضاەراَە نە ضاەصا  ٥٠زیابصی کارص تابٔاٌ ٔ یُبیەتەکابٌ کەو ثإَٔۀە پێٕەَاضییە
رەگەزییەکبٌ صۆسێکی ثبغتری پەیضا کرص ٔرصە ٔرصە ٔ ضەرنەَٕپ غبرەکبٌ ثٕٔژاَۀە ٔ ْەرْەئٕ
فبکتەکاابَی ثەَاابٔ «پاابرايێتری ثەصثەستاای» ٩٦رٔٔیاابٌ نە کااسی صا .نە رٔٔثەری َێَٕەتۀەییااضا ئەو
گۆڕاَکبرییاابَە تەَاابَەت ثەرثتٔتاار نەيەظ رٔٔیاابٌ صا .نە ضااەرەتبی َۀەصەکبَااضا غااەڕی ضاابرص ثە
قبزاَجی رۆژئبٔا کۆتبییی پ ْبت کۆيۆَیسو رٔٔسب ضۆضیبنیسو نە ثبیەر کۀت ٔ نە رٔٔی ضیبضی

 . ٩٥ئەڵاااجەت نەو قۆَااابەەصا کۆيەڵێاااک قەیراَااای ئااابثٕٔری ٔ صاثەزیُااای ثبزرگااابَیع رٔٔی صأە ثەڤو نە
گۆغەَیگبیەکی يێژٔٔییضا ْەغاتبکبٌ ٔ َۀەصەکابٌ ثە قۆَابەێکی صٔٔر ٔ صرێاژی گەغەضاەَضَی ئبغاتییبَە
صێتە ئەژيبر .تەَبَەت رێژەی صاْبتی يبيُبٔەَاضی کە نە دەفتاب ٔ ْەغاتبکبَضا تٕٔغای ٔەضاتبٌ ٔ َەگاۆڕاٌ
ْاابتجٕٔ نە َۀەصەکبَااضا ثااۆ ْەرْەياإٔ گاارٔپە کۆيەڤیەتییەکاابَی ئااّيریکب نە صۀڵەيەَااضتریُیبَۀە ثااۆ
ْەژارتریُیبٌ ثەرزثَٕٔۀەی ثەسۆٔە ثیُی.
96. Misery index
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ئبثٕٔری َیسايی ٔ کٕنتٕٔرییۀە ئّيریکب ثٕٔ ثە ضەرکٕد ٔ ضەرچەغُی یٓابٌ .يارۆڤ ٔایاضەزاَی
ئبٔەْب ضەرکۀتُێک ْەئٕاٌ سۆغذبد ٔ غبصٔيبٌ صەکبت.
ثەڤو ئااّيریکبییەکبٌ ثەو غااێٕەیە ثیاار نە گۆڕاَکبرییەکاابٌ َاابکەَۀە .ضااەرەڕای پێػااکۀتٍ نە
ْەئٕ ئۀ رٔٔثەراَەصا ئۀاٌ پێیبٌ ٔایە ٔڤتەکەیبٌ ٔ ثەتبیجەت ضیطاتەيی ضیبضایی ٔڤتەکەیابٌ
تٕٔغی کێػەیەکی ثُەيبیی ثٕٔە .ثەکإرتی ئاّيریکبییەکبٌ ثبٔەڕیابٌ ثە صیًٕکراضاییەکەی سۆیابٌ
َەياابٔە .ئەگەر نە ْۆکبرەکاابَی صڵەساإرپەی ئااّيریکب ٔرص ثیااُۀە تێااضەگەیٍ کە َیگەراَییەکاابَی
ئااّيریکب ْبٔغااێٕەی ْەياابٌ ئۀ َیگەراَییاابَەیە کااّ ٔڤتەکاابَیتری یٓاابَی گرتااۆتۀە .رەَااگە
سەضاابرەکبَی غااەپۆنی صیًٕکراتیااک ثااۆ ٔڤتە یەکگرتٕٔەکاابٌ نە ْەرْەياإٔ ٔڤتە رۆژئبٔاییەکاابَیتر
تَٕضتر ٔ قإٔڵتر ثإٔث  .نە ثُەڕەتاضا کۆيابری ئاّيریکب نەضاەر ئبیاضیبی ْبٔضاەَگیکرصٌ نە َێإاٌ
ئیراصەی زۆریُە ٔ يبفی کەيیُە ا یبٌ ثە ٔاتبیەکی گػتیتر ْبٔضەَگیی َێٕاٌ صیًٕکراضی ٔ ئبزاصی
ا صايەزراثٕٔ کەچی ئەو ٔڤتە رۆژ نەصٔای رۆژ زیبتر ثەرۀ اۆرە پۆپاۆنیسيێکی کبڵئبيابَە صەچێا
کە تێیضا پێٕەرە ضەرەکییەکبَی غەرەییەت ثریتییە نە َبٔثبَاگ سۆغۀیطاتی ٔ کرأەیای .ثەپێای
ئەو ئبیااضیۆنۆژیبیە پێٕیطااتە صايەزرأە کۆَەکاابٌ ثااڕٔٔسێٍُ ئۆتااۆریتەی ضاإَُەتی الٔاز ثکرێ ا ٔ
گرٔٔپ ە سبٔەٌ ثەرژۀەَضییەکبٌ زاد ثاٍ ٔ صٔا ابر ْەيإٔ ئەو غاتبَەظ نەژێار َابٔی «سەڵاک»صا
ثەڕێٕە ص ەثرێ  .ئبکبيی ئەو پرۆضەیە ثۆتە ضڕاَۀەی قٕٔڵی ْبٔضاەَگی نە ضیطاتەيی ئاّيریکبصا
ٔاتە صیًٕکراضیی زیبتر ٔ ئبزاصیی کەيتر.
رەَگە کبثرایەکی ثیبَی پێی ضەیر ثا کە صەڵێایٍ ثەْێستاریٍ صیًٕکراضایی یٓابٌ ثابٔەڕی ثە
سااۆی َەياابٔە ثەڤو نە راضااتیضا ئبٔەْااب قەیراَێااک نە ئاابراصایە .ئەگەر ئەو صەرثااڕیُە ثە قطااەیەکی
راصیکاابد صەزاَااٍ ئبٔڕێااک ثااضەَۀە نە ضاابکبرتریٍ ٔ ێجاابٔەڕتریٍ ئبياابری ثەرصەض ا ٔاتە ئبياابری
صاثەزیُی رێژی يتًبَەکرصٌ ثە پبیتّس کە ْێًبی ضیطتەيی ضیبضایی ْەر ٔڤتاێکە .نە ضاەرەتبی
غەضااتەکبَضا نە ضااەصا زیاابتر نە ٧٠ی ئااّيریکبییەکبٌ ئۀ ثۆچَٕٔەیاابٌ قجاإٔد ثاإٔ کە صەیاإت
« صڵُیبیٍ ْەرْەئٕ کبرەکبَی صۀڵەت نە ٔاغیُگتۆَضا ْەيیػاە یابٌ زۆرثەی کابت صرٔضاتە» .ئەو
رێژەیە ثە صرێژاییی ضی ضبد ثەرصۀاو صاثەزیٕە ٔ ئێطتب گەغتۆتە  ٣٠نە ضاەص .صٔاثەصٔای یابزصەی
ضێپتبيجری ئّیهٕل)  ٢٠٠١راپرضییەکبٌ َیػبَضەری ئۀە ثٌٕٔ کە ئبضتی يتًبَە ٔ ثابٔەڕی سەڵاک
ثە ٔاغیُگتۆٌ زیبصی کرصٔٔە :ثەپێی راپرضییەکەی رێکشرأی گبنٕو نە ئۆکتۆثری تػریُی یّکاّو)
٢٠٠١صا نە ضەصا ٦٠ی سەڵک ْەيیػە یابٌ زۆرثەی کابت ثبٔەڕیابٌ ثە ٔاغایُگتۆٌ ْەیە ثەڤو ئەو
رێژەیە نە ژٔەَی دٕزِیراٌ) ٢٠٠٢صا گەڕایۀە ضەر ْەيبٌ ْێڵی پێع یابزصەی ضاێپتبيجر ئّیهٕل).
ْەرچەَض غەڕی صژەتیرۆر ْەضتی َیگەراَای ٔ صڵەسإرپەی ٔرٔٔژاَاضٔٔە ثەڤو ئەگەری گەڕاَۀەی
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رێااژەی يتًاابَەکرصٌ ثااۆ ْەياابٌ ْێڵاای صەیەکاابَی  ١٩٥٠ ١٩٤٠یاابٌ  ١٩٦٠ئەگەرێکاای ثااإٔکە .نەو
ثٕارەصا ئەيە تبقە ئبيبری ثەرصەض َییۀ .ەڤيەکابٌ ثاۆ پرضایبری «کبرثەصەضاتبَی صۀڵەت گإپ
َااابصەَە ثیرٔثۆچااإَٔی کەضااابَی ٔەک ياااٍ» نە غەضاااتەکبٌ ثەصٔأە صەقااابٔصەق ْەر ئەو رۀتەی
تێپەڕاَضٔٔە .ثەپێی نێکضاَۀەکبَی رێکشارأی راپرضایی ْەریاص «پابرايێتری تاۆراٌ ٔ َابئەکتیڤیی
ضیبضی» ٩٧نّ غّضاتّکبَضا ثاّ غاێِٕی يبيُبَِٔاضی نە ضاەصا  ٣٤ثإٔ کاّ ناّ َِّٔصِکبَاضا ثاّرز
ثٕٔیااأِّ ثاااۆ  ٦٣ناااّ ضاااّص پبرايێترِکااابَیتریع ئبِْٔاااب رِٔتێکیااابٌ ثڕیااإِ .ئبکااابيی ْاااّئٕ
نێکۆڵیُِّٔکبٌ ثۆ َرسبَضَی رێژِی يتًبَّی گػتیّْ ٩٨ر ثّو غێِٕیّ تبد ٔ صڵتّزێُّ]٢[.
ثّ ثّرأرص نّگّد غّضتّکبَضا رێاژِی ثّغاضاریکرصٌ ناّ ّْڵجژارصَاّکبَی ضاّرۆک کۆيبریاضا ناّ
ضّصا َسیکّی  ٢٠صاثّزیِٕ .رێژِی ثّغضاریکرصَی ضپیپێطتبٌ گّن زیابتر صاثاّزیِٕ چَٕکإ صٔای
غّضتّکبٌ ٔ ّْڵِٕغبَِّٔی کۆيّڵّ یبضبی ڕِگّزپّرضتبَّ کّ ئیجبزِی ثّ رِظپێطتبَی ثبغإٔر
َّصِصا ثّغاضاری ناّ ّْڵجژارصَاضا ثکاٌّ رێاژەی ثەغاضاریکرصَی رِظپێطاتبٌ زۆری کارصٔٔە .ئەيە
نەدبڵێکضایە کە نە ثیط ضابڵی راثارصٔٔ ٔ نە رێگابی کاۆيەڵە یبضابیەکی صڵگەرياکەراَۀە ْۀد ٔ
تێکۆغاابَێکی ثێٕچاابٌ ثااۆ راکێػاابَی سەڵااک ٔ ثەغااضاریضاَیبٌ نە ْەڵجژارصَەکبَااضا کۀتە گەڕ]٣[.
ْەَاااضپ کەش صەڵاااێٍ ثەغاااضاریکرصَی کەيااای سەڵاااک نە ْەڵجژارصَاااضا َیػااابَضەری رازیجااإٌٔ ٔ
سۆغذبڵییبَە [نە صۆسی ْەَإٔکە] کە ٔایە َایگەراٌ يەثاٍ ێای سۆغاذبڵییە .ثەڤو ثەپێای ئەو
ثۆچَٕٔە ئۀ کبتبَەی کە رێژەی ثەغضاریکرصَیبٌ نە ْەڵجژارصَضا زۆر ثٕٔە ثۆ ٔێاُە نە پەَجبکبَاضا
دەتااًەٌ سەڵااک صۆسێکاای غۆڕغااگێڕاَە ژیاابٌٔ صیاابرە قەت ٔا َەثاإٔ .ثە ْەر غااێٕەیەک ثیاار نە
صەَگضاٌ ثکەیُۀە ٔ ثە ثبغی ثاساَیٍ یابٌ ساراو ئبٔەْاب صاثەزیُێکای قإٔد غایبٔی تإێژیُۀە ٔ
نێکۆڵیُۀەیە.
نە کۆيەڵگبیە کی ئبزاصصا صەَگضاٌ َەتەَیب تبقە کرصەی گػاتیی ْبٔٔڤتیابَە ثەڵکإٔ یەکاێکە نە
ضبکبرتریٍ ٔ ئبضبَتریٍ کبرەکبَیعْ .ەرْەئٕەکەی ثریتییە نۀەی چەَضضبد برێک ثایتە ثەرصەو
ضُضٔٔقەکبَی صەَگضاٌ .ئەرکە يەصەَییەکبَیتر کە ثەڵێٍ ٔ ثەرپرضبیەتییەکی زیبتر صەسٕازٌ ا ٔەک
ثإَٔە ئەَاضاو نە دیسثێکای ضیبضای یابٌ ئەَجإيەَی قٕتبثشابَەصا ا گەنا زیابتر ٔ فرەتار تٕٔغای
صاثەزیاٍ ْابتٌٕٔ .رۆثێارت پۆَتابو ثیريەَاضی زاَطاتە ضیبضاییەکبٌ نە رێگابی کاۆيەڵە ئبياابرێکی
ْەژێُەرۀە صەرئەَجبيێکی ٔەْابی سطاتۆتە ثەرصەضا کە ثە گػاتی نە َبٔەڕاضاتی غەضاتەکبَۀە
ئبضتی ثەغضاریکرصٌ نە کبرٔثبری گػتی ٔ يەصەَیضا ثە رێژەی نە ضەصا  00صاثەزیٕە]٤[.
97. Tiff and Passivity index
98. Reliance public
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صڵطبرصثَِّٕٔٔی ئّيریکبییّکبٌ نّ ضیطتّيی ضیبضیی ٔڤتّکاّیبٌ ناّ ْاّئٕ غاتێکضا رَِگای
صأِتِّٔ ا ناّ صَِگضاَیبَاضا ناّ ِٔڤيضاَأِّی راپرضاییّکبَضا ناّ َٕٔضایُی َبياّصا ثاۆ رۆژَبياّ ٔ
گۆ برِکابٌ نااّ ٔتإٔێژِ تێهّ یسیۆَییّکبَااضا ٔ نّراضاتیضا نااّ صٔٔتإێی ضااّر ّو راصِرثڕیُااّکبَیبٌ
نّضّر ْاّئٕ غاتێک ٔ ناّ ْاّئٕ غإێُێکضا [ئاّو صڵطابرصثَِّٕٔٔیّ رَِگای صأِتأِّ] .ئبٔڕێاک
ثضَِِّٔ نّ ضاّرصێڕی َّْاضپ ناّ گرَگتاریٍ تٕێژیُأِّ ٔ نێکۆڵیُأِّکبٌ ضاّثبرِت ثاّ ضیبضاّتی
ئّيریکب نّ ضبڤَی گّغبِٔی صِیّی ١٩٩٠صا :ثۆچی ئّيریکبییّکبٌ رقیبَّ نّ ضیبضاّت سُکابٔ ناّ

گَّضِڵیااضا پێتااّستی سۆثااّزنساٌ سیبَااّتی صیًٕکراضاای صاصگاابییکرصَی صیًٕکراضاای ْااّڤتُی
تۆقێُااّر ضیبضااّتی چّپااّد گرٔپ اّ ساابٌِٔ ثّرژَِِٔضییااّکبٌ .چَّااضِْب ثّرْااّو ٔ َٕٔضاارأِی

صیکّغًبٌ ّْیاّ کاّ ّْرْاّئٕیبٌ ثابرٔصۆسی ئاّيریکب صِقابٔصِق ٔ ثاّ ْاّيبٌ راصِ ثاّ صۆسێکای
َبئٕيێضکّر ٔێُب صِکٌّ .صێرێک ثبک ضّرۆکی پێػٕٔی زاَکۆی ْبر برص صٔا نێکۆڵیُأِّ تۆکًاّ ٔ
ثّپێسِکّی سۆی ضّثبرِت ثّ صیًٕکراضیی ئّيریکب َبٔ َبِٔ کێػّی دکٕٔيّت .تَّبَاّت ْۆکابر ٔ
ئبراضتّی ٔرٔٔژاَی َیػتًبَپّرضتی نّ صٔای یبزصِی ضێپتبيجر ئّیهٕل) ئّگّڕایِّٔ ثۆ ثاّرزڕاگرتُی
َیػاتًبٌ ٔ ئبيبَجاّکبَی ٔ ْاّرِْٔب ساّڵکی ئااّيریکب ٔ پێَِٕاضیی ثاّ ضیبضاّت یابٌ ضیطااتّيی
ضیبضیی ئاّيریکبِٔ َاّثٕٔ .ئّگاّریع ئبٔڕێاک ناّ ضیطاتّيی ضیبضای صراثێتأِّ ثریتای ثإِٔ ناّ
صرێژِپێااضاَی َااّریتی صژایااّتیکرصَی صِضااّڤت نااّ صٔٔتاإێی زۆرثااّی راگّیبَضَُبيااّ ٔ َبيیهکااّ
ضیبضییّکبَضا ئّو َّریتّ ئێطتّ رۆ چِٕٔ ثّ َّْبٔی کۆيّڵگبصا ٔ ثۆتّ غاتێکی پتأّ ٔ ثّثُاّيب.
کبت يرۆڤ تێضِگبت کّ گۆڕیُی تێڕٔاَیُاّ گػاتییّکبٌ ناّ ئبضا دکٕٔيّتاضا ناّ پۆزِتیڤأِّ ثاۆ
َیگااّتیت نااّ ّْنٕيّر ێکااضا رٔٔی صأِ کااّ ثااّ صرێژاییاای ضاای ضاابد گّغّضااَّضَی ئاابثٕٔری ٔ
ضّقبيگرتٕٔییی کۆيّڤیّتیی زۆر گّٔرِ ژیبٔیٍ ئّٔکبت کێػّکّی ال قٕٔڵتر صِثێتِّٔ ٔ ئّضاتّيّ
َّگبتّ ئّٔ صِرَِجبيّی کّ صیًٕکراضیی ئّيریکب تٕٔغی کێػّیّکی یضی ثِٕٔ.
ثااّڤو ْۆکاابری ئااّو صاڕٔٔسبَااَّّْ .ااضپ کااّش صِیگێڕَاأِّ ثااۆ غااّڕی یااّتُبو ٔ رٔٔصأی
ٔاتێرگااّی َّْااضپ کّضاایتر صِیشَّااّ ئّضااتۆی ئاابرِزِٔٔ ّْيیػااّیی ٔ َبکۆتبکاابَی صِٔڵااّت ٔ
کّضاابَێکی صیکااّیع صِیگێڕَاأِّ ثااۆ الٔازکاأّتٍ ٔ صاثااّزیُی ضیبضااّتًّصاراٌ نااّڕٔٔی َاابِٔڕۆک ٔ
چۆَێتییِّٔ .٩٩ثّڤو ثّپێی تٕێژیُِّٔیّکی ٔرصی تٕێژِراَی کۆنیژی زاَطتّ ضیبضاییّکبَی کێُێاضی
نّ زاَکۆی ْبر برص ْیشکبو نّو ۆرِ ْۆکبراَّ کّ زۆر بر ئبيبژِیبٌ پ صِصرێ صِٔریبٌ َّگێڕأِ
یبٌ الَیکّو تبقّ ْۆکبر َیٍ ]٥[.ثۆ ٔێُّ ّْرچَّض ثێگٕيبٌ غّڕی یاّتُبو ٔ رٔٔصأی ٔاتێرگاّی
ئبضّٔاری َیگّتیڤیبٌ نّضّر صِٔڵّت ثّ ْێػتِٕٔ ثّڤو ثّرنِّٔی غّڕی یّتُبو صٔچابری ئأّ
99. Quality
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صِرئَّجبيّ تبڵّ ثێ ئّو صاثّزیُّی ثۆچَٕٔی گػتی صِضتی پ کرصثإٔ ٔ تاب يبِٔیاّکی زۆر صٔای
کّيڕَِگجَِّٕٔٔی یبصِِٔرییّکبَی یّتُبو ٔ ٔاتێرگّیتیع ّْر صرێاژِی ْاّثٕٔ .ناّ زۆرثاّی ٔڤتاّ
پیػّضبزییّکبَضا ْبٔغێِٕی ئبِْٔب صاثّزیُێکًبٌ نّ يتًبَّی گػتیضا ثّ رێژِیّکی کاّيتر ثیُیإِ
ْااّر ثۆیااّ ئّضااتّيّ ْۆکاابری ئااّو صیبرصِیااّ ثّتاأّأی ئااّيریکبیی ثێ ا ثااۆ ٔێُااّ ٔاتێرگااّی ).
ضّثبرِت ثّ ضّرّْڵضاَی صِٔڵّتی گّٔرِیع پێٕیطاتّ ثڵێایٍ ّْرچَّاض ناّ غّضا ٔ دّفتبکبَاضا
ّْو رێژِی فّريبَجّراٌ ٔ ّْو رێژِی رێکشرأِ صِٔڵّتییّکبَی ٔاغیُگتۆٌ گّن زیبصی کرص ثّڤو
نّ ثیط ٔ پێُ ضبڵی راثارصٔٔصا قاّثبرِی صِٔڵاّتی فیاضراد ثَّیطاجّت کاۆی ثّضاتێُی ئابثٕٔری
ثّزۆری َّگۆڕ ٔ ِٔک سۆی يبِٔتِّٔ .زیبتریٍ ئبضتی گّٔرِثَِّٕٔٔی ثّغای صِٔڵاّتی ناّ َّْاضپ
گّڤڵّی ِٔک ثیًەی ١٠٠كۆيەڤیەتی ٔ پسیػكیضا ڕٔٔی صأە كە ئەڵجەت ئەيبَەظ گەڤڵەگەنێكای زۆر
سۆغۀیطتٍ.
ضەرەتب َبث ثیريبٌ ثا كە ضەرصەيی َّگی یٓبَیی صِٔٔو ٔ صٔای اَّکیع ضاەرصەيێكی
ئبٔارتە ٔ ْەڤٔارصە ثٕٔ كە ثبرگبٔی ثٕٔ ثە َیػًبَپەرضتی ْبٔكبری ٔ ضۆز ٔ ْەضتی كۆيەڤیەتی.
ثە ثەرأرص نەگەد ضاەرصەيی ڕَٔٔابو ٔ پڕغااكۆی ١٩٥٠صا ئێطاتە پااێگەی ْەيإٔ صايەزرأەكاابٌ ا
ثُەيبڵە كەنیطب ٔ تەَبَەت كۆيپبَیب گۀرەكبٌ ا گەن صاثەزیُی ثەسۆٔە صیِٕ .ئەو ڕۀتە ثەغاێكە
نە ثسا ێكی ثەرثتٔ ٔاتە ٔازْێُبٌ نە َەزيی ێگیر ٔ كۆییی ١٠١ضەرصەيبَی پبظ َّگی صْٔٔەيای
یٓاابَی ٔ ثااسٔٔتٍ ثەرۀ كۆيەڵگاابیەكی ثەپەنە رکبثّراَااّ ٔ ١٠٢تاابکگەرأ ١٠٣اتە كۆيەڵگاابیەو كە
ثەصگٕياابَە ثەراَااجەر ْیرارغااییەت ١٠٤زَجیرِپهااّ) ٔ ثەراَااجەر ێگیرثاإٌٔ ٔ ضااەقبيگرتٕٔیی.١٠٥
ضااەرەڕای ژیاابَۀِ ٔ ْەڵگیرضاابَۀەی ڕاضااتەقیُەی ْەضااتی َیػتًبَپەرضااتی پاابظ ڕٔٔصأی ١١ی
ضێپتبيجر ثەڤو ئەيەظ َەیتٕاَیٕە ٔ َبتٕاَ ئەو گۆڕاَكبرییە صرێژسبیەَە صەضكبری ثكبت.
كەچی سەڵكی گەنا ثبٔەڕیابٌ ثۀ ثۆچإَٔە ْەیە كە صەڵێا ضاەركرصە ضیبضاییەكبٌ نەڕٔٔی
َبٔەڕۆو ٔ چۆَێتییۀە ثە ثەرأرص نەگەد ڕاثرصٔٔصا صاثەزیٌٕ .ثیريەَضێك كە تەيەَای ْەغتبضابڤَی
پڕ كرصۆتۀە ثە ٕاَتریٍ غێٕە ئەو ثبثەتەی ثۆ نێك صايۀِ« :نە ضەرصەيی الٔێتیًاضا كە ضاەیری
ٔاغیُگتۆَى صەكارص ضایًب يێژٔٔییەكابَی یٓابَى صەصیا ا رۆز ێڵا يبرغابد ئبیسێُٓابٔێر يەو
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ئبرتۆر ترۆيەٌ ٔ ئەچطێٍ[ .ثەڤو] ئەيڕۆ ریابرص گێئبرت ١٠٦صەَیص ْێطتێرت ٔ ١٠٧ۆرج صەثڵیاۆ
ثٕٔظ صەثیُى» نە كبتی ئەو صیبنۆگەصا نە ژٔٔرێكی ٕاَكیهەی یەو نە تەالرە نۆكص ٔ رازأەكبَی
َیۆیۆركضا سەریكی سٕارصَی َبَی َیٕەڕۆ ثٕٔیٍ ا صیًەَێكی تۀأ گَٕجبٔ ثۆ صەرثڕیُی سۆرگەیەكی
نێاام ٔ پێاام) .ثەڤو نە ضااەرصەيی الٔێتیاای ئۀ ٔاتە نە صەیەكاابَی ١٩٤٠ ٔ ١٩٣٠صا ْەياإٔ غااتێك
كۀتجٕٔە ژێر ضاێجەری «قەیراَای گۀرە» ٔ اَّگی صْٔٔەيای یٓابَییۀە .ضاەرصەيە ضاەس ٔ
صژٔارەكبٌ ضەركرصەی گۀرە ثەرْەو صەْێٍُ نە راضتیضا ئەو ۆرە ضەرصەيبَە ثبغتریٍ كەضاەكبٌ
صێُێتە يەیضاٌ .ثیری ن ثكەَۀە رٔٔصأی ١١ی ئّیهٕل) ضێپتبيجر چۆَبٔچۆٌ ۆرج صەثڵیۆ ثٕٔظ
ٔ زۆرثەی ٔڤتاای گااۆڕی «گۀرەتااریٍ َۀە»ی ئااّيریکب ا كە گەناا ضتبیػاایع ئەكاارپ ا نە
ضااااەرصەيێكضا تااااێكەد ثە ثەضااااتێُی كااااۆيەڤیەتی ثجاااإٔ كە ٔڤت پێٕیطااااتی ثە سااااسيەت ٔ نە
سۆثٕرصٔٔییەكی ثەرصۀاو ٔ ث پطبَۀە ثٕٔ غەڕی صژەتیرۆری ئێطتب صٔٔپبتجَٕٔۀِی ْەيبٌ ئۀ
ضەرصەيەیە كە پێٕیطتی ثە فیاضاكبری ْەثإٔ ثەڤو زۆرثەی ئاّيریکبییەكبٌ ْێػاتب ثە غاێٕەیەكی
ئۀتۆ ْەض ثە پێٕیطتجَٕٔی سسيەتی ڕاضاتەقیُە َابكەٌ .ئۀاَەی ثبَگٓێػاتی سسيەتكابری كاراٌ
زۆر ثاإێراَە ئەركەكاابَی سۆیاابٌ راپەڕاَااض كەضاابَی ٔەو ضااّرۆکی غاابرۀاَیی َیۆیااۆرو رۆصۆنا
ۆنیبَی) ئەفطەراَی پۆنیص ٔ ْێسەكبَی ئبگركٕژاَضَۀِی َێٕیۆرو ٔ كۆيبَضۆكبٌ ی ئبرتەظ) نە
ئەفەبَطتبَضا.
ئەگەر نە گٕغەَیگبیەكی يێژٔٔییی ثەرثتٔتارۀە نەو ثابثەتە ثاڕٔاَیٍ تێاضەگەیٍ ئۀ ثۆچإَٔەی
پێی ٔایە ضیبضەتًەصاراَی ئێطتە زیبص نە ئەَضازە الٔازٌ ثۆچَٕٔێكی گەيژاَەیە .ئۀاَەی سۆزگە ثاۆ
ضااەرصەيی ثبغاای ڕاثاارصٔٔ صەسااۆٌ زۆر كەيااٍ ئۀ ضااەرصەيەی كە راصێرفااۆرصْیص ١٠٨یاابٌ ياایالرص
فیهًۆر ١٠٩ضەرۆو كۆيبر ثٌٕٔ .ضیبضەتًەصاراٌ نەزۆرثەی يێاژٔٔی ئاّيریکبصا كەضابَێكی ئبضابیی ٔ

 . ١٠٦ضەرۆكی زۆریُەی دیسثی صیًٕكرات نە كۆَگرێص نە َێٕاٌ ضبڤَی ١٩٩٥- ١٩٨٩صا.ٔ .ف
َٕ . ١٠٧ێُەری كۆيبریشٕاز كە ضبڵی  ١٩٩٩ثٕٔ ثە ضەرۆكی كۆَگرێص.ٔ .ف
 . ١٠٨ضەرۆو كۆيبری ئّيریکب نە ضەصەی َۆزصەيضا ١٨٧٧ا )١٨٨١كە قۆَبەی ئبٔەصاَكرصَۀەی ثبغٕٔری
پبظ غەڕە َبٔسۆییەكبٌ گەیبَضە ئەَجبو .ئۀ صٔای  ٨ضبد گەَاضەڵیی ضیبضای ٔ ئابثٕٔری نە ٔاغایُگتۆَضا
ْۀڵی صا يۆصێهێكی تبزەی راضتگۆیی ٔ صرٔضتكبرییی كبرثەصەضتبَی ڕەضًی ٔ صۀڵەتای ثشابتە ثەرصەضا .
ٔ.ف
 . ١٠٩ضێسصەيیٍ ضەرۆو كۆيابری ئاّيریکب ١٨٥٠اا )١٨٥٣كە پێاضاگرثَٕٔی نە ضاەر ثەڕێإەثرصَی یبضابی
كۆیهە ْەڤتٕٔەكبٌ ثٕٔ ثە ْۆی تەریككۀتُی ثبكٕٔر ٔ نەَبٔچَٕٔی دیسثی .ٔ .Whigف
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ركەثەرسإاز ١١٠ثاإٌٔ كە ْۀڵیابٌ صەصا نە َێاإ ضیطاتەيضا ْەڵااكەٌ ٔ [نە ْەيبٌكبتاضا] پێگەیەكاای
ثەرزتر ٔ ثبغتر ثەصەض ثٓێٍُ .صێرێك ثبو ئۀكبت كە ضەرۆكی زاَكۆی ْبر ابرص ثإٔ پرضایبرێكی
ئبراضتەی «تۆيبش ئۆَیم» ضەرۆكی صێریُی ئەَجٕيەَی َٕێُەراٌ كرص ٔ نێی پرضی ئبیب ثە رای تۆ
نە ضاای ضاابڵی راثاارصٔٔصا َاإێُەراَی كااۆَگرێص نە ڕٔٔی چااۆَێتییۀە ١١١ثەرزتاار ثاإَٔەتۀە یاابٌ
صاثەزیٌٕ ئۆَیم چەَض چاركەیەو ثیاری كارصۀە ٔ نە ٔەڤياضا ٔتای« :ئبضاتی چۆَێتییابٌ ثەرزتار
ثۆتۀە زۆر ثەرزتر ثەڤو ثێگٕيبٌ ئبكبو سراپتر ثٕٔە ٔ صاثەزیٕە».
ڕاش پێرۆ يیهیبرصێری ضەیرٔضەيەر ئۀصەو ٔا ضبٔیهكبَە ْۀڵی ثَٕٔە ضەرۆو كۆيبری صەصا
ضەثبرەت ثە ئەزئَٕی كابركرصٌ نەگەد ٔاغایُگتۆَضا ثۆچإَٔێكی ْبٔغاێٕەی صەرثاڕی« :كەضابَی
ثبظ ضیطتەيی سراو».
١١٢
كۀایە ج غااتێك ثااۆتە ْااۆی صاثەزیُاای ضیطااتەو نە ڕۀتاای گااۆڕاَی يتًاابَەی گػااتیضا
«زەيەٌ» سبڵێكی گرَگە .ثۆچی نە َبٔەڕاضاتی غەضاتەكبَۀە ثۆچإَٔە گػاتییەكبٌ گۆڕاَیابٌ ثە
ضاااەرصاْبت ٔ نۀ ضاااەرصەيە ثە صٔأە ثەرصۀاو صاثەزیااإە نەو قۆَااابەەصا گۆڕاَكااابرییەكی گۀرە
ڕٔٔیصأ ثە ْەيبٌ ئۀ سێراییە گۀرۀە صرێژەی پەیضا كارص :صیًٕكراتیساضایۆَی ضیبضاەت .ڕەَاگە
ضەیر ثێ ئەگەر يرۆڤ ثبش نە صیًٕكراتیساضیۆَی صیًٕكراضاییەو ثكابت ثەڤو ئەو صەضاتۀاژەیە
ثبغتریٍ پێُبضەیە ثۆ ئەو صیبرصەیە .نە صەیەی ١٩٦٠ۀە زۆرثەی كبراكتەرەكبَی ضیبضەتی ئاّيریکب
ا دیسثە ضیبضییەكبٌ ئەَجٕيەَەكبَی یبضبصاَبٌ ضبزۀ رێكشرأە ئیضارییەكبٌ ٔ تەَبَەت صاصگبكبٌ
ا نە پێُبٔ صیًٕكراتیكتركرصَۀِی پێكٓبتە ٔ رۆدای سۆیبَاضا صەضاتیبٌ صأەتە ْۀڵێكای ساۆكرص ٔ
سۆٔیطااا ٔ زیااابتر [نە ااابراٌ] سۆیااابٌ صەسەَە ثەرصەضااا سەڵاااكۀە ٔ صەكۀَە ژێااار َئااإٔز ٔ
كاابریگەریی ەياابٔەرۀە .ضااەیر نۀەصایە كە ئەو گۆڕاَكاابرییە ْبْٔاابت ٔ یەكاابَگیر ثاإٔە نەگەد
صاثەزیُی پێگە ٔ ێگەی سٕصی ئەو صايەزرأاَەصا.
[ثەڤو] زۆرثەی ئاااّيریکبییەكبٌ ثەو غاااێٕەیە ثیرَااابكەَۀە ٔ زۆر ااابر گاااهە ٔ گبزَاااضەكبَیبٌ
صەقبٔصەق پاێاۀاَەی ئۀ ثابثەتە صەكۀێاتۀە« :كەش گإپ ثاۆ ثیارٔڕای كەضابَی ٔەو ياٍ غام
َبكبت» .ثۀ ثبرەصا كە پێیبٌ ٔایە كۆيەڵە گرٔپێكای رێكشارأ ا گارٔپە سابٔەٌ ثەرژۀەَاضییەكبٌ ا
ثەضەر ٔاغایُگتۆَضا زاڵاٍ ثە ْەڵەصا َەچإٌٔ ثەڤو ئۀِی زۆر ابر نێای َەگەیػاتٌٕٔ ئۀەیە كە
ئەو صۆسە ثەرْەيی ڕاضتۀسۆی گۆڕاَكبرییەكبَی چەَض صەیەی ڕاثرصٔٔە .ضیطتەو ْەرچی كرأەتار

3. Competitive
111. Aualitative
112. Reliance public

183

ث پبرە الثی ٔ كەضابَی راصیكابد ٔ تَٕاضڕۀ ئبضابَتر صزەی تا صەكەٌ .ئۀەی نە ٔاغایُگتۆَضا
گۆڕأە ثریتی َیایە نۀەی كە ضیبضاەتًەصاراٌ سۆیابٌ ثە ڕٔٔی سەڵكاضا صاسطاتٕٔە ٔ ئبيابصە َایٍ
صاسٕازییەكبَیبٌ ثجیطٍ ثەڵكٕٔ ئۀەیە كە ثە صەگًەٌ رپ صەكۀپ یب نە گٕێگرتٍ ثاۆ قطاەكبَی
سەڵك كبرێكیتریع ئەَجبو ثضەٌ.
ئەيڕۆ ٔاغیُگتۆٌ ثە ئبراضتەی ثە صٔاصاچإَٔی ڕای گػاتیضا ثەڕێإە صەثارپ .ثە ْەزاراٌ كەش
صايەزرێُاارأٌ تاابكٕٔ ثەرصۀاو ٔ نەضااەر ْەر ثبثەتێااك ثیااری ن ا ثكەیااتۀە ثۆچاإَٔی ڕای گػااتی
ثُرسێٍُْ .ەَضێكیتریبٌ صايەزراَضٔٔە ثۆ ئۀِی صیبریی ثكەٌ كە سەڵك نە ثەراَجەر ئەو ثبثەتابَەصا
ْەض ثە چی صەكەٌ .ئٕچەیبٌ ثۆ كەضبَێكیتر ثڕیٕەتۀە تبكٕٔ يەزَضەی ئۀە ثكەٌ كە ڕەَاگە
سەڵك ضجەێُی چۆَبٔچۆٌ ثیر ثكەَۀە .نۆثییەكبٌ چبالكبٌ رأێژكبراٌ ٔ ضیبضاەتًەصاراٌ نەضاەر
ثُەيبی ئەو زاَیبرییبَە گەڤڵەكبَیبٌ صاصەڕێژٌ .نە ضەر ەو پرۆضەكەصا ْەيإاٌ ثەرصۀاو ضتبیػای
زاَبثٌٕٔ ثٕێری راضتگۆیی ٔ يەزَبیەتیی ْەيەالیەَەی سەڵكی ئّيریکب صەكەٌ.
تاابكە ڕەْەَااضی ئٕيێضثەسػاای ئەو صیااًەَە صڵتەزێااُە ئۀەیە كە ْەرچەَااض ئەو زێااضەڕۆیی ٔ
ثێجبیەسكرصَە زیبصی كرصٔٔە كەچی رێژەی يتًبَەكرصَی گػتی ثە ضیبضەتًەصاراٌ كەيی كرصٔٔە ٔ
ڕٔٔی نە كسی صأە .نە ضەرصەيی َّگی صِٔٔيی یٓبَیضا یەو نە ْبٔكبراَی پەرنەيبَیی ٔیُطتۆٌ
چێرچیهی ضەرۆو ٔەزیراَی ثریتبَیب ئبگبصاری كرصۀە كە «ثە تۀأی ئبگبت نە ثبرٔصۆسەكە ثێ ».
چێرچیم نە ِٔڤيضا ٔتی« :سەڵكی ثریتبَیب ْێُض ثە ثبغی ثیر نە ئبٔەْب ضەركرصەیەو َابكەَۀە».
نە ضی ضبڵی راثرصٔٔصا ضەركرصەكبَی ئاّيریکب ثەرصۀاو كڕَۆغایبٌ ثاۆ سەڵكای ئاّيریکب ثارصٔٔە ٔ
[ْێُض نەضەر ئەو كبرەیبٌ پێضاگر ثٌٕٔ كە] سەڵكیبٌ ثە تۀأی يبَضٔٔ ٔ َبئٕيێض كارصٔٔە .ڕەَاگە
ئۀاٌ پێیبٌ ٔاث صیًٕكراضی ْەئٕی ْەر ئەيە َییە.

صیًٕكراضیی َبڕاضتۀسۆ
ٔەو زۆرثەی صَٔیبی رۆژئبٔا نە ئّيریکبیػضا صیًٕكراضی ثەغێكی يێژٔٔیی ثٕٔ نە پێكٓبتەیەكی
ئبڵۆزی ضیبضیْ .ەرٔەْب كە نە ثەغی یەكەياضا ئبيبژەيابٌ پا صا ٔڤتە یەكگرتٕٔەكابٌ نە صٔٔتإێی
چٕارچێاإەیەكی صیًٕكراتیكااضا ْەڵگااری چەَااضەْب صايەزرأە ٔ پرۆضااەی ڕەَگاابٔڕەَگی ثەرثااتٔە كە
ثەغی زۆریبٌ پێع [ضەرْەڵضاَی] صیًٕكراضی ْبتُە چێجٌٕٔ ٔ ثە ئبغكرا َبصیًٕكراتیكٍ .صیبرتریٍ
ًَاإَٔە ضیطااتەيی صاصٔەریاایە كە تیبیااضا ژَاابٌ ٔ پیاابٔاَی ْەڵُەثژێاارصرأ ١١٣كە ياابفی ياابَۀەی
ْەيیػااەییبٌ نەضااەر كاابر ْەیە ساابٔەٌ صەضااەڤتێكی زۆر گۀرەٌ .نە ْەياابٌ كبتااضا ْەژياابرێكی
113. Non-elective
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ثەرچبٔی صايەزرأەی َبصۀڵەتی ٔ دیسثی ضیبضیػًبٌ ْەیە كە صەكۀَە َێٕاٌ تبو ٔ صۀڵەتۀە ٔ
تب ئەو صٔاییبَەظ زۆرثەیبٌ ثە غێٕەیەكی َبصیًٕكراتیك ثەڕێٕە صەثراٌ .ثۆ ٔێاُە ئابٔڕپ نە دیاسثە
ضیبضییەكبٌ ثضەَۀە [نە راثارصٔٔصا] كبَضیاضاتۆرەكبٌ ٔ رێجابزە دیسثییەكابٌ نە ڕێگابی ضیطاتەيی
زَجیرە پهە ٔ ْیرارغیكی دیسثییۀە صیبری صەكراٌ ٔ ثە تَٕضی نە ژێر كۆَترۆد ٔ چبٔصێریاضا ثإٌٔ
ئەو ضیطااتەيە نە ئێطااتەصا تەَیااب ثە صەضااتۀاژەی «ژٔٔری پااڕصٔٔكەد» ٔێُااب صەكرێاا ئەيە
سراپتااریٍ ضاإٔكبیەتییّ ثەتاابیجەت نە ضااەرصەيێكضا كە تەَضرٔضااتی گەن ا گرَااگ ٔ ثبیەسااضارە).
ئەڵااجەت دیسثەكاابٌ صەثااب ضااەرَجی سەڵكیاابٌ ثااۆ الی سۆیاابٌ ڕاكێػاابثب ْەر ثااۆیە نە صیاابریكرصَی
كبَضیضاتۆرەكبٌ ٔ صاڕغتُی ڕێجبز ٔ ثەرَبيەكبَیبَضا ئۀ ثبثەتەیبٌ ثۆچإَٔی ەيابٔەر) نە ثەرچابٔ
صەگاارت ثەڤو كبَضیااضاتۆرەكە ثەرنۀەی ثكۀێااتە ثەرصەو ْەڵجااژارصٌ ٔ صأەریاای سەڵااكۀە نە َاابٔ
سٕصی دیسثضا ْەڵضەثژێرصرا .ئەَجٕيەَەكبَی یبضبصاَبَیع نە ضاەر ياۆصێهی زَجیرەپهەیای ٔ صاسارأ
كبریبٌ ص ەكرصَٕ .ێُەراَی كۆَگرێص ٔ ضێُبتۆرەكبٌ نە كۆيیتەكبَضا كۆ صەثَٕٔۀە ٔ نەضاەر ثابثەتە
ۆرأ ۆرەكاابٌ صەكۀتااُە صەيەتااّق ٔ ياابيەڵۀە ٔ [صٔا اابر] نە ضااەری رێكۀتُیاابٌ صەكاارص.
صەَگضاَیبٌ نە ضەر صٔاصەقی صەركرصەكبٌ ١١٤ئبغكرا ثٕٔ ثەڤو صەَگضاٌ ٔ ثبضٕسٕاضە َبٔسۆییەكبَی
كۆيیتەكبٌ ثە َٓێُی صەيبیۀە .ئەيەظ نە پێُبٔ ئۀەصا كە صايەزرأەكبٌ ضاەرەتب ناّ ئەَجبياضاٌ ٔ
ڕاپەڕاَضَی كبرەكبَیبَضا ئبزاص ٔ ضەرثەض ثٍ ئیُجب سەڵك نە ضەر ئبكبيەكابٌ صأەری ثاكەٌ [َەو
نەضەر غێٕازی كبركرصَیبٌ].
ئەَجٕيەَی یبضبصاَبٌ ثبغتریٍ ْێًبی ئەَضێػەی صیًٕكراضیی َبڕاضتۀسۆیە .سەڵكای ئاّيریکب
سۆیاابٍَ ْەڵیاض ەثژێرٌ ج كەضاابَێك یبضاابیبٌ ثااۆ صاَااێٍ ئۀاٌ سۆیاابٌ صەركرصەكاابٌ َبَٕٔضااٍ یاابٌ
پەضُضیبٌ َبكەٌْ .ەر نەثەر ئەيەغە كە ەیًس يەصیطۆٌ َٕٔضەری یبضابی ثُایُەییای ئاّيریکب
ئەو ٔڤتە ثە صیًٕكراضااییەكی تۀأ ٔ راضااتەقیُە َبزاَێ ا  .صیًٕكراضااییەكبٌ ڕاضااتۀسۆ نە الیەٌ
نیژَەكبَی یبضبصاَبَی ەيبٔەرییۀە ثەڕێٕە صەثرێٍ ٔەو صۀڵەت ا غابرەكبَی یۆَابَی كۀَابرا كە
يەصیطۆٌ ٔ زۆرثەی صايەزرێُەراَی ئاّيریکب ثە ياۆصێهێكی غاپرز َابنیجرانی ٔ ثێطاەقبيیبٌ نەقەڵەو
صەصا .ثە ڕای يەصیطۆٌ ثبغتر ٔایە ئّيریکب ٔەو [ضیطتەيێكی] كۆيبریَ ١١٥بٔزەص ثكەیٍ كە تیبیضا
ْبٔٔڤتییاابٌ ئەركاای ثەڕێاإە ثرصَاای دكاإٔيەت صەسەَە ضەرغاابَی َٕێُەرەكبَیاابٌ .ثە ثاابٔەڕی
صايەزرێُەراَی ئّيریکب صیًٕكراضیی كۆيابریشٕازی پەرنەيبَتابری ْبٔضاەَگییەكی گَٕجابٔ نەَێإاٌ
كۆَترۆڵی ەيبٔەری ٔ ثڕیبرصاَی ٔرص ٔ صرٔضتضا ثەصی صەْێُ .
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زۆرثەی تیۆریطیەَە گۀرەكابَی صیًٕكراضایع ئەو ثبثەتەیابٌ پػتڕاضا كارصۆتۀە .صیابرتریٍ
ڕاگەیبَااضٌ ثااۆ ئەو ڕٔاَااگە يەصیطااۆَییە نە الیەٌ ضیبضااەتًەصار ٔ فّیهّضاإفی ثریتاابَی ٔ ئەَااضايی
دیسثی ٔیگۀە ٔ ١١٦اتە ئێضيۆَض ثٕٔرو ئەَجابو صرأە كە نە ئبسابفتُێكی ثەَبٔثبَاگ ٔ نەصٔٔتإێی
ثبَگەغەكبَی ْەڵجژارصٌ نە پریطتۆد ثەراَجەر ثە صەَگضەراَی پبرتەكەی ٔتیَ« :إێُەراَی ئێإە َە
تەَیب نە ْۀڵە ثێٕچبَەكبَیبٌ ثەڵكإٔ نە ثڕیابر ٔ صأەرییەكبَیػایبَضا قەرزصاری ئێإەٌ اب ئەگەر
ثڕیبرەكبٌ ثكەَە قٕرثبَیی ثیرٔثۆچَٕٔی ئێٕە [صڵُیبثٍ] سسيەتیبٌ پ َەكرصٌٔٔ ثەڵكٕٔ سیبَەتیبٌ
پ كرصٌٔٔ ...نە راضتیضا ئێٕە َٕێُەرێك ْەڵاضەثژێرٌ ثەڤو كە ْەڵتابَجژارص ئیاضی تەَیاب َإێُەری
پریطتۆد َییە ثەڵكٕٔ ئەَضايێكی پەرنەيبَە»]٦[.
ضێُبتۆر بٌ كێُێضی نە ١٩٥٦صا كتێجێكی نە ژێر َبٔی َۀەی ثٕێراٌصا ثاتٔ كارصۀە ٔ تیبیاضا
ضتبیػااای ْەغااا ضیبضاااەتًەصاری ئاااّيریکبی كااارصٔٔە كە ْەرچەَاااض ْەڵٕێطاااتی ەيبٔەرییااابٌ
ٔەرَەص ەگرت ثەڤو ْەڵٕێطتەكبَیبٌ صرٔض ٔ گَٕجبٔ ثإٔ .كێُیێاضی ئۀ ثۆچإَٔەی ڕەت كارصۀِ
كە صەیااإت تەَیاااب ئەركااای ئۀ ٔەو ضاااێُبتۆرێك رەَگاااضاَۀە ٔ ثەرْەيٓێُااابَۀەی ْەڵٕێطاااتی
صەَگضەراَیەتی:
ئبٔەْاب رٔاَااگەیەو نەضااەر ئۀ گریًاابَەیە رۆَاارأە كە سەڵكاای يبضبچۆضااێ تەَیااب نەثەر ئۀە
يُیبٌ رۀاَەی ٔاغیُگتۆٌ كرصٔٔە كە ٔەو تۆيبرچییەو ئبڵٕگۆڕەكبَی رای گػاتی تۆيابر ثاكەو...
صەَگااضەراٌ ثاااۆیە ئێًەیااابٌ ْەڵجاااژارصٔٔە چَٕكااإٔ ثبٔەڕیااابٌ ثە ثڕیبرەكبًَااابٌ ٔ ثە تٕاَبكبًَااابٌ
نە ێجە ێكاارصٌ ٔ راپەڕاَااضَی ثڕیبرەكبًَبَااضا ْەثاإٔ ٔاتە ثڕیاابرصاٌ نە صٔٔتاإێی ْەڵٕێطااتێكضا كە
ص ەتٕاَیٍ صیبریی ثكەیٍ نە چٕارچێٕەی ثەرژۀەَضییەكبَی ٔڤتضا ج غتێك زیابتریٍ ثەرژۀەَاضی ثاۆ
ئۀاٌ ثەصی صەْێُ  .ئەيە يبَبی ئۀەی پێٕیطتە برٔثبر رای گػتی رێُٕێُی ٔ ئبگابصار ثكەیاُۀە
یابٌ [ْەڵەكابَی] راضا ثكەیاُۀە ٔ تەَابَەت ْەَاضپ ابریع پػاتگٕێی ثشەیاٍ ْەيابٌ ئۀ رای
گػتییەی ثۆی ْەڵجژێرصرأیٍ...
ثە ث نەثەرچبٔگرتُی ئۀەی كە ئبیب كێُێضی ثبَگەغە ٔ ئبيۆژگبرییەكبَی ساۆی ثەڕێإە صەثارص
یاابٌ َااب يەضااەنەی گرَگتاار ئۀەیە كە ئەو كتێااجە صٔاثەصٔای ثتٔثاإَٔۀەی كۀتە ثەر ضااەرَ ٔ
ضتبیػۀە ثە غێٕەیەو كە سەڤتی پۆنیتسێری ثرصۀە ٔ كۀتە ریاسی پڕفرۆظتاریٍ كتێجەكابَۀە.
رەَگە ئێطتبیع ئبٔەْب رٔاَگەیەو ضتبیع ثكرپ ثەڤو نە ْەيبٌكبتضا يرۆڤ ٔا ْەض صەكبت ئەو
ٔێُەیە ٔێُبی صَٔیبیەكی كۆٌ ٔ سڵە ێُەرە كە ضەرصەيی ثەضەر چٕٔە .ثیم ثراصنی نە ضەرٔثەَضی
 . ١١٦پاابرتی ریئۆريشاإازی ثریتبَیااب نە ضااەصەكبَی ١٩ ٔ ١٨صا كە صەیٕیطاا پەرنەياابٌ ثكاابتە ثاابڤتریٍ
صايەزرأەی ضیبضیی ٔڤت .ئەو دیسثە نە ضەصەی َۆزصەصا گۆڕصرا ثۆ دیسثی نیجرال.ٔ .ف
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سبَەَػیُی ٔ ثە ێٓێػتُی ئەَجإيەَی ضاێُب ٔ نە صٔٔتإێی ثیرۀەرییەكبَیاضا صەڵێا نە كۆتابییی
ضااااەرصەيی سسيەتگاااإزاریی ئۀصا ئەگەر ضیبضااااەتًّصارێك ثە ثاااا نەثەرچاااابٔگرتُی ئبضااااتی
سۆغۀیطتجَٕٔی ضیبضەتێك ئۀ ضیبضاەتەی ْەڵجاژارصایە ثە يرۆ ێكای گەياژە نەقەڵەو ئەصرا َەو
يرۆ ێكی ثٕێر ٔ َەترش« .ئەيە ثۀ يبَبیە صەْبتۀە كە نە ضیبضەت َەگەیػتٕٔی ».
نە ضی ضبڵی راثرصٔٔصا گەن يرۆ ی ثەغاەرەف ٔ پابیەثەرز ئەَاضايی ئەَجإيەَی ضاێُب ثإٌٔ
ثەڤو ئۀاٌ تەَیااب ضیبضااەتًەصارٌ ٔ يرۆ اای پیاارۆز ٔ يٕثاابرەو َاایٍ .ئۀاٌ صەث ا نە ضیطااتەيی
ضیبضیضا ْەڵكەٌ ٔ پێع كۀٌ [ثەڤو] ئەو ضیطاتەيە نەو ضابڤَەی صٔاییاضا نە ثاُۀە گاۆڕصرأە.
ْەر نەثەر ئەيەغااّ كە نەو صە ضاابڵەی صٔاییااضا كااۆيەڵێكی زۆر نە ثبغااتریٍ ئەَااضايبَی ضااێُب ثە
صڵشٕازی سۆیبٌ صەضتیبٌ نەكبر كێػبٔەتۀەَ .سیك ثە ْەئٕی ئۀ كەضبَە نە كابتی ٔازْێُبَاضا نە
ضااێُب صەیاابَٕت ضیطااتەيی ضیبضاای نە كااۆَترۆد صەرچاإٔە .ضااەیر نۀەصایە كە زۆرثەی ئەو ژٌ ٔ
پیبٔاَە ضەرەڕای ئۀەی كەضبَێكی ژیر ٔ زاَب ثٌٕٔ ثە صەَگضاٌ ثاۆ كۆيەڵێاك ئابڵٕگۆڕ ضیبضاەتی
ئّيریکبیبٌ گۆڕی ثۆ ضیطتەيێكی نەڕاصەثەصەر ٔەڤيضەر كە نە ضەر ثُەيبی راپرضی صە إٔڵێتۀە.
ئۀاٌ ئەو كبرەیبٌ نە ژێر َبٔی صیًٕكراضیضا ثەڕێٕە ثرص ا ئەيە ًََٕٔەیەكی كالضیكە نۀ يەثەضتە
ثبغبَەی ثە الڕێضا چٌٕٔ.

صەرگبی كرأە ثۆ يبيەڵەكرصٌ
كۆتبییەكاابَی صەیەی  ٔ ١٩٦٠ضااەرەتبكبَی صەیەی  ١٩٧٠ئیااضی ئەيە تەَیااب دیااسثە ضیبضااییە
كۆَەكبٌ َەثٌٕٔ كە صەكۀتاُە ثەر ْێرغاۀە ثەڵكإٔ ْێرغاەكبٌ گەنا غاتی صیكەیػای گارتۀە.
نەصٔای «قەیراَی گۀرە»ی صەیەی ْ ١٩٣٠ایشكابت غاەرەییەتی ضیطاتەيی ئاّيریکب ثەو غاێٕەیە
َەكۀتجٕٔە ثەر ْێرغۀە .نەگەن رٔٔصأی ۆرأ ۆرصا ا نە ثسا ی يابفە يەصەَییەكابَۀە ثگارە تاب
صەگاابتە ییەتُاابو ٔاتێرگەیاا ٔ تَٕااضٔتیژییەكبَی «ْاابٔیُی گەرو ٔ صٔٔر ٔ صرێااژ» ااا زۆرپ نە
ئّ يریکبییەكبٌ ثَٕٔە صژثەری ثُەيبكابَی دكٕٔيەتەكەیابٌ .نە ضاەرەتبی دەفتبكابَۀە ٔ صٔاثەصٔای
صايركبَۀەی كەف ٔ كإڵی غۆڕغاگێڕاَە ٔرصۀرصە ضیبضاەتًەصاراٌ ٔ ثیريەَاضاٌ كۀتاُە ْۀڵای
صۆزیُۀەی ڕێگبیەو ثۆ ضەرَجضاٌ ثە قطۀ صاسٕازییەكابَی ڕەسُەگاراٌ .زۆركەش صەترضابٌ ئەگەر
ثێ ٔ ضیطتەو رێك َەسارێتۀە ئۀا غاەرەییەتی ثُەيابییی ساۆی نەصەضا صەصاتٔ .ەو زۆرثەی
ًََٕٔەكبَی صیكەیع نە ئّيریکبصا رێکشطتُۀە يبَبی صێًٕكراتیسضێٌٕ.
كۆَگرێص كە ٔەڤياضەرتریٍ نیای صۀڵەت ثإٔ نە ریاسی یەكەيیُای گۆڕاَاضا ثإٔ .كاۆَگرێص ثە
صايەزرأەیەكی زۆر صاسرأ ٔ ْیرارغیك صەْبتە ئەژيابر ٔ ثاۆ ئەيەظ گەنا ْۆكابری ناۆژیكی ٔ پاڕ
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قەَاابەەت نە ثەرصەضااتضا ثاإٔ كەچاای يیتااۆصی كاابركرصَی سااۆی گااۆڕی ٔ صەضااەڤتی نە صەضااتەی
ضااەرۆكبیەتی ضااەَضۀۀ ثەضااەر كااۆی ئەَضايەكبَیااضا صاثەغاای كاارص صەضااپێكی ئەو ئاابڵٕگۆڕە
صەگەڕێتۀە ثۆ ضبڵی  .١٩٧٠كۆَگرێص صەرگبكبَی ثە رٔٔی ْەڵطەَگبَضٌ ٔ پرضیبرنێكرصَی ْەرچی
زیاابترصا كاارصۀە ٔ ثە چەَااضەْب رێگاابی ۆرأ ااۆر سااۆی گااۆڕی ثااۆ صايەزرأەیەكاای ٔەڤيااضەرتر.
كۆَگرێص یبضبی كۆكرصَۀەی یابريەتییە صاراییەكابَی ْەڵجژارصَیػای گاۆڕی .ثە گػاتی كاۆَگرێص
سۆی ٔ صٔا بر ضیطتەيی ضیبضیی ئّيریکبی صیًٕكراتیسە كرص.
ضی ضبد صٔای ئەو ئبڵٕگۆڕاَە َسیك ثەْەرْەئٕ ئۀاَەی پێٕەَضییبٌ ثەو رێئۆريبَۀە ْەثإٔ
ا ضیبضەتًەصاراٌ رۆژَبيۀَٕضبٌ چبالكبٌ ٔ ثیريەَضاٌ ا نەضاەر ئۀ ثابٔەڕەٌ كە ثبرٔصۆسەكەیابٌ
سراپتر كرصٔٔە .ضێُبتۆر ۆزێ ثبیضێٍ كە نە ١٩٧٣صا ثٕٔ ثە ئەَضايی كۆَگرێص صەڵێ « :ئاێًە
ص ەيبَٕیط چبكطبزی نە ضیطتەيضا ثكەیاٍ ثەڤو ئۀ كێػابَەی ثەرْەيًابٌ ْێُابٌ گەنا زۆرتارە
نۀاَەی چبرەضااەريبٌ كاارصٌ .یبضاابكبَی یاابريەتییە صاراییەكاابَی ْەڵجااژارصٌ پێااڕۀی ئەَجاإيەَی
ضەرثەسۆ ْیش كبو نە ئبيبَجەكبًَبٌ َەپێكب» .ثێگٕيابٌ ضیطاتەيی پێػإٔ ضیطاتەيێكی تۀأ ٔ
ث كەيٕكٕرتی َەثٕٔ .ئەَجٕيەَی ضێُب نە تەغایی ئۆنیگبرغاییەتی سۆیاضا ثاۆ َاسیكەی ضاەصەیەو
ضااەرەكیتریٍ نەيااپەر ثاإٔ نە ثەرصەو پەضااُضكرصَی یبضاابی ياابفە يەصەَییەكبَااضا .ثەڤو ضیطااتەيی
تبزەیع ْەڵگری كۆيەڵە كێػەیەكی ئیئهیجكەری تبیجەت ثە سۆیەتی.
ئۀ ئەَضايبَەی كۆَگرێص كە نە  ٔ ١٩٧٤نە ضەرصەيی ٔاتێرگەیتضا ثٕٔ ثَٕٔە ئەَاضاو غاێٕازی
ْەڵجژارصَی ضەرۆكی كۆيیتەكبَیابٌ صیًإكراتیسە كارص ٔاتە نە ثابتی ْەڵجژارصَیابٌ نەضاەر ثُەيابی
يەزَبیەتی ٔ گۀرەیی صەثب نە رێگبی ْەڵجژارصَە َبٔسۆییەكبَی دیسثۀە صیبری ثكرایەٌ .ضاەرۆكی
كۆيیتەكبٌ صەضەڤتیػیبٌ كەو كرایۀە ثۆ ٔێُە پێػتر صەیبَتٕاَی یبضابی پێػاُیبركرأی كاۆيیتە
الٔەكییەكاابٌ ثە تۀأی پػااتگٕپ ثااشەٌ ثەڤو نەيۀ ثەصٔا صەثااب نە ثەرچبٔیاابٌ گرتجاابٌْ .ەژياابری
كۆيیتە الٔەكییەكبٌ َسیكەی نە ضەصا  ٥٠زیبصی كرص تبكٕٔ ثەو غێٕەیە ْەئٕ ئەَضايبَی كۆَگرێص
صەرفەتی یبضبصاَیبٌ ثۆ ثڕەسط  .یبضاب [َبٔسۆییەكابَیع] گاۆڕصراٌ ٔ ثەپێای یبضابی تابزە ثە ثا
ئۀەی ئەَااضايی پێػااُیبرصەر ٔ ئەَااضايجٌٕٔ ٔ ئەَااضايُەثَٕٔی نە كااۆيیتەی پێٕەَضیااضارصا نەثەرچاابٔ
ثگیرپ صەكرا صەركرصە ٔ ١١٧پیبچَٕٔۀەی ١١٨ثێػٕيبر پێػكەظ ثكرپ ٔ ْیش ضإُٔرێك نە ثەرصەو
ئەو ثبثەتەصا َەصەيابیۀە .ثاۆ ئۀەی ئەو ضیطاتەيە صیًإكراتیکترە ثتإاَ ئەركەكابَی راپەڕێُا
ْەژيابری فەريابَجەراَی كاۆَگرێص نە دەفتبكبَاضا َاسیكەی نە ضاەصا  ٥٠زیابصی كارصْ .ەرٔەْاب ئەو
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فەرياابَجەراَە نە الیەٌ ئەَااضايبَی ئبضاابییۀە صاصەيەزرێُااراٌ َەو نە الیەٌ ضااەرۆو كۆيیتەكاابَۀە
ئەيەظ يبَبی ئۀەیّ فەريبَجەراٌ ٔاثەضتە ٔ گرێضرأی ئەَضايبَی ئبضبیی صەثٌٕٔ.
كۆَگرێص نە رێکشرأێكۀە كە َسیكەی ثیط كەش نە ضەرۆكە ثەْێسەكبَی ثە ضەرصا زاد ثإٔ
گۆڕصرأە ثۆ كۆيەڵەیەو كە پێك ْبتٕٔە نە  ٥٣٥كبرصاْێُی ١١٩ضەرثەسۆی ضیبضای كە ْەركەضاۀ
ضیطتەو ثە ئبراضتەی ثەرژۀەَضیی تبكیی سۆیضا ثەڕێٕە صەثبت كە گرَگتریُیبٌ ثریتییە نە [زەيیُە
سۆغااكرصٌ ثااۆ] ثاارصَۀەی ْەڵجژارصَاای صاْاابتٕٔ .ثە ْەر پێٕەرێااك ثیپێاإیٍ ا صەركرصەكاابٌ
پیبچَٕٔۀەكابٌ صەركارصە ْەڵٕاضارأەكبٌ ا تێضەگاّیٍ كە ئەو ضیطاتەيە گەنا زیابتر نە پێػإٔ
يهكەچی دەز ٔ ئبرەزٔٔی صاَە ثە صاَەی ئەَضايەكبَیەتی .تەَبَەت ثاۆ كەضابَ كە ئەَاضايیع َایٍ
زیاابتر نە اابراٌ گاإپ غاام صەكاابت .یەو نە گرَگتااریٍ ریئۆريەكاابَی صەیەی  ١٩٧٠ئۀە ثاإٔ كە
ثەرەثەرە كۆثَٕٔۀەی كۆيیتەكبٌ ثە ئبغكرا ثە ڕێٕە صەثرا ٔ صەَگی ئەَضايبٌ تۆيبر صەكرا.
پێػ تر ضەرۆو كۆيیتەكبٌ كۆثَٕٔۀەكبَی َٕٔضیُۀەی صٔاصەقی صەركرصەكبَیبٌ ثە َٓێُی ٔ نە
پػ صەرگبی صاسارأۀە گارپ صەصا ٔ تەَیاب ئەَاضايبَی كاۆيیتە ٔ ْەژيابرێكی زۆر كەيای َإێُەرە
ثەرزەكاابٌ صەیااابَتٕاَی ثەغاااضاری نۀ كۆثااإَٔۀاَەصا ثاااكەٌ .نە  ١٩٧٣ثەصٔأە َەتەَیاااب صەرگااابی
كۆثَٕٔۀە كبٌ ثۆ ْەيإٔاٌ ئابٔەڤ ٔ كارأە ثإٔ ثەڵكإٔ صاَە ثە صاَەی صەَگەكابَی ئەَاضايبَیع ثە
غااێٕەی ڕەضااًی تۆياابر صەكاارا .ثەرنەو ثەڕٔارە نە كاابتی صەَگضاَااضا ثااۆ پیبچَٕٔۀەكاابٌ ئەَااضايبٌ
صەچَٕٔە َێٕ كۆریضۆرەكبَۀە ٔ نۀێٕە صەَگی ئەرپ یبٌ َەسێریبٌ نەضەر صەصا ٔ [تەَیب] صٔائبكبيی
صەَگەكاابٌ تۆياابر صەكاارا ٔ ْەڵٕێطااتی صاَە ثە صاَەی ئەَااضايبٌ ثە غاابرأەیی صەياابیۀەْ .ەَاإٔكە
ْەرْەئٕ ئەَضايبٌ صەث نەضەر ْەئٕ پیبچَٕٔۀەیەو ثە غێٕەی ئبغكرا صەَاگ ثاضەٌ .يەثەضا
نەو ئبڵٕگۆڕاَە ئۀە ثإٔ كە كاۆَگرێص ثكارێتە [صەزگابیەكی] كرأەتار ٔ ٔەڤياضەرتر ثەو غاێٕەیە
ك ۆَگرێص نە ثەراَجەر پبرە ٔ نۆثییەكبٌ ٔ گرٔپە سبٔەٌ ثەرژۀەَضییەكبَیػضا كرأەتر ٔ ٔەڤيضەرتر
صەرصەكۀت.
زۆرثەی ئّ يریکبییەكبٌ َە كبتی پێٕیطتیبٌ ثۆ ثەصٔاصاچٌٕٔ ٔ چبٔصێریكرصَی كبرٔثبری رۆژاَەی
كۆَگرێص ْەیە ٔ َە دەزیع نەو كبرە صەكەٌ ثەڤو نۆثییەكبٌ ٔ چبالكابٌ ئەو تبیجەتًەَاضییبَەیبٌ
ْەیە ٔ ص ەتٕاٍَ نە زاَیبرییەكابٌ ٔ صەرفەتای نەثەرصەضاتضاثٌٕٔ[ی كاۆَگرێص] كەڵاك ٔەرثگارٌ ثاۆ
ئۀِی صڵُیب ثجُۀە نۀەی كە ئۀ گرٔپبَەی ئەيبٌ َٕێُەرایەتییابٌ صەكەٌ نە ثإٔص ەی فیاضراد ٔ
یبضب ٔ يبفەكبَضا ثە راصەی پێٕیط ئبٔڕیبٌ ن صرأەتۀە .ئەيە تەَیاب تابیجەت ثۀ نۆثییابَە َیایە
كە ثە صٔای ضەريبیۀ پبرۀەٌ نە ْەئٕ رٔٔثەرێكضا ا نە یبضبكبَی زیبٌ ٔ سەضبرەتۀە ثگارە ثاۆ
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ضیبضەتی ئّيریکب نە ثەراَجەر كٕٔثبصا ٔ تب صەگبتە ڕێژەی تەرسبَكرأ ثاۆ صاَای پەَابثەری ا گارٔپە
سبٔەٌ ثەرژۀەَضییە ڕێكشرأەكبٌ ا ثە ثا ئۀەی ئبضاتی ثإٔكجإَٔی َابٔچەی ْەڵجژارصَەكبَیابٌ
ا ئبيااابصەی يەیضاَەكااٌّ ٔ صەتااإاٍَ صڵُیااب ثجاااُۀە نۀەی كە صۀڵەت تەضاااهیًی
گرَااگ ثێااا
صاسٕازییەكبَیبٌ صەثێا  .ئۀ ریئۆريابَەی نە پێُابٔ پێكٓێُابَی صەضاەڤتی زۆریاُەصا سراثإَٔە گەڕ
ثَٕٔە ْۆی پێكٓبتُی صەضەڤتی كەيیُە.
رۆثێاارت پەو ٔٔص كە نە ٔ١٩٦٩ە تااب ئۀكاابتەی نە ١٩٩٥صا صەركاارا نە ضااێُب كاابری صِکارص نە
ثیرۀەرییەكبَیضا صەڵێ ئەو ریئۆريبَە ثَٕٔەتە ْۆی ئۀەی ئەَضايبَی كۆَگرێص َەتٕاٍَ ثە ئبضبَی
ثەپێی سبڵە پۆزەتیت ٔ َیگەتیڤەكبٌ ثڕیبر نەضەر صەركرصەكبٌ ثضەٌ:
ثە راضااتی زۆرثەی ئەَااضايبٌ صەیبَٕیطاا ئۀ كاابرە ثااكەٌ كە پێیاابٌ ٔاثاإٔ نە چٕارچێاإەی
ثەرژۀەَضییە َەتۀەییەكبَضایە .كەچای ئەو كابرە ْەيیػاە ئبضابٌ َەثإٔ .ثەڤو پاێع راگەیبَاضَی
یبضبكبَی ریئۆرو ١٢٠كە ثۀ پێیە صەثب كبرٔثبری صۀڵەتی ثە ئبغكرا ثەڕێٕە ثرایەت) گەن ئبضبَتر
ثااإٔ .ئەگەر ئەَاااضايی گرٔپێكااای سااابٔەٌ ثەرژۀەَاااضی ْبتجاااب ثاااۆ الت صەتگااإت« :زۆرو ْۀدصا
پػتگیریتبٌ نا ثاكەو ثەڤو ضاەرۆو رازی َەثإٔ» .ئیُجاب ثاۆ پبراضاتُی ساۆت صأات نە ضاەرۆو
صەكرص ئەگەر چَٕٔە الی پێیبٌ ثڵێ تۆ نەضەر ثبثەتەكەی ئۀاٌ ْۀڵێكی گۀرە ٔ ثێٕچبَ صأە.
ثەڤو صٔاثەصٔای ئۀەی نۆثییەكبٌ ئبگبصاری صاَەثەصاَەی ثڕیبرەكبَ ثَٕٔۀە صەیكەَە چەكێك ٔ
صژی سۆتی ثەكبر صەْێٍُ .صاد ثبيپێرز نە ئەَضايبَی پێػٕٔی ئەَجٕيەَی ضێُب صەڵێ :
ئەو تبقًبَە ثاۆ ثەرَگابرثَٕٔۀەی ْەر كەضاێك نە صژیابٌ ٔەضاتبثب غاێٕازی زۆر تَٕاضٔتیژیبٌ
ثەكاابر صەْێُااب .نە پااڕ ْەياإٔ صەَگێااك پێػاآبت ٔ ئبكاابيی ضیبضاایی ن ا صەكۀتۀۀ .رصە ٔرصە
كۆَگرێص نە ثبثەتە صژٔارەكبَضا صەضتی صایە فریٕكبری ٔ ئەگەر ثەرۀڕٔٔی نەيپەرێاك ثإایەتۀە ٔ
َەیتٕاَیجب قەصثڕی ثكب ٔ سۆی ن رزگبر ثكب ْەڵٕێطاتێكی صٔٔالیەَە ٔ نێام ٔ پێڵای ٔەرصەگارت...
َبڵێى ئەو گرٔپبَە سابٔەٌ ثەرژۀەَاضیی رۀا َایٍ ثەڵكإٔ [كێػاەكە نۀەصایە كە] ئۀاٌ نەئبضا
ْەئٕ ثابثەتێكی ثإٔكاضا ثە َابَۀەی ئابژأە ٔ ْەرا ٔ زەَاب پرۆضاەی یبضابصاَبٌ قەصثاڕ صەكەٌ ٔ
نەئبكبيااضا كبرٔثاابری كااۆَگرێص پەو صەسەٌ ەياابٔەر ثێااسار صەكەٌ ٔ صٔا اابر ثػااێٕەیەكی قااۆڕ
صەسەَۀە]٧[ .
یەو نۀ ًَاإَٔە صەگًەَاابَەی ئەو صٔاییاابَە كە كااۆَگرێص ثەرَگاابری ْەياإٔ گٕغاابر ٔ زەسااتە
قٕرضەكبَی گرٔپە سبٔەٌ ثەرژۀەَاضییەكبٌ ثإٔیۀە ٔ كاۆڵی َەصا پەضاُضكرصَی یبضابی ریئاۆريە
 :١٢٠ . Lawssunshineئۀ كۆيەڵە یبضبیبَەی ئیضارە صۀڵەتییەكبَی ئّيریکب يە جٕٔر ئەكبت كرأە ثٍ ٔ
سۆیبٌ ثشەَە ثەرصەض ْەئٕاَۀە.ٔ .ف
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گػتگیرە يبڵیبتییەكبٌ نە ضبڵی ١٩٨٦صا ثٕٔ كە ثە پػتیٕاَیی پتۀ ٔ ثە ثڕضتی ْەرصٔٔ دیسثەكە
ثە ئەَجاابو گەیەَاارا .ئەو ریئۆرياابَە صەرگاابی ضااەصاٌ رێگاابی قەصثااڕ كرصَاای یبضااب ٔ ضۆثطاایضی
غبرأەی صاسط  .صۆٌ رۆضتێُكۆضكی ئەَضايی پێػٕٔی كۆَگرێص ٔ ضەرۆكی پێػٕٔی كاۆيیتەی
«يیتۆصەكاابٌ ٔ ضااەرچبٔەكبٌ» كە یەكێااك ثاإٔ نە صاڕێژەراَاای ئۀ یبضاابیە پێاای ٔایە ْۆكاابری
پەضُضكرصَی ئۀ یبضبیە تەَیب ٔ تەَیب صەگەڕێتۀە ثۆ ئۀەی كە ئۀ پێی صاگرتجإٔ نەضاەر ئۀِی
كە صەث َٕٔضیُۀەی صٔاصەقی صەركرصەی یبضبكە ثە َٓێُی ٔ نە پػا صەرگابی صاسارأ ثەئەَجابو
ثگەیەَرێا « .ئاێًە َبيابَۀپ سەڵاك پػااتگٕپ ثشەیاٍ ثەڵكإٔ كێػاەكە ئۀەیە كە نۆثیییەكاابٌ
گرٔپە سبٔەٌ ثەرژۀەَضییەكبٌ ٔ تبقًە ثبزرگبَییەكبٌ ْەركبيۀ پرۆژە ٔ گەڤڵەی صڵشٕازی سۆیابٌ
ْەیە .ئەگااّر َٕٔضاایُۀەی گەڤڵەیەو ثە ئبغااكرا ئەَجاابو ثااضرپ َاإێُەراَی كااۆَگرێص ئاابٔڕ نە
ئەَضايبَی نۆثیییەكبٌ صەصەَۀە ٔ ئۀاَیع ثە ئبيبژەی ضەر صەَگی ئەرپ یبٌ َەسێریبٌ ثۆ صیابری
صەكەٌ».١٢٢

١٢١

چەقجەضتٕٔ نە راثرصٔٔصا
ْبٔكاابت نەگەد گۀرەترثإَٔۀە ٔ كااراَۀەی زیاابتری صۀڵەتاای ئااّيریکبصا ئۀ گرٔپاابَەظ كە
صاسٕازییەكبَیاابٌ صەثەَە ثەرصەو صۀڵەت ا ٔاتە نۆثیییەكاابٌ ا ثاإَٔەتە ثە پی ا ٔ ثەرەكەتتااریٍ
ثبزرگاابَی نە ٔاغاایُگتۆَضأ .ەو ْەياإٔ يەضااەنە پێٕەَضیااضارەكبَیتر نەو ثاابثەتۀە صەضااپێكی
پەرەضەَضَی نۆثییەكبَیع صەگەڕێتۀە ثۆ غەضتەكبٌ ٔ تب ئێطتبیع ْەر ثەرصۀايە .نە َبٔەڕاضاتی
پەَجبكبَضا رێژەی ئەَاضايبَی تۆيابركرأی نۆثییەكابٌ نە ٔاغایُگتۆَضا  ٥٠٠٠كەش ثإٔ .ئەو رێاژەیە
121. Subsidy

 . ١٢٢ئەڵاااجەت نۆثییەكااابٌ صٔای َٕٔضااایُی یبضااابكە ْەيااإٔ ْۀڵێكیااابٌ سطاااتە گەڕ ثەڤو َەیااابَتٕاَی
كبریگەرییەكی ئۀتۆی نە ضەر صاَێٍ .ەیًس تێرثێار تإێژەری زاَطاتە ضیبضاییەكبٌ نە ثیرۀەرییەكبَیاضا
چیرۆكی ئۀكبتبَە صەگێڕێتۀە كە نە  ١٩٨٦نە كۆثَٕٔۀەی یبضبی پیبچَٕٔۀەی يبڵیبتەكبٌ نە كۆَگرێطاضا
ضەیری ئەَضايبَی نۆثییەكبَی صەكرص كە ثە يۆثبیهەكبَیبَۀە ئبيبصەی كۆثَٕٔۀەكە صەثٌٕٔ« :ئۀاٌ رێك نۀ
ضبتە ٔەستبَەصا كە َٕێُەرێك تەَبَەت ثیری نە پێػُیبری گۆڕیُی یەو نە ئیًتیبزە يبڵیبتییەكبَیع Tax
 )privilegesئەكااااارصۀە صەضاااااتیبٌ صەكااااارص ثە تەنەفاااااۆَكرصٌ .ئۀاٌ ثە تەنەفاااااۆٌ الیەَە سااااابٔەٌ
ثەرژۀەَضییەكبَیبٌ ئبگبصار صەكرصۀە ٔ صٔاثەصٔای ئەيەظ غەپۆنێكی گۀرەی َبڕەزایی ثە ْەَبرصَی َبيە ٔ
فبكص ٔ پێٕەَضیی تەنەفۆَی صرٔض صەثْٕٔ .یش صەرفەتێاك ثاۆ ثیركارصَۀەی َإێُەراٌ نە پێػآبتەكبٌ ٔ
نۀەی سەریكە صەقۀي َەيبٔەتۀۀ .پێػتر چەَض يبَگ یبٌ چەَض دەفتە ٔ الَایكەو چەَاض رۆژ صەرفەتا
ْەثٕٔ ثەڤو ئێطتب رەَگە تەَیب چەَض چركەیەو صەرفەت ْەث ٔ ئیضی ئەو غەپۆنە تۆیع صەگرێتۀە».
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تبكٕٔ ضبڵی  ١٩٧٠صٔٔقبت ثٕٔیۀە ٔ تب ضبڵی  ١٩٩٠ضەرنەَٕپ صٔٔقبت ثٕٔیۀەْ .ەئٕ یبضبیەكی
پێػاُیبرصرأ ٔەو [غااتێكی] پاڕ پااێش ٔ قەياای ثێطااەرٔثەر صەثإٔ ثە ْااۆی ضاەرْەڵضاَی كااۆيەڵە
ناۆثییەكی تابزە كە ئبيبَجیابٌ ثەصەضاتٓێُبَی ثەغاێك نە ثإٔص ەی فیاضراد یابٌ پبراضاتُی ثەغای
تەرساابَكرأی پێػاإٔیبٌ ثاإٔ .یەو نە ثبغااتریٍ رۆژَبيۀَٕضاابَی ٔاغاایُگتۆٌ بَبتاابٌ راج نە
راپۆرتەكەیضا ٔتٕٔیەتی نە ضبڵی ١٩٧٩صا  ١١٧گرٔپی چبالک نە ثەضاتێُی كبرٔثابری تەَضرٔضاتی ٔ
صۀا ٔ صەريبَضا نۀاغیُگتۆٌ كبریبٌ صەكرص .نە  ٔ ١٩٩٣صٔاثەصٔای یبضبی پێػُیبرصرأی صۀڵەتای
كهیُتااۆٌ ضااەثبرەت ثە ئاابڵٕگۆڕی ثُەڕەتاای نەو رٔٔثەرەصا ئەو رێااژەیە دۀت قاابت زیاابصی كاارص.
تەَبَەت ضەرەڕای پەضُضَەكرصَی یبضبی پێػُیبرصرأی كهیُتۆٌ َسیك ثە ْەيإٔ ئەو تابقًە تابزە
ْەڵتۆقیٕاَە صرێژەیبٌ ثە كبر صا ٔ نە ثبثەتە صڵشٕازەكبَی سۆیبَضا كۆَگرێطیبٌ صەسطتە ژێر زەسا
ٔ گٕغبرۀە.
١٢٣
راج نە صٔٔتااإێی كتێاااجە گرَگەكەیاااضا ثە َااابٔی گااارٔپە سااابٔەٌ ثەرژۀەَاااضییەكبٌ ٔ نەثەر
رۆغُبییی ثۆچَٕٔی «يەَكۆر ئۆنطێٍ»ی ئبثٕٔریساٌ ٔ نە رێگبی پەرەپێاضاَی ١٢٤ئۀ ثۆچَٕٔابَۀە
پێی ٔایە فرەثَٕٔی ْەژيبری گرٔپە سبٔەٌ ثەرژۀەَضییەكبٌ صۀڵەتای ئاّيریکبی ثەتۀأی غاپرزە
كااارصٔٔۀ .اغااایُگتۆٌ تەَااابَەت َااابتٕاَ ثاااۆ ْااایش كااابو نەگەڤڵە صۀڵەتییەكااابٌ [ثەرَااابيەی]
ْبٔضەَگیكرصٌ ٔ صاثەزاَضٌ ١٢٥ثەڕێٕە ثەرپ ج ثگاب ثۀەی الیابَجەرپ اب گرَاگ َیایە ئۀ گەڤڤَە
چەَض ضٕأ ٔ ثێكەڵك ثًٍََٕٔ .ەیەكی رۆتیُای ئەو ثابثەتە كە راج ئبيابژەی پا صأە ضۆثطایضی
١٢٦
يۆْبیرە.
نە ١٩٥٤صا سٕری نە هٕثەرگی َیسايیضا ثەكابر صەْێُارا ْەر ثاۆیە ثە «كابڤیەكی ژیبَجەسػای
ضتراتیژیك» صەْبتە ئەژيبر .ثەو غێٕەیە صۀڵەت ضۆثطیضی تبیجەتیی ثاۆ ثەرْەيٓێُەراَای سإری
تەرسبٌ كرصثإٔ ٔ زیابتر نە ضاەص يیهیاۆٌ صۆالری صەثەسػاییە سابٔەٌ راَەكابٌ ٔ ثەرْەيٓێُەراَای
سٕری كە َیٕەی كۆی ئەو ثڕە پبرەیە تەرسبٌ كراثٕٔ ثۆ تەَیب یەو نە ضەصی ئۀ كەضبَە.
ٔەو زۆرثەی ضۆثطیضە ْبٔغێٕەكبَیتر ئەو ضۆثطیضەیع ثە ْیش غێٕەیەو ضەركۀتٕٔ َەثإٔ
ٔ ثٕٔ ثە ْۆی پەككۀتُای ْەرچای زیابتری پیػەضابزیی سإری .ثەڤو ئەيە تەَیاب صەضاپێكی ئەو
 Demosclerosis :١٢٣گرٔپە سبٔەٌ ثەرژۀەَضییە تبزەكبٌ ثُەچەی ئەو ٔغەیە یۆَبَییە) كە ئبيبَجیبٌ
ثەصەضتٓێُبَی ثٕٔص ە گػتییەكبَی صۀڵەتە.ٔ .ف
124. To expand
125. Balance andadjustment

 Mohair :١٢٦ۆرِ سٕرییّکّ نّ تٕٔکی ثسَّ کێٕی ثّرّْو صێ .
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چیرۆكەیە .غەظ ضبد صٔاتار تابڵە صەضاتكرصەكبَیٔ ١٢٧ەک الكارۆٌ ێای سٕرییابٌ گارتۀە ٔ ثەو
غێٕەیە سٕری ئیضی نە ریسی كبڤ ضتراتیژیكەكبَی پێُتبگۆَضا َەيب .ثەڤو نۆثیی سإری كۀتە ساۆ
ٔ كۆَگرێطی گەیبَضە ئۀ قەَبەەتەی صرێژە ثە ثەسػیُی ضۆثطیض ثضاتْ .ەرچەَض نە ْەيبٌ ضبڵی
١٩٦٠صا ضۆثطیضی سٕری ْەئٕ يبَبكبَی سۆی نەصەض صا ثەڤو تب ض صەیە صٔاتاریع ثە ْەيابٌ
ئبض ٔ رێژەی پێػٕٔ صرێژەی پەیضا كرص .صٔا بر كاۆَگرێص كە نەو ْەيإٔ ْەڵەسەر یایە تەریا
صەثٕٔیۀە ا ثیريبٌ َەچ ئەو ثبثەتە كۀتجٕٔە ثەر ضاەرَجی فرأاَای رای گػاتییۀە ا نە ١٩٩٣صا
یبضبی ئۀ ضۆثطیضەی ْەڵٕەغبَضۀە ثەڤو َەیتٕاَی نۆثییەكەی ْەڵجٕەغێُێتۀەْ .ۀد ٔ تەقبالی
ثێٕچبَی نۆثیی سٕری صٔای چەَض ضابد ْابتە ثەرْەو ٔ ثە ثا ئۀِی ثێاتە يابیەی ضەرضإٔڕيبَی
ْاایاكەش ضااەر نە َاإپ یبضاابی ضۆثطاایضی ساإری صايەزرایۀەْ[ .ەرچەَااض] ئەو اابرە رێژەیەكاای
كەيترە ٔ پێٕیطتیػاە ْەيإٔ ضابڵێك ضاەر نە َإپ پەضاُض ثكارێتۀە ثەڤو ٔاصیابرە ئەو ثابثەتە
َەثااۆتە ْااۆی َیگەراَیاای نااۆثیی ساإری .كەيتااریٍ ضاإٔصی ئۀەیەكە ئەو نااۆثییە كبرێكیاابٌ ْەیە
ئەَجبيی ثضەٌ.
ئەو ًََٕٔەیە ضەص ْەزار قابت گۀرەتار ثاكەَۀە ئیُجاب كەيێاك نۀ ٔتەیەی راج تێاضەگەٌ كە
صەڵێ صۀڵەتی ئّيریکب «ثۆتە كۆيەڵە گەڤڵەیەكی َەگۆڕ ٔ كەڵەكەكرأی زۆر يەزٌ ٔ ثەضتٕٔ كە
گیرۆصەی قەیراَێكی صارایی ْەيیػاەیی ٔ ئەثەصیایە»[ .ثەيەغاۀە] ضۆثطایضی سإری ثە يبَابیەو
ًََٕٔەیەكی َبئبضبییە چَٕكإٔ صٔا ابر ْەڵٕەغاێُرایۀە ٔ ئیُجاب كەو كارایۀۀ .ەرزێڕاَای ناۆكە
گەن ثبغتر ٕٔڤَٔەتۀە نە ئّيریکبصا تەَیب ٔ ٢٥٠٠ەرزێڕی نۆكەيابٌ ْەیە كە كاۆی صاْبتیابٌ ثە
غێٕەی يبيُبٔەَاضیْ٨٠٠ ١٢٨ەزار صۆالرە ثەڤو صٔٔ يیهیابرص صۆالر ضۆثطایض نە صۀڵەت ٔەرصەگارٌ.
ئۀڕۆكە زۆرثەی گەڤڵە صۀڵەتییەكبٌ گەڤڵەگەنێكی ْەيیػەییٍ.
زیبتر نە  ٢٠٠ضبڵە ضۆثطیض صەصرێتە كەغتیٕاَی ١٢٩ئەيە نە دبڵێكاضایە كە پێُتابگۆٌ صەياێكە
ساابٔەٌ كاابرٔاَی صەریاابییی سااۆیەتی ٔ ْەر سۆیػاای ثەڕێاإەی صەثاابت .ضۆثطاایضی ٔەرزێااڕی نە
ضەرصەيی «قەیراَی گۀرە» ٔ نە صەیەی ١٩٣٠صا ثە غێٕەی كبتی پەضُض كرا كەچی تب ئەيڕۆیع
ْەر صرێااژەی پەیااضاكرصٔٔە ٔ ْەَاإٔكە ْێُااض پڕكێػااە ٔ گبڵتە اابڕە [ياارۆڤ ثاابٔەڕ َبكاابت] پاابرە
صەصرێااتە ٔەرزێااڕاٌ تاابكٕٔ صەەاام ٔ صاٌ ثەرْەو ثٓێااٍُ ٔ پبغاابٌ نە َاابٔی ثەرٌ .ثەو صٔاییاابَە
گەڤڵەیەو سرایە ثەرصِض كە پػتیٕاَیی ْەر صٔٔ دیاسثەكەی نەگەڵاضا ثإٔ ثەپێای ئەو گەڤڵەیە
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صۀڵەتی ۆرج ثٕٔظ كە الیەَگری ثبزاڕی ئبزاصە ٔ كۆَگرێص كە نە ئبض كبرٔثبری صاراییضا ساۆی
ثە ثەرپرضیبر ٔ ٔەڤيضەر صەزاَ ضەرەڕای ْەئٕ زەساتە ثإٔص ەیی ٔ ثبزرگابَییە فرأاَەكابٌ ثاۆ
ْەڵٕەغبَضَۀەی ئەو ضۆثطیضاَە كەچی ثەرثتٔتریبٌ كرصۀە.
ثە صرێژاییاای يێااژٔٔی ئااّيریکب ْەيیػااە ثە ۆرێااك نە ۆرەكاابٌ الثیًاابٌ ْەثاإٔە ٔ ضااەرۆو
كۆيبرەكبَی ئۀ ٔڤتەظ ا نە گرۆ ێركۆنیٕنەَاضۀە ثگارە تاب صەگابتە كابنڤیٍ كاۆنی ا ضاەركۆَەیبٌ
كاارصٔٔەْ .ۆكااابری ثەرزثااإَٔۀِی نەڕاصەثەصەری ْەژيااابر ٔ كااابریگەریی نۆثییەكااابٌ نە ضاااەرەتبی
غەضتەكبٌ ثەصٔأە تب راصەیەو صەگەڕێتۀە ثۆ ئۀ راضاتییەی كە نەو ضای چام ضابڵەی راثارصٔٔصا
صۀڵەت زۆر گۀرەتر ثۆتۀە ٔ ثاڕە پابرەیەو كە صەتإاَی نە رێگابی الثیكرصَای كابریگەرۀە كاۆی
ثكەیتۀە ثە غێٕەیەكی ثەرچبٔ زیبصی كرصٔٔەْ .ۆكبرێكیتر كە ثە ْەيبٌ ئەَضازە گرَگە ئۀەیّ كە
ئێطتە [ْەئٕاٌ] صەتٕاٍَ ثە غێٕەیەكی ثێإێُە كاۆَگرێص ثاشەَە ژێار چابٔصێرییۀە ٔ كابریگەریی
نەضااەر صاَااێٍْ .ەر ثااۆیە نۆثییەكاابٌ كە زیاابتر نە ْەياإاٌ كااۆَگرێص صەسەَە ژێاار چاابٔصێرییۀە ٔ
كااابریگەریی نەضاااەر صاصەَاااێٍ ثە ثەرأرص نەگەد الیەَااای ثەراَاااجەرصا ٔاتە صۀڵەت صەضاااەڤتێكی
زیبتریبٌ ثەصەض ْێُبٔە.
نیجرال ثیٍ یبٌ كۆَطێر بتیطا ثێگٕيابٌ ئبٔەْاب صۆسێاك َیگەراًَابٌ صەكابت .ئەو صۆسە الی
كۆَەپبرێساٌ يبَبی ئۀەیّ كەيكرصَۀەی سەر ەكبَی صۀڵەتای فیاضراد ئبيابَجێكی صٔٔرە ٔ َابیەتە
صی .نە ضەرەتبی ْەغتبكبَۀە ض ضەرۆو كۆيبری كۆيبریشٕاز رۆَبڵض رەیگابٌ اۆرج ثإٔظ ٔ
ۆرج صەثڵیۆ ثإٔظ) ضاەرۆو كاۆَگرەیەكی كۆيابریشٕاز َیاۆت گیُگاریش) ٔ ضاەرۆو كۆيابرێكی
صیًٕ كرات ثیم كهیُتۆٌ) ْۀڵی كەيكرصَۀەی سەر ەكبَی صۀڵەتی فیضراڵیبٌ صأە ثەڤو ٔاقیعی
صەضەڤتی گرٔپە سبٔەٌ ثەرژۀەَضییەكبٌ كۆضاپی ثەرصەو ْەرْەئٕیابٌ ثإٔە .رۆَبڵاض رەیگابٌ ثە
صرێژاییی ْەغ ضبد ْەرچی ْۀڵیصا تەَیب نە راگرتُی چٕار گەڤڵەی صۀڵەتیضا ضەركۀتٕٔ ثٕٔ ٔ
ْیایتاار .صەیڤیااض ضااتبكًەٌ ثەرپرضاای ثاإٔص ەی [صۀڵەتاای] رەیگاابٌ كە زۆر پیااضاگراَە ثەصٔای
ثەئەقتَیكرصَی ١٣٠ثٕٔص ەی فیضراڵۀە ثٕٔ نۀپەڕی َبئٕيێضیضا گەغاتە ٔەْاب صەرئەَجبيێاك كە نە
ضاابڵی ١٩٨٤ۀە «كۆغااكی ضااپیی رِیگاابٌ تەقااریجەٌ ْاایش ااۆرە ضیبضااەتێكی تااۆكًەی ثااۆ
ثەرَگاابرثَٕٔۀِی سەر ەكاابٌ پ ا َەثاإٔ» .ثٕٔغاای ثاابٔو كە صٔای رەیگاابٌ نە ١٩٨٩صا ثاإٔ ثە
ضەركۆيبری ئۀ ٔڤتە تبكتیكێكی یبٔازی گرتە ثەر ٔ كۆيەڵە یبضبیەكی ثۆ راگرتُی  ٢٤٦گەڤڵەی
ثإٔكی صۀڵەتی پێػكەظ كرص .ئۀەی نەو رێگبیۀە صەگەڕایۀە زۆر كەو ٔ َسیكەی  ٣/٥يیهیبرص
صۆالر ثٕٔ كە صەیكرصە نە ضەصا ٠/٢٥ی كۆی سەر ەكبَی صۀڵەتی فیضراد .كەچی ثەيەغۀە صٔاتار
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صەركۀت كە اۆرج ثإٔظ گەنا ثەرزەفاڕ ثإٔە صٔای تابٔتٕێكرصَی پێػاُیبرەكبٌ نە كۆَگرێطاضا
تەَیب ْەغا گەڤڵە راگیارا كە كاۆی ئۀ ثاڕە پابرەی نەو رێگابیۀە صەگەڕایۀە تەَیاب  ٥٨يیهیاۆٌ
صۆالر ثاإْٔ .ەرٔەْااب ثاإٔص ەی پێػااُیبر صرأی ضاابڵی ١٩٩٤ی ثیاام كهیُتااۆَیع كە ثە ساابڵی
ٔەرچەرسبٌ ٔ ثٕٔص ەیەكی ضەركۀتٕٔ صەْبتّ ئەژيبر [تەَیب]  ٤١گەڤڵەی ثاإٔكی راگارت كە ثە
گػتی صەیكرصە نە ضەصا ٠/٠١ی ثٕٔص ەی فیضراد.
غۆڕغی ١٩٩٤ی كۆيبریشٕازاٌ تبقیكبرییەكی یضی ثٕٔ ثۆ تیۆرییەكّی راجَ .یاۆت گیُگاریش ٔ
ْبٔڕپ تبزە َّفەضاەكبَی ثۀ رێجابزە دیاسثییۀە ْابتُە ضاەركبر كە صەیابَۀپ يیتاۆصی كابركرصَی
ٔاغیُگتۆٌ ثگۆڕٌ ٔ ثەتبیجەت ضۆثطیضە ثێكەڵكەكبٌ ْەڵجٕەغاێُُۀە .پابظ چإار ضابد غۆڕغای
كۆيبریشٕازاٌ كۀتە ئبٔیهكە گیُگریش ٔازی نّ ضەرۆكبیەتیی كۆَگرێص ٔ تەَبَەت نە َٕێُەرایەتیع
ْێُااب .گیُگااریش كە ضااەرصەيبَ ثەْێستااریٍ ضیبضااەتًەصاری ئااّيریکب ثاإٔ ئێطااتب ثااۆتە نێكااۆڵەری
كەَبڵی صەَگٕثبضی فاۆكص َیإز .ئۀ ْەرچەَاض تٕٔغای چەَاضیٍ ْەڵەی ضیبضای ثإٔ ثەڤو ْەو
سۆی ٔ ْەو كۆيبریشٕازاٌ زۆر ثبظ نۀ دەقییەتە گەیػتٍ كە گۆڕیُی ٔاغیُگتۆٌ ثۀ ئبضابَییەظ
َەثٕٔ كە ثیریبٌ ن صەكرصۀە.
صەضپێكی كبری كۆيبریشٕازاٌ نە ١٩٩٥صا پێػكەغكرصَی ثٕٔص ەیەو ثإٔ كە [ثڕیابر ثإٔ] ٣٠٠
گەڤڵەی صۀڵەتی راثگرێا كە زۆرثەیابٌ گەڤڵەگەنای «سۆغاگٕزەراَیی گػاتی» ١٣١ثإٌٔ ٔ ئەگەر
راگیراثاابٌ  ١٥يیهیاابرص صۆالر صەگەڕایۀە .نۆثییەكاابٌ سێاارا كۀتااُە سااۆ .الیەَگراَاای ئەو ااۆرە
«ْەڵەسەر ییاابَە»ی ثاإٔص ەی فیااضراد نە پێُاابٔ پبراضااتُی ژیاابَی سۆیاابٌ یاابٌ نە راضااتیضا ثااۆ
پبراضتُی ضەرچبٔەی ثژیٕیبٌ سەثابتێكی ثێٕچبَیابٌ سطاتە گەڕ .نە ثەراَاجەرصا ەيابٔەر كە صەثاب
َٕٔضیُگەكبَی كۆَگرێطیبٌ پاڕ كرصثاب نە فابكص ٔ صاسٕازیُابيەی كەيكارصَۀەی سەر ەكابٌ ئەو
كبرەیبٌ َەكرص .ئەيە َیػبَضەری ئۀە ثٕٔ كە زۆرثەی ئّيریکبییەكبٌ نە صَٔیابی تیاۆرصا سٕازیابری
صۀڵەتێكای ثااإٔكترٌ ثەڤو ئبياابصە َاایٍ تەنەفاۆٌ ثااۆ ئەَااضايبَی كااۆَگرێص ثااكەٌ .ثەڤو ئۀاَەی
ثەرژۀەَضییبٌ نە ضۆثطیضە صۀڵەتییەكبَاضا ثإٔ ثە كاۆيەد ٔ ثە نێػابٔ ئەو كبرەیابٌ كارص .چەَاض
يبَگ صٔاتر كۆيبریشٕازاٌ كبرەكبَی سۆیبٌ تۀأ كارص كە نە ثإٔص ەی پەضاُضكرأیبَضا تەَیاب ١/٥
يیهیاابرص صۆالر گەڕایۀە ٔاتە تەَیااب یەو ثە صەی ئۀِی پێػااجیُی كراثاإٔ كە صەیكاارصە نە ضااەصا
٠/٠٠١ی كۆی ثٕٔص ەی ٔڤت ١٣٢نۀ ثەڕٔارە ثەصٔا كۆَگرێص تەَیب تۆضیبڵێك ثبغتر ٕٔڤٔەتۀە ٔ
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صٔٔ يیهیااابرص صۆالری نە سەر ەكااابٌ كەو كااارصۆتۀە نە كاااۆی  ١٨٠٠يیهیااابرص صۆالری ثااإٔص ەی
فیضراد) .كبتێك پەرەضەَضَی چبٔەڕٔاَُەكرأی ئبثٕٔری ثٕٔ ثە ْۆی زیابصثَٕٔی ثێإێُەی ثإٔص ە
ٔرصە ٔرصە ثۆچَٕٔێك پەیضا ثٕٔ كە صِیٕت پێٕیط َییە سەر ەكبٌ كۆَترۆد ثكەیاٍ نە ئابثٕٔریی
َٕێضا ْەيیػە پبرە صەچێتە سەزێُەی صۀڵەتۀە.
ضبڵی  ٢٠٠٠ۆرج ثٕٔظ ثە راگەیبَضَی صٔٔ ثەڵێُی يبڵی ْبتە ضاەر صەضاەڤت :كەيكارصَۀِی
پیتبو ٔ صاثەزاَاضَی سەر ەكابٌٔ .ەو ْەيیػاە [ئەو ابرەظ] صەركۀت كە كاّيكرصَۀەی پیتابو
گەن ئبضبَترە نە كەيكرصَۀِی سەر ەكبٌ .نۀكبتۀە كە ۆرج ثٕٔظ ْبتۆتە ضاەركبر تەَابَەت
ئەگەر سەر ە َیسايییەكبَی پەیِٕض ثە ١١ی ضێپتبيجریع نەثەرچبٔ َەگریٍ ثەپێای رێاژەیەو نە
ضەراپبی ثەرْەيی َبٔسۆیی سەر ەكبَی صۀڵەتای فیاضراد ثە غاێٕەیەكی ثەرچابٔ زیابصی كارصٔٔە.
سەر ەكبَی صۀڵەتی فیضراد نە صٔٔ ضبڵی یەكەيی ضاەرۆو كۆيابریی ثٕٔغاضا زیابتر ثإٔ نە پێاُ
ضبڵی یەكەيی ضەرۆو كۆيبریی كهیُتۆٌ .كێڤیٍ ْبضێ ئەَضايی رێكشرأی ئّيریکبییی ئیُتەرپرایس
ضەثبرەت ثە گەڤڵەی صۀڵەتی ثٕٔظ ثاۆ كەيكارصَۀِی پیتبكەكابٌ ئەڵێا « :صەیابَٕت ئەو كابرە
صێٕە ثرضییەكە نە پ صەسبت ثەڤو ئێًە گیرۆصەی صێٕێكیٍ ثە ْەر غێٕەیەو ثێ سٕارصَی سۆی
صاثیٍ صەكبت»]٨[ .
ئەو غكطتە الی نیجرانەكبٌ يبَبی ئۀەیّ نە ئّيریکبصا ْۀڵضاٌ ثۆ [ضڕیُۀەی] كێػەكبٌ یابٌ
صۆسە َٕێیەكبٌ ثە راصەیەكی زۆر ثۆتە كابرێكی يەدابد ٔ َابيٕيكیٍ .فرەتار كارصَۀەی پیتبكەكابٌ
١٣٣
كبرێكی َەكرصە ٔ َەغیبٔە چَٕكٕٔ ئّيریکبییەكبٌ كبت پیتبکی ئەیبنەتی َابٔچەیی ٔ صاْابتی
نەضەر یەو كۆ صەكەَۀە پێیبٌ ٔایە پیتبكێكی زۆریبٌ ن ٔەرصەگیارپ كە ْێُاضەظ صٔٔر نە ئەقام
َییە .ثەو غێٕەیە ْەر تبكە صۆالرێك كە تەرسبٌ صەكارپ ثاۆ ضۆثطایضی سإری یابٌ نێكاۆڵیُۀِی
يهًالَێی ئبضاپبراگٕش ١٣٤نە راضاتیضا ثە يبَابی ئۀەیە كە صۆالرێاك كەيتار ثاۆ فێركابری كۆپاۆَی
سٕارصَی ْەژاراٌ یبٌ ژێرسبَە َٕێیەكبٌ ١٣٥تەرسبٌ صەكرێا ْ .ەرٔەْاب ْەيإٔاٌ صەزاَاٍ كە گەڤڵە
تبزەكبٌ قەت راَبگیرێٍ ْەرثاۆیە سٕاضاتی ئبفراَاضَی گەڤڵەی تابزە ثەرصۀاو زیابتر ٔ زیابتر پەرە
صەضێُ  .فراَكهیٍ رۆز ێڵا پێای ٔاثإٔ پێٕیطاتە صۀڵەت ساۆ نە قەرەی «تبقیكابریی ثإێراَە ٔ
صرێژساابیەٌ» ثااضات .ثەڤو ٔەو چااۆٌ راج ئبياابژەی پ ا صأە نۀ ضااەرصەيەصا ئۀ گاارٔپە ساابٔەٌ
ثەرژۀەَااضییبَەی صەرگبیاابٌ ثە رۆز ێڵاا صەگاارت زۆركەو ثاإٌٔ رۆز ێڵاا نەثەر ئۀە صەیتاإاَی
133. Incomtax
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گەڤڵەی َاإێی فاارأاٌ ثكاابتۀە كە ْبٔكاابت صەیػاایتٕاَی گەڤڵە ضااەرَەكۀتٕٔەكبٌ راثگرێاا  .نە
صۀڵەت ی ئۀڕۆصا ْۀڵضاٌ ٔ ْەڵەكرصٌ غتێكی يەدبڵە چَٕكٕٔ ئیاضی َابتٕاَی ْەڵەكابٌ قەرەثإٔ
ثكەیتۀە .صۀڵەتی فیضراد رۆڵی پبرێس ابَی ْەيیػاەییی صۆسای ْەَإٔكە صەگێاڕپ .پیػەضابزی ٔ
كێػە ٔ صەرفەتەكبَی صاْبتٕٔ سبٔەٌ الثی َیٍ ثەڤو ئۀاَەی ْی راثرصٌٔٔ نۆثییبٌ ْەیە.
ئەگەر سەڵااك پێیاابٌ ٔاث ا صۀڵەت َاابتٕاَ سەر ەكاابٌ ٔ ئۀنۀییەتەكاابَی نەضااەر ثُەياابی
ْیش ۆرە ْۆكبر یبٌ نۆژیكێك ثەڕێٕە ثجبت ئۀكبت ثۆ چبرەضەركرصَی كێػە تبزەكبٌ يتًبَەی پ
َبكەٌ .یەو نە صیبرتریٍ گۆڕاَكبرییەكبَی چەَاض صەیەی راثارصٔٔ ثاریتییە نە ضاەرْەڵضاَی ثەرثاتٔی
ااۆرە ثۆچَٕٔێااك نە َاابٔ الٔاَااضا كە پێاای ٔایە ثێگٕياابٌ ضااەرچبٔەی گۆڕاَكاابریی راضااتەقیُەی
كۆيااّڤیەتی نە صەرۀِی [چٕارچێاإەی] صۀڵەتااضایە نە رێكشاارأە َبصۀڵەتییەكبَااضا َبٔەَااضەكبَی
تاإێژیُۀە چبپەيەَییەكاابٌ یاابٌ تەَاابَەت نەكۆيپبَیبكاابَی كەرتاای تبیجەتااضا .ئۀڕۆ نە ئااّيریکبصا
صۀڵەت ٔەو صێٕەزيەیەو ٔێُب كرأە كە ْێُض زەثەڤدە تٕاَبی ثسٔٔتُی َییە ٔ نە راثرصٔٔی سۆیضا
قەتیص يبٔە ٔ [ْیش] پەرچەكرصارێكی ثۆ كێػەكبَی صاْابتٕٔ پا َیایە .ئبیاب پێتابٌ ضاەیرە ئەگەر
الٔاَی زیرەو ٔ ئیُێرژیك سۆیبَی ن صٔٔر ثشەَۀە
سٕصی راج صاٌ ثۀەصا صەَێ كە «رەَگە صۀڵەتی ئاّيریکب گەغاتجێتە قۆَبەێاك ٔ ئیاضی ْەر
نۀ قۆَبەەصا قەتیص ثًێُ  :پێكٓبتەیەكی پبٌ ٔ پۆڕ ٔ زۆر بر غپرز ٔ َەزو ْەڵُەگر كە نە ضاەصا
 ١٠تب ٢٠ی نە ژێر كۆَترۆڵی ضیبضەتًەصاراٌ ٔ صەَگضەراَضایە ٔ نە ضەصا  ٨٠تب ٩٠یػی كۀتۆتە ژێر
كااۆَترۆڵی ْەزاراٌ ْەزار تاابقًی َاابَشۆرۀە .گۆڕاَكبرییەكاابٌ تەَیااب پەرأێسەكاابَی صەگاارێتۀە كە
ئۀاَەظ زۆرثەیاابٌ ثەپێاای ٔیطااتی ْەياابٌ ئۀ تاابقًە َاابَشۆراَە رٔٔ صەصەٌ .ثەڤو ْاایش ااۆرە
ئابڵٕگۆڕێكی يیتۆصیاك یابٌ ئبڵٕگۆڕێااك كە ثەرژۀەَاضییەكبَی كەيیاُەیەو نەو گرٔپابَە ثشاابتە ثەر
يەترضااییۀِ قەت رٔٔ َاابصات» .ئەيە ضااەرەكیتریٍ كێػااەی ئۀڕۆی ئااّيریکبیە .ئااّيریکبییەكبٌ
ٔاصەزاَااٍ ْاایش ااۆرە كۆَترۆڵێكیاابٌ ثەضااەر صۀڵەتەكەیبَااضا َەياابٔە ثەڤو َاابزاٍَ كە ساإصی
ضیبضااەتًەصاراَیع كااۆَترۆڵی صۀڵەتیاابٌ نەصەضاا صەرچاإٔە .زۆرثەی َاإێُەراَی كااۆَگرێص ٔ
ضێُبتۆرەكبٌ نەضەر ئۀ ثبٔەڕەٌ نە ضیطتەيێكی ضیبضیضا صەژیٍ كە ْەر چەغُە ْۀڵێكی یاضی
ثۆ گۆڕاَكابریكرصٌ ثەرۀڕٔٔی صژایەتیای سێارا ٔ یەكگرتإٔی ئۀ كەيیاُە ثإٔكابَە صەثێاتۀە كە
گۆڕاٌ زیبَیبٌ ن صەصات .نە راضتیػضا ْەر ئەو كەيیُبَە ٔاغیُگتۆٌ ثەڕێٕە صەثەٌ.
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سەضبرەكبَی صەضتەثبزی
صايەزرێُەراَی ئّيریکب زۆر َیگەراٌ ثإٌٔ نۀەی كەيیاُە ثاإٔو ٔ پرۆفێػاُبڵەكبٌ [صَٔیابی]
ضیبضەت قۆرر ثكەَە صەض سۆیبٌ .يەصیطۆٌ ثە ثبغتریٍ غێٕە ئەو ئەگەرەی صەضُیػبٌ كرصثٕٔ
ٔ َبٔی َبثٕٔ «سەضبرەكبَی صەضتەثبزی» ئەيە صیبرصەیەكە صەثێتە ْۆی «ثێطەقبيی َبەەصاڵەتی
ٔ ثػێٕی ...كە نە راضتیضا كۆيەڵە َەسۆغییّكی كٕغُضەٌ ٔ نە ْەر غإێُێكضا ضاەریبٌ ْەڵاضاث
ثاإَٔەتە ْااۆی نەَاابٔچَٕٔی صۀڵەتە سەڵكییەكاابٌ» .ئۀ نە ٔتاابرە ثەَبٔثاابَگەكەی نە ژياابرە ٥١ی
گۆ بری فێضراڵیط پەیپێرز صا ٔتجٕٔی تبكە رێگب چبرەی كبریگەر ثۆ ئەو كێػەیە ثەركٕرتكرصَۀەی
ئبزاصیی رێكشرأەكبٌ ٔ ئبزاصیی راصەرثڕیُە ئەو تبقًبَە نە رێگابی ئەو ئبزاصییابَۀە ضاەرْەڵضەصەٌ
«ئبزاصی ثۆ صەضتەثبزی ٔەكٕٔ ْۀا ثۆ ئبگر ٔایە») .ثەڤو ئەو صەريابَە نە سإصی َەسۆغایُەكە
سراپترە ٔ سٕصی يەصیطۆَیع زۆر سێرا رەتی كرصۀە.
يەصیطۆٌ نەثبتیی ئۀ كبرە پػتی ثە گۀرەیی ٔ ئابڵۆزیی ئاّيریکب ثەضا  .ئۀ پێای ٔاثإٔ ثە
ئبضتی یەكەو ئۀ قاۆل ٔ الیەَابَەی صەكۀَە كەيابیەتییۀە َابتٕاٍَ ثاگەَە ئبٔاتەكبَیابٌ چَٕكإٔ
صەضتەكبَیتر كە ْەژيبریبٌ نە كەيبیەتییەكبٌ زۆرترە راصەثٍ ٔ ثەریبٌ پ صەگرٌ .تەَابَەت ئەگەر
ئەو صەضتبَە ثەْێسیع ثاٍ نە ٔڤتێكای ثەرثاتٔ ٔ فرەچەغاُی ٔەو ئاّيریکبصا الیەَە ثەراَجەرەكابٌ
راثاإٌٔ صەكەٌ ٔ ْەئٕیاابٌ یەكتاار ثێكاابریگەر صەسەٌ .يشاابثٍ يەصیطااۆٌ نەو ثاابثەتە گاارَگەصا ثە
ْەڵەصا چٕٔثاإٔ .رەَااگە ئۀ قەت ٔێُاابی ٔەْااب غااتێكی َەكرصثێاا كە رۆژێااک نە رۆژاٌ صۀڵەت
سەزێُەیەكی ْێُض يەزَی صەثێ كە ْەژيبرێكی فرأاٌ نۀ تبقًبَەی تَٕض ثە ثەرژۀەَضییەكبَیبَۀە
َٕٔضابٌٔ ثەرۀ الی ساۆی راصەكێػا  .ئەڵاجەت ثەڵگبَاضَەكەی يەصیطااۆٌ كێػاەیەكی تیۆریكیػاای
نەگەڵااضایە .ئۆنطااێٍ ەساا نەضااەر ئۀە صەكاابت كە پێكٓێُاابَی گاارٔپە ساابٔەٌ ثەرژۀەَااضییە
ثإٔكەكاابٌ زۆر ئبضاابَە چَٕكاإٔ ئەَااضايبَی ئۀ گرٔپاابَە صەتاإاٍَ ضاإٔصی فاارأاٌ كااۆ ثااكەَۀە
نەدبڵێكضا كە غتێكی ئۀتۆ نە ْبٔٔڤتییابَیتر كەو َابثێتۀە .ئەيە ثەغاێكە نۀ غاتەی َابٔی نا
َبٔە «نۆژیكی كبری صەضتە ثّکۆياّد» .ئەگەر ضاەص ٔەرزێاڕ نە چٕارچێإەی گرٔپێكای رێكشارأصا
یەو ثگرٌ ٔ صأای صە يیهیۆٌ صۆالر نە صۀڵەت ثكەٌ ْەر یەكۀ ضەصْەزار صۆالریبٌ ثەرصەكۀێ .
ئەگەر ئەو ثڕە پبرەیە صاثػكێُیٍ ثەضەر كۆی ْبٔٔڤتییبَضا ْەركەضۀ [تەَیب] چإار ضاێُتی سەرج
كرصٔٔە .ب ثە رای ئێٕە رەَگە كبو الیەٌ صەض ثضاتە الثی صرٔضتكرصٌ ٔەرزێڕاٌ یبٌ ئاێًە ئەو
ًََٕٔەیە چەَض ْەزار قبت گۀرە ثكەَۀە ئیُجب نە كێػەی ضەرەكیی صیًٕكراضیی ئەيرۆی ئّيریکب
صەگەٌ.
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ثبثەتێكی تر ئۀەیە كە نە راضتیضا صەضاتەكبٌ ٔ ثەرەكابٌ یەكاضی نەَابٔ َابثەٌ .زۆرثەی گارٔپە
سبٔەٌ ثەرژۀەَضییەكبٌ دەز صەكەٌ كبرٔثبری گرٔپەكبَیتر گەغە ثطێُ ٔ ثجٕٔژێتۀە .كابت ئۀ
١٣٧
پرضااایبرەیبٌ سطااااتە ثەرصەو ثاااابق ثێرگهەَاااض ا ئەَااااضايی [كۆيپبَیاااابی] ْەرۀەزیاااای
َ )(Cooperativesocietyەتۀەییاای كبرەثاابی َاابٔچە َبغاابرییەكبٌ ا كە ئبیااب دەز ثە ثڕاَاای
ضۆثطیضی گرٔپە ركەثەرەكبٌ صەكبت یبٌ َب نە ٔەڤيضا ٔتی« :ئێًە پێًبٌ ٔایە صەتٕاَیٍ صاكاۆكی
نەضەر ثەرفرأاَكرصَۀەی پػتگیرییەكبٌ ثۆ گػ الیەَەكبٌ ثكەیٍ» ]٩[.ئەو ثبثەتە صەثێاتە ْاۆی
ثەْێسثااإَٔۀەی ْەڵٕێطاااتی صاَەثەصاَەی گرٔپەكااابٌ چَٕكااإٔ ئۀاٌ [نەو دااابڵەتەصا] صەڵاااێٍ
گرٔپەكبَیتر ثٕٔص ە ٔەرصەگرٌ َبث ْایش ْەڤٔارصَێاك ثكارپْ .ەرچای زیابتر ثبغاتر .ثێگٕيابٌ
ئەگەر پػتگیری نۀ رێگبیە ثكەٌ كە گرٔپەكبَیتر ثۆ سۆصزیُۀە نە [صاَی] پیتبو صۆزیٕیابَەتۀە
سۆیػتبٌ ئبضابَتر رێگابیەو صەصۆزَۀە .صٔا ابر ٔ پاێاۀاَەی ثۆچإَٔەكەی يەصیطاۆٌ ضیبضاەتی
صۀڵەت ثەرْەيی ئۀ گرٔپە سابٔەٌ ثەرژۀەَاضییبَە َیایە كە یەكاضی ثێكابریگەر صەسەٌ ٔ صەگەَە
رێژەیەكی يبيُبٔەَضی نە ئەقتَییەت ثەڵكٕٔ ضیبضەتی صۀڵەت گۆڕصرأە ثۆ زیبصكرصَی پێػكەغی
ٔ ثەسػیُەكبٌ كە یەو نەصٔای یەو ثە ئبراضتەیەكی ضاەرۀنێژی رٔٔسێاُەرصا ضاەرْەڵضەصەٌ .زۆر
بر نە ضیبضەتضا ئۀ رێگبیە صەگیرێتە ثەر كە كەيتریٍ ثەرسۆصاَی نە ثەراَجەرصا صەكرپ.
تەَاابَەت نۀ ضیبضەتبَەغااضا كە پێٕەَااضییبٌ ثە پاابرۀە َیاایە ئەو ثاابثەتە صەثیُرێ ا  .ئبٔڕێااك
ث اضەَۀە نە ضیبضااەتی ئااّيریکب نە ثەراَااجەر كٕٔثاابصا .صە ضاابد صٔای رٔٔساابَی كۆيااۆَیسو صەثاا
[ڤَیكەو] صٔٔ غتًبٌ ثۆ صەركۀتج ثە ئبضتی یەكەو كۆيۆَیسيی كٕٔثب ئیاضی ثە ْایش غاێٕەیەو
ثۆ ئّيریکب ْەڕەغەیەكی ژیۆپۆنەتیك َییە .ثە ئبضاتی صِٔٔو ثە ْەر راصەیەكایع كە پێػاێهكرصَی
يبفەكاابَی ياارۆڤ نە الیەٌ كبضااترۆٔە غااەريەزار ثكەیااٍ گاارتُەثەری [ضیبضااەتی] تەریكشطااتُی
ئبثٕٔری نە رێگبی گەيبرۆكبَۀە تەَیب ٔ تەَیب ثیبَٕٔیەكی پێػكەظ صەكبت تبكٕٔ ەيبٔەر نە صژی
ْاابٌ ثااضات ٔ ثەو غااێٕەیە صەضااەڤتی سااۆی زیاابتر ثەضااەر ٔڤتااضا ثطااەپێُ  .ثەپێاای ئەزياإَٔە
يێژٔٔییەكاابٌ ثبغااتریٍ كاابر ثااۆ ْبَااضاَی كٕٔثااب ثەرۀ صیًٕكراضاایی نیجراناای سطتُەثەرصەضااتی
گەڤڵەیەكە ثۆ پێٕەَضیكرصٌ ٔ ثبزرگبَیكرصَی ئۀ ٔڤتە نەگەد یٓبَاضا ٔ زۆرثەی ئاّيریکبییەكبَیع
الیەَگری ئبٔەْب رێگبیەكٍ.
ٔڤتە یەكگرتٕٔەكبٌ نە ثەراَاجەر ْەرصٔٔ رژێًای كۆيۆَیطاتی چایٍ ٔ یەتُبياضا ئەو يیتاۆصەی
پێااڕۀ كاارص ئەی ثااۆ نە ثەراَااجەر كٕٔثاابصا ثەڕێاإەی َەثاابت ٔەڤياای ئەو پرضاایبرە یەو غااتە:
صەضااتەثبزیَ .ەیاابرە كٕٔثاابیی ا ئااّيریکبییەكبَی كبضااترۆ ئەو پرضااەیبٌ سطااتۆتە ژێاار كااۆَترۆڵی
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سۆیاابَۀە چَٕكاإٔ زیاابتر نە ْەياإٔ كەضااێكیتر پێیاابٌ نەضااەر صاگرتاإٔە ٔ ْەرٔەْااب َیػااتە ێی
ْەرصٔٔ ئەیاابنەتی فهۆریااضا ٔ َیۆ ێرضاایٍ كە نە ْەڵجژارصَااضا صۀرێكاای ثەرچاابٔ صەگێااڕٌْ .ەرچەَااض
رەَاااگە زۆرثەی ئاااّيریکبییەكبٌ ثۆچااإَٔێكی صیكەیااابٌ نەو ثااابرەیۀِ ْەثااا ثەڤو كٕٔثااابیی ا
ئااّيریکبییەكبٌ تەَیااب كەضاابَێكٍ كە نەو پێُاابٔەصا ْۀد صەصەٌ ٔ رێكشطااتٍ صرٔضاا صەكەٌ ٔ
ثەرَبيەگەنی كاۆكرصَۀەی یابريەتی گارپ صەصەٌ ٔ ٔزەی صەَگاضاَی سۆیابٌ ثە كابر صەْێاٍُ .ثەو
غێٕەیە ْەژيبرێكی زۆر كەو نە صاَیػاتٕاَی صٔٔ ئەیابنەت تٕاَیٕیابَە ثیرٔثۆچإَٔی سۆیابٌ ثەضاەر
ضیبضاەتی صەرۀەی ئاّيریکبصا ثطاەپێٍُٔ .ەو ْەياإٔ ًَإَٔە ْبٔغاێٕەكبَیتر كە كەياابیەتییەكی
پڕْەرإْٔریاااب ثەضاااەر زۆریُەیەكااای ثێضەَگاااضا زاد صەثاااٍ ئەو ًَااإَٔەیەظ زەثرێكااای كەيااای نە
ثەرژۀەَضییە گػتییەكبٌ صأە ثەڤو ئەو زەثرە كەيبَە نەضەر یەو كەڵەكە صەثٍ.
گۀرەتااریٍ صايەزرأەیەو تااب ئەو صٔاییاابَە تااب ڕاصەیەو ٔەو پرصێااك [ی پێٕەَااضی] كۀتجاإٔە
َێٕاٌ ئەو گرٔپبَە ٔ ضیبضەتًەصاراَۀە دیسثی ضیبضی ثٕٔ .دیسثە ضیبضییە ثەْێسەكابٌ صەتإاٍَ
ثجُە پرصی َێٕاٌ گرٔپە سبٔەٌ ثەرژۀەَضییە ۆرأ ۆرەكبٌ ٔ ثە كۆكرصَۀەیبٌ نە ژێار چەترێكاضا
ٔەْااب صۆسێااك ثئاابفرێٍُ كە دیااسة ٔەو كااۆيەڵەیەكی یەكگرتاإٔ ثێااتە ئەژياابر .صەغاایب ئەو صۆسە
گۆڕصراثب ثەڤو ْەر ۆرە گۆڕاَێك صەثب نَّبٔ دیسثضا يػتٕيڕ ٔ صیبنۆگی نەضاەر كراثاب [ٔاتە] نۀ
غٕێُەصا كە نەضەر صاٌ ٔ ضتبَەكبٌ ١٣٨قطە صەکرا ٔ ثەرژۀەَضییە گػاتیترەكبَی دیاسة نەثەرچابٔ
صەگیراْ .ەر ئەيەغە ٔاصەكب تٕێژەری ثەر ەضاتەی ضیبضاەتی ئاّيریکب كهیُتاۆٌ راضایتێر ثڵێا :
«ئّيریکب ثەث صیًٕكراضی صیًٕكراضی ثەث ضیبضەت ٔ ضیبضاەت ثە ثا دیاسة ثإَٔی َیایە».
ئەڵجەت ْەيیػە ثەو غێٕەیە َە ٕٔڤَٔەتۀە .ثە صرێژاییی زیبتر نە صٔٔ ضەصە دیسثەكبٌ ْەضا ٔ
ثەرژۀەَضییە گػتییەكبَیبٌ ثە ثبغاتریٍ غاێٕە ثەرۀ اۆرە ضیطاتەيێكی ضیبضاەتی صیًٕكراتیاك
پاابد پێاإە صەَااب ٔ ئەو ضیطااتەيە نە كاارصۀە ٔ پراتیكااضا كاابرايە ثاإٔٔ .ەو چااۆٌ ئااّيریکب نەگەد
ْەئٕ گۆڕاَكبرییە گۀرە تەكُۆنۆژیكی ئبثٕٔری ٔ دەغیًەتیەكبَی ثەرصەيیاضا صرێاژەی ثە رێگابی
سۆی صأە دیسثەكبَیع صەتٕاٍَ نە صاْبتٕٔصا ْەر ثەو يێتۆصە ثژیٍ ا تەَیاب یابٔازییەكە نۀەصایە
كە نە راضتیضا ئیضی دیسثی ضیبضی نە ئّيریکبصا َەيبٔە.
فەغەنٓێُبَی دیسثەكبٌ
صێطبيجری کبََٕی یّکّو)  ٢٠٠٠چەَض رۆژ صٔای تۀأثَٕٔی يهًالَێی ژيابرصَۀەی صەَگەكابَی
فهۆریااضا پرضاایبرێكى ئبراضااتەی ااۆرج ضااتێئبَۆ پااۆڵص ثەرْەيٓێااُەری صەَگٕثبضاای راصێاإ ا
138. Give and take

255

تێهە یسیۆَی ٔ ضتراتیژیطتی پێػٕٔی ضیبضی كرص ٔ نێى پرضی ئبیب ثە ڕای تۆ دیسثای صیًإكرات
نە ْەڵجژارصَەكبَی ضەرۆو كۆيبریی ضبڵی ٢٠٠٤صا ئبلگۆڕ كبَضیضا صەكابتۀە یابٌ َاب رۆژَبيەكابَی
ئۀ دەفتەیە پڕثٌٕٔ نە يەزەَضەی صەرپەڕاَضَی ئبلگۆڕ نە الیەٌ ضیًب صیبر ٔ َبضارأەكبَی دیسثای
صیًاإكراتۀە .ضااتێئبَۆپۆڵص ٔەڤيێكاای رۆغااُگەراَەی پ ا صايۀە« :غااتێكًبٌ ثە َاابٔی دیسثاای
صیًٕكرات َییە .ئەگەر ئبلگۆڕ ثیٓۀپ ساۆی كبَضیاضا ثكابتۀە پێٕیطاتە پابرە كاۆ ثكابتۀە َابٔ ٔ
َبٔثبَگ ثەیەكۀە ثُ ٔ نە راپرضییەكبَضا سۆی ثەرۀضەر ْەڵكێػ ثەصەضتٓێُبَی ئەيبَە يبَابی
صەضتەثەركرصَی پبرەیەكی زۆرتر ٔ پػتگیریی چبپەيەَییەكبٌ .تێئكریُی گۀرەپیبٔاَی دیاسة ْایش
گرَگ َییە چَٕكٕٔ ئیضی دیسثێكًبٌ َیایە .ئۀاَەی سۆیابٌ ثە «ضاەرگۀرەكبٌ» َابٔزەص صەكەٌ
تەَیب ٔ تەَیب كۆيەڵ ضیبضەتًەصارٌ ثۆ كبرێك صەگەڕێٍ ئەَجبيی ثضەٌ».
نە راضاااتیضا نەياااڕۆی ئاااّيریکبصا دیاااسثە ضیبضاااییەكبٌ ثبیەسێكیااابٌ َەيااابٔە .ثە صرێژاییااای
[ضەرْەڵضاَی] ثەرەی راثرصٔٔ دیسثە ضیبضییەكبٌ ْێُض كرأە ٔ َبضبَتراد ثَٕٔەتۀە كەش َابتٕاَ
كۆَترۆڵیبٌ ثكبت .رێكشرأە ضیبضییەكبَی َبٔسۆی دیاسة ٔ ضاەركرصەكبَیبٌ رێكشطاتُی دیسثای
كبصرە سۆپبڵێٕرأەكبَی دیسة ٔ ضەرگۀرەكبَی دیسة ْەرْەئٕیابٌ نە ثابیەر كۀتإٌٔ .دیسثای
ضیبضی نە ثبغتریٍ دبڵەتضا ثۆتە يبغیُێكی كۆكرصَۀەی یبريەتییە صاراییەكابٌ ثاۆ كبَضیاضاتۆرێكی
َبضاارأ ٔ سۆغااُبٔ .ئەگەر كەضااێكی سۆغۀیط ا ثتاإاَ كبَضیااضاتۆریی دیااسة ثەصەض ا ثٓێُ ا
دیسثیع پػتگیریی ن صەكبت .ئیُجب كۆيەڵە پإەَێكی كەيای پا صەثەسػارپ ٔەو ضاەرچبٔەی
زیبتری صارایی پػتیٕاَیی رێكشرأەیی ٔ رەَگە یبريەتیاضەراَی تابزەی صارایای .نە راضاتیضا ْەَاضپ
بر كبَضیضاتۆرەكبَی ْەڵجژارصَە ضەرەتبییەكبٌ پێیبٌ ثبغترِ صژ ثە رێكشطتُە دیسثییەكەی سۆیبٌ
تێكەد ثە يهًالَێكبَی ْەڵجژارصٌ ثٍ .ئۀاٌ ثەو كبرە ضیًبی ئۀ ضاتەيهێكرأاَە ٔەرصەگارٌ كە صژ
ثە رێكشطتُی دیسثی ئە ەَگٍ ٔ ثەو غێٕەیە ضەرَجێكی زیبتر ثەرۀ الی سۆیابٌ راصەكێػاٍ .ئەو
يیتااۆصە ثااۆ ااۆرج يەو گاابرۆٌ رۆَبڵااض رەیگاابٌ ٔ یًاای کابرتێر كاابریگەر ثاإٔ .نەگەد ئەيەغااضا
ْۀَٕكە ثەكبرْێُبَی ئەو ضاتراتیژە گەڵا صژٔاتارە چَٕكإٔ ئیاضی رێكشطاتُێك َەيابٔە تاب صژی
ثجەَگٍ .ضبڵی  ١٩٩٢ك كبَضیضای رێكشطتُی دیسثی صیًٕكرات ثٕٔ ثیم كهیُتۆٌ ثبة كێری یبٌ
پۆل ضۆَگبش ْیاكبيیبٌ ١٣٩ضەركۀتُی ۆرج ثٕٔظ نەثەر ئۀِ َەثٕٔ كە كبَضیاضای رێكشطاتُی
 . ١٣٩تبقە ًََٕٔەی ئبٔارتە كە ئەو رێطبیەيبٌ ثۆ صەضاەنًێُ ضاێُبتۆر رۆثێارت صاد ثإٔ كە نە ١٩٩٦صا
نەثەر ئۀەی ضبڤَێكی صٔٔر ٔ صرێژ ثٕٔ سسيەتی دیسثی كۆيبریشٕازی صەكرص صەتٕاَیٍ ثڵێیٍ كبَضیاضاتۆریی
دیسثی پ پێػكەظ كرا.
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دیسة ثٕٔ ثەڵكٕٔ نەثەر ئۀە ثٕٔ كەكبَضیضای ثُەيابڵەکەی ساۆی ثإٔ ثإٔظ صٔٔ تبیجەتًەَاضیی
ْەثإٔ كە نە ضیطاتەيێكی ثا دیسثاضا گەنا پێٕیطاتٍ ا َبٔثبَاگ ٔ يبغایُێكی پابرِكاۆكرصَۀە.
ْەركەش ئەو صٔٔ غتەی ْەث ثەصەر نۀەی نە ضیبضەتضا سبٔەٌ ئەزئٌٕ ث یابٌ َاب پإەَێكی
گۀرەی ثەصەض ْێُبٔە .ثەو غێٕەیە نەو ضیطتەيە تبزە ٔ «صیًٕكراتیكتر»ەصا زیبتر نە ْەيیػە
ەەغیرەتە ضیبضییەكبٌ ضیبضەتًەصاراَی ثەَبٔثبَگ ٔ يیهیبرصێراَی ضیبضەتًەصار صەثیُیٍ .ئەيەظ
ْێػتب صەضپێكی چیرۆكەكەیەْ .ەرچای دیاسثە ضیبضاییەكبٌ زیابتر فەغاەل ثٓێاٍُ ٔ الٔاز ثاكۀٌ
يبَبی ئۀەی رۆژ نەصٔای رۆژ ضەريبیە یبٌ َبٔثبَگ ا یبٌ ْەرصٔٔكیبٌ ا زیبتر صەثُە رێگبی ئبضابیی
ٔ ثبٔی ثەصەضتۀەگرتُی پۆضتە ثبڤكبَی َێٕ پرۆضەی ْەڵجژارصٌ.
كبَضیضاكبَی ضەرۆو كۆيبری نە زۆرثەی يێژٔٔی ئاّيریکبصا رەَگاضاَۀەی دیاسثە ضیبضاییەكبَی
سۆیبٌ ثٌٕٔ ثەڤو ئێطتە [ثە پیاۀاَۀە] دیسثەكبٌ ثإَٔەتە رەَگاضاَۀەی كبَضیاضاكبَیبٌ .ئەگەر
كبَضیضاكەی دیسة ثەرۀ ضەَتەری گۆڕەپابَی ضیبضاەت ثاڕٔات دیاسثیع ْەيابٌ ئبراضاتە صەگارێتە
ثەر ئەگەریع ثەرۀ چەو ٕٔتە ثٓابٔێژپ دیاسثیع ْەيابٌ ئۀ كابرە صەكابت .صٔاثاّصٔای ئۀەی
كهیُتۆٌ نەژێر َبٔی «صیًٕكراتێكی تبزە»صا ْەڵجژارصَی ثرصۀِ ئیضی َەتاضەتٕاَی نە ٔاغایُگتۆَضا
صیًاإكراتێكی كااۆٌ ثااضۆزیتۀەْ .ەرٔەْااب صٔاثااّصٔای ئۀەی ثاإٔظ رایگەیبَااض كۆَطێر بتیطااتێكی
يیٓرەثبَە ْەئٕ ئەَضايبَیتری دیسثی كۆيبریشٕازیع پەییبٌ ثۀە ثرص كە ئۀاٌ ْەر نە ضەرەتبٔە
ئبٔەْب ثٌْٕٔ .ۀَٕكە دیسثی ضیبضی ثۆتە قابپێكی ثاۆظ ٔ چابٔەڕٔاَی ئۀەیە ثە ضاەركرصەیەكی
سەڵكی پڕ ثكرێتۀە.
ْەڵجااژارصَە ضااەرەتبییەكبٌ صٔا گاإنهە ثاإٔ ثەر ەضااتەی دیسثاای ضیبضاایی ئااّيریکب كۀت
[ٔكٕغاااتی] .نە ثُەڕەتاااضا فەنطاااەفەی پێكٓێُااابَی دیسثااای ضیبضااای ئۀەیە كە نە ْەڵجاااژارصَە
گػتییەكبَضا ثەغضاری ٔ رکبثّری ثكبتْ .ەر ثۆیە صیبریكرصَی كبَضیضاتۆر ثۆ ْەر دیسثێك گرَگتریٍ
ثڕیاابرە .صٔاثەصٔای ئۀەی ئەو پرۆضااەیە نە دیااسة ضااُرایۀە ٔ ضااپێرصرایە صەضاا صەَگااضەراٌ
رێكشطتُی دیسة نە َبٔەڕا ثۆظ ٔثەتبد ثٕٔیۀە .نەثەر ئەيەیە نە ضیطتەيە صیًٕكراضییەكبَیترصا
ْیش دیسثێك ٔازی نە يبفی ْەڵجژارصَی كبَیضاكبٌ َەْێُبٔەْ .ەڵجژارصَە ضەرەتبییەكبٌ صیابرصەیەكی
تبزە ٔ تەَیب تبیجەت ثە ئّيریکبیەْ .ۆكبر ٔ چۆَیەتیی صرٔضتجَٕٔی ْەڵجاژارصَە ضاەرەتبییەكبٌ ثاۆ
سۆی چیرۆكێكی ضەرَجڕاكێػە .ثەڤو ئەگەر ثڵێیٍ دیسثی ضیبضایی ئاّيریکبیی كإژرا [ثێگٕيابٌ]
َەيبَتٕاَیٕە ثە تۀأی سبڵەكە ثپێكیٍ نە راضتیضا دیسثی ضیبضی سۆی كٕغ ]١٠[ .
ْەڵجژارصَە ضەرەتبییە راضتۀسۆكبٌ نە چبرەكە ضەصەی یەكەيای ضاەصەی ثیطاتەيضا كتإپڕ نە
رٔٔثەرێكاای ثەرثااتٔصا ضااەری ْەڵااضا ئەو ْەڵجژارصَاابَە ثەغااێك ثاإٌٔ نەْەڵًەتاای ضااەرصەيی
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پێػااكۀتٕٔ ١٤٠ثااۆ ضااەر رێكشطااتُە دیااسثییە گەَااضەڵەكبٌ« .ثااب صەَگااضەراٌ ثڕیاابر ثااضەٌ َەو
كبرثەصەضتبٌ»)[ .ئبیضیبی] ْەڵجژارصَە ضاەرەتبییەكبٌ صاسإازیی ئاّيریکبییەكبَی ثاۆ صیًٕكراضایی
«فرەتر» كرصە ثەرصەثبزێك ثۆ سۆی .ثەڤو یەكەو ْۀڵضاٌ ثۆ ثەڕێٕەثرصَی ْەڵجژارصَی ضاەرەتبیی
َەثٕٔ ثە ْۆی گۆڕیُی تبیجەتًەَضیی ضیطتەيی دیسة نە َێٕاٌ ضابڤَی ١٩٦٨ ٔ ١٩١٢صا نە كاۆی
ئۀ  ٢٣كەضااەی ْەڵجااژارصَە ضااەرەتبییە راضااتۀسۆكبَیبٌ ثاارصۀە تەَیااب  ١٠كەضاایبٌ ثاإٌٔ ثە
كبَضیضای دیسثەكەیبٌ ئەو ئبيابرە سإصی ضاەرۆو كۆيبرەكابٌ َابگرێتۀە كە ْەيیػاە ثاۆ ابری
صْٔٔەياایع صەثاإٌٔ ثە كبَضیااضای دیسثەكەیاابٌ) .نە ١٩٦٠صا تەَیااب نە  ١٦ئەیبنەتااضا ْەڵجااژارصَە
ضەرەتبییەكبَی دیسثی صیًٕكرات ٔ نە  ١٥ئەیبنەتضا ْەڵجژارصَە ضاەرەتبییەكبَی دیسثای كۆيابریشٕاز
ثەڕێٕە چٕٔ .تەَیب نە ضەصا ٣٨ی َٕێُەراَی دیسة نە كۆَئراَطی َەتۀەییی دیسثضا ثە ْەڵجژارصَی
ضەرەتبیی ْەڵجژێرصراٌ .صەضاتەكبَی ضاەرۆكبیەتیی پراتیكای ٔ ئەكتیات [ی دیاسة] ا ٔاتە كابر ثە
صەضتە ْەڵجژێرصرأەكبٌ ثەرپرضە َبٔچەیی ٔ ْەرێًییەكبَی دیسة ٔ رێكشەراٌ ا ْێػتب نە دیسثاضا
سبٔەٌ زیبتریٍ صەَگ ٔ صەضەڤت ثٌْٕٔ .ەڵجژارصَە ضەرەتبییەكبٌ رێگبیەو ثٕٔ ثاۆ تابقیكرصَۀە ٔ
َرسبَضَی ئبضتی سۆغۀیطتیی كبَضیضایەكی تبیجەت نە َبٔ صەَگەراَای ئبضابییضا .ابٌ كێُێاضی ثە
ثاارصَۀەی ْەڵجااژارصَە ضااەرەتبییەكبٌ نە یر یُیاابی رۆژئاابٔاصا ئۀەی ضااەنًبَض كە كاابتۆنیكێكیع
ص ەتٕاَ نە ثبغٕٔرصا صەَگێكی ثەرچبٔ ثەصەض ثٓێُ  .ثەڤو ئەضتێص كێئبٔێر ضەرەڕای ثرصَۀەی
چەَض ْەڵجژارصَێكای ضاەرەتبیی نە ١٩٥٢صا صیطابٌ َەیتإاَی ثجێاتە كبَضیاضای دیسثای صیًإكرات
چَٕكاإٔ ضااەرك رصەكبَی دیااسة الیەَگااری ئاابصێالی ضتیڤبَطااێٍ ثاإٌٔٔ .ێُااضێم ٔیكاای تەَاابَەت نە
ْەڵجژارصَە ضەرەتبییەكبَی ١٩٤٠یػضا ثەغضاریی َەكرص ثەڤو ثٕٔ ثە كبَضیضای دیسثی كۆيبریشٕاز.
یەو نۀ ثبثەتاابَەی نە زَجیاارە َبڕەزایەتییەكاابَی صەیەی ١٩٦٠صا ْەيیػااە ٔ ثەرصۀاو صەكۀتە
ثەر ضەرَجۀە صأای ثەغضارییبَە كرصَۀەیْ ١٤١ەرچی زیبتری ضیبضەت ثإٔ ا ئەو صأاكابرییە ثاۆ
ٔێُە نە ثسا ی يبفە يەصەَییەكابٌ سۆپیػابَضاَەكبَی صژ ثە غاەڕی یەتُابو ئبژأەكابَی صەرۀەی
ْۆڵی كۆَئراَطی ١٩٦٨ی دیسثی صیًإكرات نە غایكبگۆ ٔ تەَابَەت نە ٔۆصضاتبكضا رەَگای صایۀە.
دیسثااای صیًااإكرات صەیٕیطااا ئەو صأاكبرییااابَە نەثەرچااابٔ ثگرێااا ْەر ثاااۆیە ثڕیااابریصا ساااۆی
 ١٤٠ . Progressive eraقۆَاابەێكی يێااژٔٔی ئااّيریکب نە َێاإاٌ ضاابڤَی  ١٨٩٠تااب  ١٩٢٤نۀ قۆَاابەەصا
چەَااضەْب گەڤڵەی كااۆيەڤیەتی ٔ ئاابثٕٔری ثەڕێاإە ثاارا ثااۆ ٔێااُە :ياابفی صەَگااضاَی ژَاابٌ قەصەەەكرصَاای
ثەرْەيٓێُبٌ ٔ فرۆغتُی سٕارصَۀە ئەنكٕنییەكبٌ یبضبكبَی صژ ثە پبٔاَكبری كەيكارصَۀەی ضاەەبتەكبَی
كبركرصٌ قەصەەەكرصَی كبری يُضاڤٌ ٔ پبراضتُی ضەرچبٔە ضرٔغتییەكبٌ.ٔ .ف
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صیًٕكراتیكتر ثكبتۀە :ئۀ دیسثە يیتاۆصی ْەڵجژارصَای َٕێُەرەكابَی نە ثاُۀە گاۆڕیْ .ەڵجاژارصَە
ضەرەتبییەكبٌ زۆر سێرا ثٕٔ ثە ئەڵتەرَابتیڤی ْەيإٔ ئۀ يیتاۆصاَەی [تاب ئۀصەو] ثاۆ ْەڵجژارصَای
َٕێُەراَی دیسة نە كۆثَٕٔۀەی َەتۀەییضا ثەكبر صەْێُاراٌ [ثە غاێٕەیەو كە] تاب ضابڵی ١٩٨٠
زیااابتر نە  ٧٠نە ضاااەصی ئەو َااإێُەراَە نە رێگااابی ْەڵجاااژارصَە ضاااەرەتبییەكبَۀە صیااابری كاااراٌ.
كۆياابریشٕازاَیع ْەياابٌ رێاااكەی صیًٕكراتەكبَیاابٌ گاارتە ثەر :تااب ضاابڵی  ١٩٨٠نە ضااەصا ٧٥ی
َٕێُەراَی كۆيابریشٕاز نە كۆثإَٔۀەی َەتۀەییای دیسثاضا نە رێگابی ْەڵجاژارصَە ضاەرەتبییەكبَۀە
ْەڵجژێرصراٌْ .ۀَٕكە ئەو رێاژەیە نە ْەرصٔٔ دیاسثەكەصا ثەرز ثاۆتۀە ثاۆ زیابتر نە  ٨٠نە ضاەصی
كۆی َٕێُەراٌ ٔ پبغًبٔەی  ٢٠نە ضەصی صیكەیع زۆر ابر ثە ْەيابٌ ئۀ كەضاە صەَاگ صەصەٌ كە
ْەڵجژارصَی ضەرەتبییی ثرصۆتۀە نە راضتیضا ئەگەر ثڕیبر ثإایە َإێُەراَی دیاسة نە كۆثإَٔۀەی
١٤٢
َەتۀەییضا ثەپێی غبیطتەثَٕٔی َٕێُەراٌ صەَگیبٌ صاثب دەیبیبٌ صەچٕٔ).
ثەغااضاریكەراَی ْەڵجااژارصَە ضااەرەتبییەكبٌ تەَاابَەت زۆریااُەی دیااسثیع َاایٍ ج ثگااب ثۀەی
زۆریُەی ئّيریکب ثٍ نە ْەڵجژارصَی پێػٕٔی ضەرۆو كۆيبریاضا تەَیاب نە ضاەصا ٢٣ی صەَگاضەراَی
َبَٕٔٔضاكرأ نە ْەڵجژارصَاای ضاەرەتبییضا ثەغااضارییبٌ كارص ٔاتە َااسیكەی نە ضاەصا ١٨ی كااۆی ئۀ
ئااّ يریکبییبَەی ياابفی صەَگااضاَیبٌ ْەثاإٔ)ْ .ەر ثااۆیە َاإێُەراَی كۆثاإَٔۀەی َیػااتًبَیی ْەر صٔٔ
دیااسة زۆر اابر نە ئەَااضايبَی ئبضاابییی دیسثەكبَیاابٌ راصیكاابڵترٌ .ئەيە نەگەد نۆژیااك ٔ ئەقڵیػااضا
صێتۀِ چَٕكٕٔ ثەغضارثٕٔاَی كۆثَٕٔۀەی َیػتًبَیی دیسة َإێُەری ثیار ٔ ثۆچإَٔی ئەَاضايبَی
ئبضبیی دیسة َیٍ ثەڵكٕٔ َٕێُەری ثیر ٔ ثۆچَٕٔی ئۀ ئەَضايە كبرا ٔ چبالکبَەٌ ٔا نە ْەڵجاژارصَە
ضەرەتبییەكبَضا ثەغضاری صەكەٌ ثیر ثكەَۀە ثاساٍَ چەَاض كەش صەَبضاٍ كە سۆٔیطا ٔ نەضاەر
صأای سۆیاابٌ نە دیسثااضا كاابر صەكەٌ ٔ نە ْەرْەياإٔ ْەڵجااژارصَە ضەرەتبییەكبَیػااضا ثەغااضاری
صەكەٌ) .ثااۆ ٔێااُە تەَیااب نە ضااەصا ١٠ی َاإێُەراَی كۆثاإَٔۀەی َەتۀەییاای ضاابڵی ٢٠٠٠ی دیسثاای
كۆيبریشٕاز نەضەر ئۀ ثبٔەڕە ثٌٕٔ كە صەث پبغًبٔەی ثٕٔص ە تەرسبٌ ثكرپ ثۆ ثەغی پبراضتُی
تەَضرٔضااتی ٔ سسيەتگاإزارییە كۆيەڤیەتییەكاابٌ ثە ثەرأرص نەگەد ئەيەصا نە ضااەصا ٤٦ی كااۆی
صەَگااضەراَی دیسثاای كۆياابریشٕاز ئبٔەْااب ثۆچَٕٔێكیاابٌ ْەثاإٔ .تەَیااب نە ضااەصا ٢٤ی َاإێُەراَی
كۆثَٕٔۀەی َەتۀەییی دیسثی كۆيبریشٕاز پێیبٌ ٔاثٕٔ یبريەتییە صاراییە گػتییەكبَی كۆيپبَیبكابٌ
ثااۆ دیسثەكاابٌ صەثاا قەصەەە ثكاارپ نە دبڵێكااضا كە نە ضااەصا ٦٠ی كااۆی صەَگااضەراَی دیسثاای
 . ١٤٢چَٕكاإٔ رەَااگ ثاإٔ ئۀ كەضااەی ٔا ْەڵجژارصَاای ضااەرەتبیی ثاارصۆتۀە ٔەو َاإێُەری دیااسة ثااۆ
ْەڵجژارصَەكاابَی ضااەركۆيبری ْەڵُەثژێاارصرایە ئەيەظ ئەركاای ْ )Functionەڵجااژارصَە ضااەرەتبییەكبَی
صەسطتە ژێر پرضیبرۀە.ٔ .ف.
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كۆياابریشٕاز ئۀ ثۆچَٕٔەیاابٌ قجاإٔد ثاإٔ .ثە ْەياابٌ غااێٕە ضااەرەڕای ئۀەی نە ضااەصا ٤١ی
صەَگااضەراَی دیسثاای صیًاإكرات الیەَگااری كۆپااۆَی ١٤٣قٕتبثشبَەكاابٌ ثاإٌٔ تەَیااب نە ضااەصا ١٠ی
َٕێُەراَی كۆثَٕٔۀەی َەتۀەییی ئەو دیسثە پػتگیرییبٌ ن صەكرصْ .ەرٔەْب نە دبڵێكضا كە تەَیب
نە ضەصصا ٢٠ی َٕێُەراَی كۆثَٕٔۀەی َەتۀەییی دیسثی صیًٕكرات الیەَگری دإكًی نّضاێضارِصاٌ
ثٌٕٔ نە ضەصا ٤٦ی كۆی صەَگضەراَی ئۀ دیسثە الیەَگرییبٌ نە دٕكًی نّضێضارِصاٌ صِکارص]١١[ .
ئەو یبٔازییە ٔ ئەو صرزە قٕٔڵەی َێٕاٌ َٕێُەراَی كۆثَٕٔۀەی َیػاتًبَی ٔ كاۆی صەَگاضەراٌ نە
ْەرصٔٔ دیسثەكە ٔ نە ئبض َسیك ثە ْەئٕ ثبثەتەكبَضا صەثیُرپ .ضەیر نۀەصایە كە صەضتەثژێراَی
ئۀضب گەن زیبتر نە چبالکە پرۆفیػُبڵەكبَی ئێطتە َٕێُەری صیض ٔ ثۆچإَٔی ئەَاضايبَی ئبضابییی
دیسة ا ٔ ْەرٔەْب ٔڤت ا ثٌٕٔ« .پێگە»ی َٕێی ضیبضی گەن ثەركٕرت ٔ ضُٕٔرصارە.
ْەڵجژارصَااای ضاااەرۆو كۆيااابری رٔٔصأێكااای ثااابٔە ٔ ئۀاَەی ٔەو كبَضیاااضای ئەو يهًالَێیااابَە
ْەڵئەثژێرصرێٍ ْەيیػە نە َبٔەَض ٔ چەقی الیەَە ضیبضییەكبَۀە ضەر ْەڵضەصەٌ .ثەڤو ئۀاَەی ٔا
ضیبضااەتًضاراَیتر ْەڵااضەثژێرٌ ٔ كبریگەرییاابٌ نەضااەر صاصەَااێٍ ئۀ كەضاابَەٌ ٔا نە ْەڵجااژارَە
ضەرەتبییەكبَضا ثە غێٕەیەكی چبالک ٔ ئەكتیت ثەغضاری صەكەٌ .ثەو غێٕەیە دیسثە ضیبضییەكبٌ
كەيتر رەَگضاَۀەی ئەَضێػە ٔ رٔاَگەی صاڕێژەراَی ضیبضەت ٔ كبر ثە صەضتە َبَٔجییەكبَی سۆیبٍَ
ٔ زیبتر َٕێُەری ثەْێستریٍ گرٔپە چبالکەكبٌ ٔ رێكشەراَای سۆیابٍَ ا [ٔاتە] ْەيابٌ ئۀ كەضابَەی
كە نە ْەڵجژارصَە ضەرەتبییەكبَضا ْۀڵێكای ثێٕچابٌ ثاۆ كاۆكرصَۀەی صەَگەكابٌ صەسەَە گەڕ .نەو
ٔاتااابیەصا ریئاااۆريی «صیًااإكراتیسەكەر» ١٤٤صەضاااتەثژێراَی نەَااابٔ َەثااارصٔٔە ثەڵكااإٔ تەَیاااب
گۆڕیٕیبَیەتۀە ئەڵجەت َەیػایگۆڕیَٕەتۀە ثە غاتێكی ثە ئبغاكرا ثبغاتر .دیسثای ئۀضاب نەضاەر
ثُەيااابی گەڕەكەكااابٌ صۀڵەتە سۆيبڵییەكااابٌ ٔ ْەَاااضپ رێكشااارأەی گػاااتگیری ٔەو ضاااەَضیکب
کرێکبرییەکاابٌ ٔ ئەَجاإيەَە ثبزرگبَییەكاابٌ ئاابٔا كراثاإٔ .دیسثاای ئێطااتە كۀتااۆتە ژێاار ركێئاای
پرۆفیػااُبڵەكبَی ٔاغاایُگتۆَۀە ا ٔاتە چبالکاابٌ ئبیااضیۆنۆگەكبٌ كااۆكەرۀاَی یبريەتییەكاابٌ ٔ
راپرضاااایكەراٌْ .ەر ئەيەغااااە ٔای كاااارصٔٔە ثە ثەرأرص نەگەد كااااۆی ٔڤتااااضا ٔاغاااایُگتۆٌ زۆر
ەيطااەرگەراتر ١٤٥ثێ ا ٔ ياابيەڵە ٔ تەثاابیی ٔ ضاابزاَی َێاإاٌ دیسثەكاابٌ گەن ا صژٔارتاار ثێااتۀە.
ضیطتەيی ضیبضیی ئەيڕۆ ثَٕجەضتی نە يبيەڵەكرصٌ پی ثبغترە ثَٕجەض نە رۀتی كاۆكرصَۀەی
یبريەتییە صاراییەكبَضا ثەكەڵكترە.
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يبغیُی پبرە
ضیطتەيی ْەڵجژارصَە ضەرەتبییەكبٌ پبراصۆكطێكی صیًٕكراتیكی ن كۀتۆتۀە كە نە يێژٔٔی
ئەو صٔاییبَەی ریئۆرو ٔ چبكطبزیضا چەَاضەْب ابر صٔٔپابت ثاۆتۀە نەو پبراصۆكطاەصا ثبڤصەضاتیی
زۆریُە ص ەگۆڕصرێ ثۆ ثبڤصەضتیی كەيیُە .نە پرضی پیبچَٕٔۀەی [یبضبی] صاثیُكرصَای ضاەرچبٔە
صاراییەكبَی ْەڵجژارصَضا ئەو پبراصۆكطە ثۆ برێكیتر صٔٔپبت ثٕٔیۀۀ .ا ثڕیابر ثإٔ پیابچَٕٔۀەی
یبضاابی یاابريەتییە صاراییەكاابَی ْەڵجااژارصٌ كە نە دەفتبكبَااضا ثەڕێاإە چاإٔ ثە ۆرێااك ثێاا كە
ْەژيبرێكی زیبتری سەڵك صەضتیبٌ ثەضیطتەو راثگبت .ثەپێای یبضابی َإپ ٔ نە پێُابٔ ئۀەصا كە
ئیااضی ضیبضااەتًەصاراٌ تەَیااب پػاا ثە یاابريەتییە صاراییەكاابَی چەَااض كەضااێكی كەو َەثەضااتٍ
ْەركەضۀ صەیتٕاَی ئۀپەڕی  ١٠٠٠صۆالر ثجەسػاێتە كبَضیاضای صڵشإازی ساۆی [ْەرٔەْاب] دیاسثە
ضیبضااییەكبَیع ثااۆ ْەر كبَضیااضایەو تەَیااب صەیاابَتٕاَی  ٥٠٠٠صۆالر پێػااكەظ ثااكەٌ .ئەو یبضاابیە
ئیجبزەی ثە پێكٓێُبَی «كۆيیتەكبَی چبالکیی ضیبضای»ی ْابٔثەظ صەصا كە صەرفەتێاك ثإٌٔ ثاۆ
ئۀەی یبريەتیضەراَی ثإٔو نە پێُبٔ سطتُەگەڕی ئبيبَجێكی ْبٔثەغای ضیبضایضا ضاەريبیەكبَیبٌ
نەضەر یەو كۆ ثكەَۀەْ .ەركەضۀ صەیتٕاَی ئۀ پەڕی  ٥٠٠٠صۆالر پێػكەظ ثەو ۆرە كۆيیتابَە
ثكبت .ضەرەڕای ْەئٕ ریئۆرو ٔ پیبچَٕٔۀەكبٌ «كۆيیتەكبَی چبالکیی ضیبضی» ثَٕٔەتە ْێًبی
ضەر ەو كەيٕكۆڕییەكبَی ضیطتەيی صارایی ئەيڕۆی ْەڵجژارصٌ نە ئّيریکبصا.
صیًٕ كراتیساضیۆَی صاثیُكرصَی [ضەرچبٔە] صاراییەكبَی ْەڵجژارصٌ ثۆتە ْۆی گاۆڕیُی َابٔەرۆكی
ضیبضەتی ئّ يریکب كە ئەڵجەت گۆڕاَێكی پۆزەتیات َەثإٔە .ئێطاتە ئیاضی كبَضیاضاتۆرەكبٌ َابتٕاٍَ
تەَیاااب پػااا ثە ْەژيااابرێكی كەو نە یبريەتیاااضەرە گۀرەكااابٌ ثجەضاااتٍ كە َبضااارأی سەڵاااك ٔ
ْەيیػەیع نە ژێر چبٔصێریی رای گػتیضا ثٌٕٔ .نەثبتیی ئەيە كبَضیضاكبٌ صەث چبٔەڕێی یابريەتیە
ٔرص ٔ ثإٔكەكبَی صەیبٌ ْەزار یبريەتیضەر ٔ «كاۆيیتەی چابالکیی ضیبضای» ثاٍ كە يبَیئیطا ٔ
ثەرَبيەی كبرییبٌ كەيتر الی سەڵك َبضرأە ٔ كەيتاریع صەكۀَە ژێار چابٔصێریی رای گػاتییۀە.
ئەيەظ ثۆتە ْۆی صرٔضتجَٕٔی تابقًێكی تابزە نە صەڤڤَای  )Mediatorصەضاەڤت :كاۆكەرۀاَی
یبريەتییە صاراییەكبٌٔ .ەو چاۆٌ صەیڤیاض فرۆيای رۆژَابيۀاٌ ٔ َٕٔضاەری پێػإٔی ئبسبفتُەكابَی
كٕغكی ضپی َٕٔضیٕیەتی:
صەضُیػااابَكرصَی ضااإُٔری  ١٠٠٠صۆالری ثاااۆ یبريەتیاااضەراٌ ٔ [ْەرٔەْاااب] ثەركااإرتكرصَۀەی
سەر ەكبٌ ثۆ  ٣٦يیهیۆٌ صۆالر ٔای كرصٔٔە صۆزیُۀەی چەَض يیهیۆَێرێكی ضەیرٔضاەيەر َەتإاَ
صاثیُكەری پێضأیطتییەكبٌ ثێ  .كبَضیاضاكبٌ صەثا ضابڵێك پاێع ْەڵجاژارصَە ضاەرەتبییەكبٌ ا كە
ئێطاتە ئیاضی گەنا گرَاگ ٔ پڕثابیەسٍ ا ثاكۀَە ساۆ ٔ ثەصٔای راكێػابَی ْەزاراٌ یبريەتیاضەر ٔ
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پێػكەغاكەری صۀڵەيەَاضصا ثطاإٔڕێُۀە .ئەو كابرە ٔەو پڕكرصَای ٔاَێكاای ئابٔ ثە كۀچااك ٔایە.
صیاابرە تەَاابَەت پێااضاگرتریٍ كبَضیااضایع َاابتٕاَ پػااتیٕاَیی صاَەثەصاَەی سەڵااك ثااۆ الی سااۆی
راثكێػ [ْەر ثۆیە] پێٕیطتە ضەرەتب پػتیٕاَیی چەَض ضەص صەڤڵای پطاپۆڕ ٔ نێٓابتٕٔ ثەصەضا
ثٓێُا  .ئەو كەضاابَە تٕاَااب ٔ نێٓاابتٕٔییی سۆیاابٌ ضااەنًبَضٔٔە ٔ صەتاإاٍَ ثە ضاابزصاَی ێژَەكاابَی
یااابريەتی كاااۆكرصَۀە يیٕاَییەكااابٌ ٔ ئێااإارە سااإاَە تبیجەتییەكااابٌ نە ْەر صێًاااۆكرات یااابٌ
كۆيبریشٕازێكی صارا ٔ صۀڵەيەَض پبرەی پێٕیط كۆ ثكەَۀە]١٢[ .
صٔا اابر پاابرەكۆكرصَۀە ثااۆتە ضااەرەكیتریٍ چاابالکیی َاابٔ يهًالَێكاابَی ْەڵجااژارصٌ ٔ ثاابظ
ثەڕێاإەثرصَی ثەرَبيەكاابَی پاابرەكۆكرصَۀەیع ثااۆتە یەكەو تٕاَاابی پێٕیط ا ثااۆ ضیبضااەتًەصاراَی
يۆصێڕَی ئّيریکبیی .ئەگەریع ْێػتب غتێك ثە َابٔی ضاەرگۀرەكبَی دیاسة يابثێتۀە [ثێگٕيابٌ]
ْەيبٌ ئۀ صەڤڵە پطاپۆڕاَە صەگارێتۀە كە نە َەثإَٔی ئۀاَاضا ضاتبرتی ْایش اۆرە يهًالَێیەكای
ْەڵجژارصٌ ن َبصرێ ْ .ەئٕ ئەو گۆڕاَكبرییبَە ثَٕٔەتە ْۆی الٔازكۀتُی دیسثە ضیبضییەكبٌ.
تبزەتریٍ غەپۆنی پیبچَٕٔۀە ثە [یبضبی] صاثیُكرصَی ضەرچبٔە صاراییەكبَی ْەڵجژارصَاضا تەَیاب
ئەو رۀتە تَٕضتر ٔ سێراتر صەكبتۀە چَٕكٕٔ تەَبَەت زیابتر نە ابراٌ دیاسثە ضیبضاییەكبٌ الٔاز
ص ەكبت .ثەرنەو صٔا پیبچَٕٔۀەیە تبقە ضەرچبٔەیەكی ئبثٕٔری ثۆ دیسثەكبٌ يابثٕٔیۀە ثریتای ثإٔ
نۀ یابريەتییە صارایاایە گػاتییبَەی پێػااكەظ ثە دیااسة صەكارا [َەو ثە كبَضیااضایەكی تاابیجەت] کە
دیسثەكاابٌ صەیاابَتٕاَی ئۀ پاابرەیە تەرساابٌ ثااكەٌ ثااۆ پػااتگیریكرصَی كبَضیااضایەو ١٤٦.ئێطااتە ئەو
پاابرەیەظ سەرج صەكرێ ا چَٕكاإٔ سەرج صەكرێ ا ثەڤو َەو نە الیەٌ دیسثەكاابَۀە ثەڵكاإٔ نە
الیەٌ كۆيەڵە گارٔو ٔ رێكشرأەگەنێكای نێام ٔ پێام ٔ َەَبضارأۀە كە زۆر كەو ئبغاكرا ٔ صیابر ٔ
ٔەڤيضەرٌ .نە ژیبَی ضیبضیی ٔڤتضا صەڤڤَی پطپۆڕ صۀرێكی ئێجگبر گرَگتریػیبٌ پەیضا كرصٔٔە.
پڕسەضااابرتریٍ كااابریگەریی ئەو گۆڕاَكبرییااابَەی َێااإ ضیطاااتەيی صاثیُكرصَااای [ضاااەرچبٔە]
صاراییەكاابَی ْەڵجااژارصٌ ئۀەیە كە ضیبضااەتًەصاراٌ زیاابتر [نااّ اابراٌ] كۀتاإَٔەتە ثەر سەضاابر ٔ
يەترضاااییۀە .صڵەسااإرپەی ضیبضاااەتًضاراٌ نە ئبضااا ْەڵُەثاااژارصَۀەی صٔٔثبرەیبَاااضا پێٕیطاااتە
َیگەراَییەكای ئبٔەزيەَاض ٔ ئەقتَای ثێا  .نەڕاضاتیضا كاۆی صیًٕكراضای ْەر ئەيەیە ا ئەڵاجەت ثە
راصەیەكی صیبریكرأ [ٔ ڵۆژیكابد] .كەچای ضیبضاەتًضاراَی ئێطاتە تٕٔغای ثەصگٕيابَییەكی راڕایای
تۀأ رٔٔسێااُەر ٔ ْەيیػااەیی ثاإٌٔ َەكااب نە ثەرصەو غكطاا ٔ صۆڕاَااضاثٍ .ثیريەَااضی زاَطااتە
ضیبضاااییەكبَی ثریتبَیاااب ئەَتاااۆَی كیُاااگ ٔتەَااای ضیبضاااەتًضاراَی ئاااّيریکبیی كە پػاااتگیریی
دیسثەكبَیاابٌ نە صەضا صأە «ثە تەَا صەچااُە َێاإ صَٔیاابی ْەڵجااژارصَۀە» .صەضااەڤت ٔ ْێااسی
 . ١٤٦كۆَگرێص نە ضبڵی ٢٠٠٢صا ئەو ۆرە یبريەتییبَەی ثۆ دیسثەكبٌ قەصەەە كرص.ٔ .ف
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كبَضیضاكبَی ْەڵجژارصٌ پێػتر صەگەڕایۀە ثۆ [كۆيەڵە فبكتەرێكی ٔەو] پێگە ٔ سۆغۀیطتییبٌ نە
َێٕ دیسثضا ضەركۀتُە گۀرەكبَی سإصی سۆیابٌ ٔ ْبٔصەَگییابٌ نەگەد ضاەرگۀرەكبَی دیسثاضا
ثەڤو ئێطااتە ئەو صەضااەڤتە نە رێگاابی پطااپۆڕثَٕٔی ثاإێراَە نە راپرضااییەكبَضا پێػكەغااكرصَی
سسيەتگااإزاری ثە ْەرێًەكااابَی [َێااإ پرۆضاااەی] ْەڵجاااژارصٌ كاااۆَترۆڵكرصَی گااارٔپە سااابٔەٌ
ثەرژۀەَضییەكبٌ ٔ كۆكرصَۀەی یبريەتییە صاراییەكبَۀە ثە صەض صەْێاٍُ .نە ْەيابٌ كبتاضا ئەيە
ثۀ يبَبیەظ صێتۀە كە كبَیضاتۆرەكبٌ تەَیب ٔ ثێكەش كۀتٌٕٔ ٔ ْەيیػە تەَیب تبقەیەو ْەَگابٔ
نە ْەڵكػاابٌ ٔ نەصەضااتضاَی صەضااەڤت صٔٔرٌ .ئەگەر ثااۆ یەو اابر پااێاۀاَەی ٔیطااتی ەياابٔەر
ثجٕٔڵُۀِ ئیضی َە دیسة پػتیٕاَییبٌ ن صەكابت َە كاۆَگرێص ٔ َە يیضیبگػاتییەكبٌ .ثە ٔتەی
كیُگ« :صەتٕاَیٍ صاَە ثە صاَەیبٌ فەغەل پ ثٓێُایٍ ثاۆ سۆغایبٌ ثەو غاتە صەزاَاٍ ْەر ثاۆیە
ْەڵطٕكۀتیبٌ نەگەد صۆسەكەصا صەگَٕجێٍُ»]١٣[.
كەڵااكەڵەی صٔاڕۆژی ْەڵجااژارصٌ ْەر ضیبضااەتًەصارێك گیاارۆصەی سااۆی صەكاابت .تاابقە غااتێك
نەيڕۆصا ضیبضەتًەصاراَی ئّيریکبیی ثیاری نا صەكەَۀە ضاەركۀتُە نە ْەڵجژارصَای صاْابتٕٔصا ثە
ۆرێك ْەئٕ غتێكیتر صەكەَە قٕرثابَیی ئەو صاسإازییە .ئەيە ثۀ ٔاتابیە َابیەتۀە كە ئۀاٌ ثە
ثەرأرص نەگەد ضیبضەتًەصاراَی پێػإٔصا كەضابَێكی سراپتارٌ ثەڵكإٔ ئەيە ضیطاتەيە َبچبریابٌ
صەكب ثەو چەغُە ثجٕٔڵێُۀە .صیًەَای صڵتەزێُای ضیبضاەتی ياۆصێڕَی ئاّيریکب ئبٔەْاب صیًەَاێكە
ضیبضااەتًەصاراٌ ْەيیػااە تەضااهیًی سٕاضااتی نۆثییەكاابٌ صەثااٍ راپرضاای نە صەَگااضەراٌ صەكەٌ
كرَااۆظ ثااۆ گاارٔپە ساابٔەٌ ثەرژۀەَااضییەكبٌ صەثەٌ ٔ ضااەرقبڵی كااۆكرصَۀەی یاابريەتیی صارایاایٍ.
پێاۀاَەی ثۆچَٕٔی ثبٔ ئەو رۀتە َبثێتە ْۆی پێكٓبتُی صۀڵەتێكای ثابظ ْەر ثاۆیە ْۀڵەكابٌ
ثۆ پێكٓیُابَی صۀڵەتای ثابظ ْەر صرێاژەی ْەیە .ئەو ْۀڵە نە ئاّيریکبصا يبَابی ْۀڵاضاٌ ثاۆ ثە
صەضتٓێُبَی صیًٕكراضیی «فرەتر» ئەو برە نە رێگبی ریئراَضۆيۀە.
صیًٕكراضیی راضتۀسۆ
يێژٔٔی ْسری گەڕاَۀەی راضتۀسۆی صۀڵەت ثاۆ الی سەڵاك یەكابَگیرە نەگەد يێاژٔٔی ٔڤتە
یەكگرتٕٔەكاااابَی ئااااّيریکبصا .نە راضااااتیضا نۀیااااع كااااۆَترە :یەكەو ریئراَااااضۆو نە  ٔ ١٦٤٠نە
كۆچجەرَػاایُی ثەی ١٤٧نە يبضبچۆضااێ ثەڕێاإە چاإْٔ .ەرٔەْااب نە كۆتبییەكاابَی ضااەصەی ْەژصە ٔ
ضەراَطەری ضەصەی َۆزصەيضا یبضاب ثُایُەیایە فیاضراد ٔ ئەیبنەتییەكابٌ ثاۆ پەضاُضكرصٌ صەساساَە
ثەرصەو صەَگااضاَی سەڵااكۀە .ثەڤو صٔای پەضااُضكراٌ ٔ پێكٓاابتُی ضیطااتەيی صۀڵەت ریئراَااضۆو
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ْەڵپێاااارا .ثە صرێژاییااای ضاااەصەی َاااۆزصە صاصگبكااابٌ ثە گػاااتی نەضاااەر ئۀ ثااابٔەڕە ثااإٌٔ كە
ریئراَضۆيەكبٌ پێاۀاَەی یبضبی ثُایُەییٍ ٔ ثۆ ئەيەظ پػاتیبٌ ثۀ پرەَطایپە صێاریُە صەثەضا
كە ص ەیٕت ئەگەر سەڵك يبفی یبضبصاَبٌ ثطپێرَە َٕێُەراَی سۆیبٌ صٔاتار ثۆیابٌ َیایە ثە صڵشإازی
سۆیبٌ ْەَضپ ثەغی ئۀ يبفە صاثڕٌ ٔ نە َٕێُەراَی ثطێُُۀە .ثەپێی رٔاَاگە [ثبٔەكابَی] ضاەصەی
َاااۆزصەو ئەگەر صیًٕكراضااایی َااإێُەرایەتی ١٤٨يۀصای قەصثڕكرصَااای صاثاااب َەیاااضەتٕاَی ثە ثبغااای
ئبيبَجەكبَی ثپێك .
ْەئٕ ئەو غتبَە گۆڕصراٌ صەضپێكی ئەو گۆڕاَە ضابڵی  ٔ ١٨٩٨نە صاكٕتابی ثبغإٔرصا ثإٔ.
قۆَاابەی كۆتبییەكاابَی ضااەصەی َااۆزصەو كە ثە ض اەرصەيی زێااریٍَ ١٤٩بٔثاابَگی صەركاارصٔٔە ثاإٔ ثە
ْۆكبری [ضەرْەڵضاَی] كۆيپبَیبی گۀرەگۀرە ٔ ضەرٔەت ٔ ضبيبَی فرأاٌ .كۆيپبَیاب گۀرەكابٌ ٔ
ثەتاابیجەت كۆيپبَیبكاابَی ْێڵاای ئبضااٍ ١٥٠زۆر اابر پێٕەَااضییەكی تَٕااضٔتۆڵیبٌ نەگەد ئەَجاإيەَە
ئەیبنەتییەكبَضا ْەثٕٔ كە ئەيەظ صەثٕٔە ْۆی صرٔضتجَٕٔی پێٕەَاضییەكی قإٔد ٔ َسیاك نە َێإاٌ
پااابرە ٔ ضیبضاااەتضا .چەَاااض صەیە صٔاتااار كااابت ئاااّيریکبییەكبٌ تێگەیػاااتٍ ئااابثٕٔرییە تااابزە
ضەرْەڵضأەكبَی ئبضیب رۀتێكی ْبٔغێٕە صەژیاٍ گەنا ضەرضابو ثإٌٔ ٔ ضاەريبیەصاریی راَتای ا
ْبٔڕێیبَەی ١٥١ئۀاَیبٌ غەريەزار ٔ پرۆتێطتۆ صەكارص) .ریئۆريشإازاَی ضاەرصەيی پێػاكۀتُشٕازی
كە ثەو گەَضەڵییە قٕٔد ٔ ثُەڕەتییە گەن پەضا ٔ َبئٕيێاض ثجإٌٔ ثڕیبریابٌ صا ئەَجٕيەَەكابَی
یبضبصاَبٌ ثە تۀأی قەصثاڕ ثاكەٌ ٔ صاڕغاتُی ضیبضاەتە گػاتییەكبٌ راضاتۀسۆ ثطاپێرَە صەضا
ەيبٔەری سەڵك .ثۆ ئەو يەثەضتەظ زەستێكی ثبغیبٌ سطاتە گەڕ ٔ كاۆيەڵە پیبچَٕٔۀەیەكیابٌ
ثە یبضبی ثُایُەییی ئەیبنەتەكبَضا كرص تبكٕٔ صەرفەت ٔ ئیًكبَی ریئراَضۆو یبضابصاَبَی راضاتۀسۆ
ٔ الثرصَی كبرثەصەضتە ْەڵجژێرصرأەكبٌ نە رێگبی صەَگضاَی سەڵكۀە ثڕەسط ْ .ەئٕ ئەيبَەظ نە
پێُاابٔ ئۀەصا ثاإٔ كە سەڵااك ثتاإاٍَ ْێااس ٔ صەضااەڤتی گاارۆپە ساابٔەٌ ثەرژۀەَااضییەكبٌ ٔاتە نە
راضااتیضا ْەياابٌ ئۀ ْێااساَەی ٔا ثەڕێاإەثەری [راضااتەقیُەی] ئەَجاإيەَە ئەیبنەتییەكاابٌ ثاإٌٔ
ثێکبریگەر ثشەٌ .یەكێكیتر نە ریئۆريە گرَگەكبَی ئەو قۆَبەە زیبصكرصَی سبڵێاك ثإٔ ثە یبضابی
ثُایُەییی ئّيریکب كە ثەپێی ئۀ سبڵە صەثب َإێُەراَی ئەَجإيەَی ضاێُب ثە صەَگاضاَی راضاتۀسۆ
[ی سەڵاااك] ْەڵجژێااارصرایەٌ تاااب ضاااەرەتبی صەیەی  ١٩١٠ئەو َااإێُەراَە نە الیەٌ ئەَجااإيەَە
148. Representative democracy

 :١٤٩ . Gilded Ageقۆَاابەێكی يێااژٔٔی ئااّيریکب نەصەیەی ١٨٧٠صا كە پبرەپەرضااتی ٔ ياابصیگەراییی
ْەيەالیەَە ٔ گەَضەڵیی ثێطُٕٔری ضیبضی [صیبرتریٍ] تبیجەتًەَضییەكبَی ثٌٕٔ.ٔ .ف
150. RailRoad
151. Friendly Rentier
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ئەیبنەتییەكااااابَۀە ْەڵاااااضەثژێرصراٌ) ریئۆريشااااإازاَی ئۀ ضاااااەرصەيە ٔایبَاااااضەزاَی سەریكااااای
سبٔێُتركرصَۀەی ضیبضەت ٔ ضریُۀەی گەَاضەڵیٍ چَٕكإٔ [ثەو غاێٕەیە] صەضاەڤت نە صەضاتی
كەيبیەتییەكی صۀڵەيەَضصا َبيێُ ٔ صەگەڕێتۀە ثۆ سەڵكی ئبضبیی.
ریابرص ْۆفطتبتێری يێژَٕٔٔٔش صەڵا ثَٕیابصی ضاەرەكیی ئەو ریئۆريابَە «يرۆ ای يەثەضا
چاابو ثاإٔ ...يرۆ اای يەثەض ا چاابو صەتٕاَێ ا ٔەو تاابكێكی سێرساإاز ثئكرێ ا ٔ ْەڵطاإٔڕێ
پااێاۀاَەی ْەياإٔ گاارٔپە ساابٔەٌ ثەرژۀەَااضییەكبٌ كە ثۆضااەیبٌ ثااۆ ئەو ااۆرە كەضاابَە صاَاابٔە
ثیاابَكەَە قٕرثاابَیی سۆیاابٌٔ ...ەْااب يرۆ ێااك قەت نە پێُاابٔ صەضااتەثەركرصَی ثەرژۀەَااضیی تاابكە
كەضیضا تە هی ْیش رێكشرأێك َبثێ ٔ ...نۀپەڕی ثەرپرضابیەتی ٔ ثەڵێُای ئەسالقیاضا راضاتۀسۆ
ْەڵٕێطتە نەضەر كێػەكبَی صۀڵەت صەكبت».
زۆرثەی ئەیبنەتەكاابٌ تاابكٕٔ صەیەی  ١٩٢٠یبضاابگەڵێكیبٌ صاڕغ ا كە ثە ۆرێااك نە ۆرەكاابٌ
صەرفەتی صیًٕكراضیی راضتۀسۆی صەڕەسطبَض .ثەڤو ْەرچی ضیبضەت زیابتر سابٔێٍ صەكارایۀە ٔ
ضااەرصەيی پێػااكۀتُشٕازی رٔٔی نە تۀأثاإٌٔ صەكاارص ئاابرەزٔٔی ریئراَااضۆيیع كەيتاار ٔ كەيتاار
صەثٕٔیۀە ٔ گەغتە ضبتۀەستی كۆتبیی .نە صەیەی ١٩٣٠یۀە تاب ضاەرەتبی غەضاتەكبٌ ْەژيابری
ریئراَااااضۆيەكبٌ رٔٔی نە كااااسی صا ٔ ٔرصە ٔرصە ریئراَااااضۆو نەثاااابیەر كۀت .ثەڤو نە كۆتاااابییی
غەضتەكبَۀە ْبٔكبت نەگەد پەرەضەَضَی ْێرغەكبَضا ثاۆ ضاەر «صەضاەڤت» ٔ ١٥٢ثەرزكارصَۀەی
صرٔغااًی صیًٕكراضاایی ثەغااضارییبَە ١٥٣ضااەرنەَٕپ ثیرۆکااّی گەڕاَۀەی راضااتۀسۆ ثااۆ الی سەڵااك
ثٕٔژایۀە .قۆنی چەپی دیسثی صیًٕكرات زیبتر نە ْەيٕاٌ ٔ ثە گإڕ ٔ تیُێكای ثەرچابٔ ثبَگەغاەی
ئبیضیبی گەڕاَۀەی راضاتۀسۆ ثاۆ الی سەڵكای صەكارصْ .ەرچەَاض زۆرثەی الیەَگراَای فیكریای ئەو
ثسا ە نە َبٔ ثەرەی چەپضا ثٌٕٔ ثەڤو صە ضبد صٔاتر راضتەكبٌ ثَٕٔە گۀرەتریٍ یبريەتیاضەری ئۀ
رۀتەْ .بٔارص برٔیص ضبڵی  ١٩٧٨ثە ئبيابصەكرصَی پێضأیطاتییە ضاەرەتبییەكبَی گەڤڵەی ژيابرە
١٣ی كبنیئۆڕَیب ١٥٤ئبراضتەی يێژٔٔی ئّيریکبی گۆڕی.

152. Government
153. Participatory Democracy

 : ١٥٤ . Propositionااۆرە ریئراَااضۆيێكی تاابیجەت كە زیاابتر نە ضٕیطاارا ٔ كبنیئۆڕَیاابصا ٔ ثااۆ صاَاابَی
راضتۀسۆی یبضب ثەڕێٕە صەثرپ .يەر ی سطتُەثەر یئراَضۆيی گەڤڵەكبٌ نە كبنیئۆڕَیبصا ئۀەیە كە الَیكەو
نە ضەصا ٥ی صەَگضەراٌ ئیًسای ثكەٌ ٔ ثیُێرٌ ثۆ الی پبرێسگبر.ٔ .ف
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گەڤڵەی ژيبرە  ١٣صٔٔ ثبثەتی تۀأ یابٔازی تاێكەد ثە یەكتار كارص :پیتابو ٔ ریئراَاضۆو .نە
غەض ٔ دەفتبكبَضا ٔ ْبٔكبت نەگەد ثإٔژاَۀەی ثەرَبيەكابَی «كۆيەڵگابی گۀرە»١٥٥ی نیُاضۆٌ
بَطاۆٌ ٔ پەرەضااەَضَی ضااەريبیەگٕزارییە صۀڵەتییەكابٌ ٔ یبضاابصاَبَی راضااتۀسۆ نە غاابرەكبَضا
پیتاابكە ۆرأ ۆرەكاابَیع ثە غااێٕەیەكی ثەرچاابٔ زیبصیاابٌ كرصثاإٔ ثاابٔەڕ ثااكەٌ یااب َەیااكەٌ نە
غەضتەكبَضا صەتبَتٕاَی ثە ْەڵكرصَی صرٔغًی ثەرزكرصَۀەی [رێژەی] پیتبكەكبٌ ٔ سەر كرصَیابٌ
ثۆ پرۆژەگەنی گػتیی ثەرزەفڕاَە ْەڵجژارصَەكبٌ ثاجەَۀە) .ثەرزثإَٔۀەی ثێإێُەی صرٔضاتكرصَی
سبَٕٔثەرە نە كبنیئۆڕَیبی كۆتبییەكبَی صەیەی ١٩٧٠صا ٔای كرصثإٔ رێاژەی پیتابكی يابد ٔ يٕڵاك
ضەر نە ئبضًبٌ ثطبٔپ كەچی ضەرەڕای ئۀەی پبغەكۀتی ثٕٔص ە گەغتجٕٔە يیهیبرەْاب صۆالر ثە
رٔاڵەت ئەَجٕيەَی ئەیبنەتیع َەیضۀیط پیتابكی يابد ٔ يٕڵاك كەو ثكابتۀە .نە گەڤڵەی ژيابرە
١٣صا پێػُیبری كەيكرصَۀەی ثەرثاتٔی رێاژەی پیتابو سراثإٔە ثەرصەضا ثەو پێایە پیتبكەكابٌ
صەگەڕایۀە ثۆ ْەيبٌ ئبضتی  ٔ ١٩٧٥ضُٕٔرێكیع ثۆ ثەرزكرصَۀەی صەضُیػبٌ كراثٕٔ.
ضەرەڕای َبڕەزایەتیی قإٔڵی سەڵاك ثەراَاجەر رێاژەی زۆری پیتبكەكابٌ ثەيەغاۀە چابٔەڕٔاٌ
َەصەكاارا گەڤڵەی ژياابرە  ١٣پەضااُض ثكرێا ٔ اابرٔیص ٔەو يرۆ ێكاای گەيااژۀ ضاابٔیهكە نەقەڵەو
صەصرا .رۆژَبيەی ضبٌ فراَطیطكۆ كرۆَیكێم ئبٔەْب پێُبضەی ئۀ پیبٔەی صەكرص« :يێػەگبَەیەكی
دەفتااب ٔ پێااُ ضاابڵەی َەپااۆڕ كە پێاای ٔایە پیتاابو صزیكرصَاای يۆڵەتپێااضرأی صۀڵەتە»]١٤[.
ْەرْەياااإٔ ضاااایًب ضیبضااااییە َبضاااارأەكبَی كبنیئۆڕَیااااب صژی ئۀ گەڤڵەیە ثاااإٌٔ یەک نۀاٌ
ثەر ەضتەتریٍ كۆَطێر بنێطتی كبنیئۆڕَیب ٔ پبرێسگبری پێػٕٔی ئۀ ئەیبنەتە ٔاتە رەیگابٌ ثإٔ كە
ثە گەڤڵەیەكاای زۆر تَٕااضڕۀاَەی نەقەڵەو صەصا .ثەپێاای راپرضااییەكبٌ يبَگێااك پااێع ریئراَااضۆو
ْەژيبری الیەَگراٌ ٔ صژثەراَی گەڤڵەكە یەكطبٌ ثٕٔ ٔ نە ضاەصا ٢٠ی صەَگاضەراَیع ْێػاتب صٔٔصد
ثاإٌٔ .ئیُجااب ضاا دەفااتە پااێع ریئراَااضۆيەكەی ياابَگی ژٔەٌ داإزِیراٌ) ئیااضارەی َرسبَااضَی
پیتبكەكبَی نۆش ئبَجهێص راپۆرتی ضبڤَەی سۆی ثتٔ كرصۀە ٔ ثەپێی ئۀ راپۆرتە پیتبكی يابد ٔ
يٕڵك ثە غێٕەیەكی ضەرضبيكەر زیبصی كرصثٕٔ .ئەو رٔٔصأە نە ضابتۀەستێكی گَٕجابٔصا قۀياب ٔ
ثااإٔ ثە ْاااۆی تٕٔڕەثااإَٔی ەيااابٔەر [ْەر ثاااۆیە] گەڤڵەی ژيااابرە  ١٣صەَگااای نە ضاااەصا ٦٥ی
صەَگضەراَی ٔەرگرت ٔ پەضُض كرا.
 :١٥٥ . Great societyنیُضۆٌ بَطۆَی ضەرۆو كۆيبری ئاّيریکب  )١٩٦٩- ١٩٦٣ئەو َبزَابٔەی ثڕیجإٔ
ثە ثبڤی ثەرَابيە ثەرثتٔەكابَی ساۆی نە رٔٔثەری سسيەتگإزارییە كۆيەڤیەتییەكبَاضا .ئەو ثەرَبيابَە كە ثە
يەثەضتی «غەڕكرصٌ صژی ْەژاری» ثەڕێٕە صەثراٌ كۆيەڵە سسيەتگإزارییەكی ثەرثاتٔی نە ثەضاتێُەكبَی
فێركبری تەَضرٔضتی .كبر ٔ سبَٕٔ ٔ ثەرەصا پێػكەظ ثە ْبٔٔڤتییبٌ صەكرص.ٔ .ف
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صٔاثەصٔای ریئراَضۆيەكە نە پڕ ْەيإٔ غات ثە ضإٔصی كبرثەصەضاتبَی صەضاەڤتضار غاكبیۀِ
برٔیطی قەغاًەر ثإٔ ثە ثهیًەتێكای ضیبضای ٔێُەكابَی نەضاەر ثەرگای ْەرصٔٔ گۆ ابری تابیى ٔ
َیۆزٔیك چبو كرا ٔ نەگەد ضەركرصە ضیبضییە ثیبَییەكابَی ٔەو يبرگبرێا تابچێر ٔ ژاو غایراكضا
صیضار ٔ كۆثَٕٔۀەی كرص .رەیگبٌ چەَض دەفتەیەو صٔای ریئراَضۆيەكە صأای نە كۆيبریشٕازاٌ كارص
«صەَگااضاَی كبنیئۆڕَیااب ثااۆ گەڤڵەی ژياابرە  ١٣ثە ئبراضااتەی ْەڵگیرضاابَضَی ئاابگری صژایەتیكرصَاای
ثەرثااتٔ نەگەد صۀڵەتاای پااڕ سەرج ٔ صەضااەڤتشٕازصا ثە كاابر ثٓێااٍُ» .ئۀاَاایع ثەگٕێیاابٌ كاارص ٔ
گەڤڵەی ژياابرە  ١٣ثاإٔە ْااۆی ئۀەی گەڤڵەی كەيكاارصَۀەی رێااژەی پیتاابو ثكۀێااتە چەق ٔ
ضەَتەری يبَیئێطتی كۆيبریشٕازاَۀە .زۆرپ نە صیًٕكراتەكبَیع ثە ثبٔەغای ئابٔەڤٔە پێػإازییبٌ
نە پەیاابيی ئۀ گەڤڵەیە كاارص .پبرێسگاابری نیجران ای كبنیئۆڕَیااب ێااری ثاارأٌ سااۆی ثە الیەَگااری
فبَبتیك ٔ غەغضاَگی كەيكرصَۀەی پیتبو َبٔزەص كارص .نەكإٌ ٔ قإژثُی ٔڤتاضا ضیبضاەتًەصاراٌ
كۀتُە سۆ ٔ صەضتیبٌ صایە صاڕغاتُی گەڤڵەی كەيكارصَۀەی پیتبكەكابٌ .ثیام ثراصنای كبَضیاضای
دیسثی صیًٕكرات ثۆ ئەَجٕيەَی ضێُب نە ئەیبنەتی َیۆ ێرضی كۆی ثەرَبيەكبَی ساۆی نەضاەر ئۀ
ثەڵێااُە چااڕ كاارصۀە كە ْۀد صەصات رێااژەی پیتبكەكاابَی صۀڵەتاای فیااضراد  ٢٥يیهیااۆٌ صۆالر كەو
ثكااابتۀە .پێاااُ يبَاااگ صٔای پەضاااُضكراَی گەڤڵەی ژيااابرە  ٔ ١٣نە َۆ بيجری تػاااریُی صِٔٔو)
١٩٧٨صا  ١٦ئەیبنەت ثۆ صیبرصیكرصَی ضیبضەتە يبڵیبتییەكبٌ ریئراَضۆيیبٌ ثەڕێٕە ثرص.
ئەڵاجەت گەڤڵەی ژياابرِ  ١٣كاّ صٔای چٕارضاابد یەكەو ریئراَاضۆيی كبنیئۆڕَیااب ثإٔ يیراتێكاای
گۀرەی صیكەغااای ثەصٔأە ثااإٔ .ئەو گەڤڵەیاااّ يێتاااۆصێكی ضااابصە ٔ ضااایذرئبيێسی ثاااۆ گاااۆڕیُی
ضیبضەتەكبَی صۀڵەت سطتە ثەرصەض يیتۆصێك كە پێاۀاَەی پرۆضەی پڕ نە كۆضۆ ٔ ْیٕاغی
ئۀ صەو ثٕٔ .ئبیب ثبغتر ٔا َییە نەثبتیی نەضەر كابر الثرصَای ْەژيابرێكی زۆر نە َإێُەراٌ نە ڕێای
صەَگااضاَۀە یاابكٕٔ الثیكاارصٌ ثااۆ پەضااُضكرصَی گەڤڵە ٔ صەركاارصەیەو سۆياابٌ راضااتۀسۆ یبضاابكبٌ
صاثڕێاااژیٍ تاااب دەفتبكااابَیع ْەژيااابری ریئراَاااضۆيەكبٌ ْەر زیااابصی ئەكااارص ثەڤو صٔای ٔ ١٩٧٨ەو
ئبگرەكەی ڕەیگبٌ ْەئٕ غإێُێكی گارتۀە .نە غەضاتەكبَضا ثڕیابرصاٌ نەضاەر  ٨٨ثابثەت ضاپێرصرایە
سەڵک ٔ ثۆ سۆیبٌ راضتۀسۆ [نۀ ثبثەتبَەصا] یبضبكبَیبٌ صاڕغ  .ئەو رێاژەیە نە دەفتبكبَاضا گەغاتە
 ٔ ١٨١نە ْەغتبكبَضا ثەرز ثٕٔیۀە ثۆ  ٢٥٧ثبثەت .تبكٕٔ صەیەی  ١٩٩٠رێژەی یبضابصاَبَی راضاتۀسۆ
گەغتە  ٣٧٨بر ٔاتە َسیكەی پێُ قبت ثٕٔیۀە .تەَیب نە ضبڵی ٢٠٠٠صا صەَگاضەراٌ ثاۆ  ٢٠٤ثابثەت
یبضبیبٌ صاڕغ كە ْەئٕ غتێكی صەگرتۀِ نە تەَضرٔضتی ٔ صۀا ٔ صەريبَۀە ثگرە ثۆ ریئۆريكرصٌ
نە [ضیطتەيی] فێركبریضا یبٌ يبفی ْێًۆضێكطٕاڵەكبٌ ٔ ١٥٦سۆكٕغتٍ ثە یبريەتیی پسیػك.١٥٧
156. Hemosexuals
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ئبیب ئەو يیتۆصە تٕاَیٕیەتی ضەركۀتٕٔ ثا نەو صٔٔ صەیەی صٔاییاضا ثەرصۀاو يیكبَیسيەكابَی
ریئراَضۆو یبضبصاَبَی راضتۀسۆ ٔ نەضەركبرالثرصَی كبرثەصەضتبَی ْەڵجژێرصرأ ثەصەَگی سەڵكًابٌ
ئەزئٌٕ كرصٔٔە ]١٥[.ثێگٕيبٌ ثە ئبضبَی صەتإاَیٍ ئبٔڕێاك نە صاَە صاَەی ئۀ ثبثەتابَە ثاضەیُۀە
كە ثە رٔاڵەت سەڵك ثەصرٔضتی صەَگیبٌ ثۆ صأٌ ٔ [ئیُجب] ثڵێیٍ« :ئەو ضیطتەيە گەن ثبغترە
چَٕكٕٔ ئبكبيی ثبغی ن كۀتۆتۀە قەت پەرنەيبٌ ئەو یبضبیەی پەضُض َەصەکرص» .نەثەر ئەيەیە
نەو چەَااض صەیەی صٔاییااضا راضااتگەراکبٌ ئاابٔا غااەیضای یبضاابصاَبَی راضااتۀسۆ ثجاإٌٔ كا دەز نە
كەيجَٕٔۀەی پیتبكەكبٌ َبكبت ثەڤو ثڕیبرصاٌ نەضەر گۆڕاَكبرییەكی ضیطتەيیك نەثەر رۆغاُبییی
ئبكبيی تبقەیەو ًََٕٔەی یبضبصاَبَی راضتۀسۆصا كبرێكی گەيژاَەیە .ثیريبٌ َەچ ئەگەری ئۀەظ
ص ەچ كە صەَگضەراٌ صەَگ ثۆ چەَضەْب غتی صیكەیع ثاضەٌ كە قەت َەتإاَیٍ قجٕٔڵیابٌ ثكەیاٍ.
چەپگەراكاابٌ ضااەركۀتٕٔ ثاإٌٔ ٔ نە ریئراَااضۆيەكبَب ئبيبَجەكاابَی سۆیاابٌ ثەرۀپااێع ثاارصٔٔە .نە
ثەراَااجەرصا كۆَەپاابرێساٌ نە پیاابچَٕٔۀەیەكی گبڵتەئاابيێسصا ثۆچاإَٔی سۆیاابٌ صەرثاابرەی كبنیئۆڕَیااب
گۆڕیاإە .نە ضااەرصەيی َیكطااۆٌ ٔ رەیگاابَۀە كە ضااەرصەيی ضااەركۀتُی كۆَەپاابرێساٌ ثاإٔ نەو
ئەیاابنەتەصا راضااتگەراكبٌ ئۀەیاابٌ ثە غااتێكی ئبغااكرا ٔ رٌٔٔ صەزاَاای كە كبنیئۆڕَیااب پێػااەَگی
َیػتًبَە ٔ ریئراَضۆيەكبَی صەتٕاٍَ ئبضۆی گۆڕاَكبرییەكبَی صٔاڕۆژيبٌ َیػبٌ ثاضەٌ .ثەڤو ئێطاتە
كە زۆریااُەی نیجاارال ااڵۀەی صەضااەڤتی كبنیئۆڕَیبیاابٌ گرتااۆتە صەضاا ٔ ٔرصە ٔرصە ضیبضااەتە
صڵشٕازەكبَی سۆیبٌ صاصەڕێژٌ ٔ پەضُضی صەكەٌ كۆَطێر بتیطتەكبٌ پێیابٌ ٔایە پڕدەغایًەتتریٍ
ئەیبنەتی ئّيریکب نە راضتیضا يەيهەكەتێكی ضاەیر ٔ ضاەيەر ٔ سٕنیابییە ٔ نەئاّيریکب صٔاكۀتإٔە.
ئێطااتە نە ثاابٔەڕی كۆَەپبرێساَااضا ریئراَااضۆيەكبَی كبنیئۆڕَیااب ْێًاابی راثاارصٌٔٔ ]١٦[ .ثەڤو نەگەد
ثەرصۀايجااإَٔی رۀتااای ضاااەركۀتُی نیجرانەكااابٌ نە ئەیبنەتەكااابَیترصا رەَاااگە كۆَەپااابرێساٌ ئۀ
پرضاایبرەیبٌ ال ثاإرٔٔژپ كە ثااۆچی نە ضااەرەتبصا ثجاإَٔە الیەَگااری پرۆضااەی ضااەیری یبضاابصاَبَی
راضتۀسۆ نۀالغۀە نیجرانەكبٌ كە ْەر نە كاۆَۀە رقیابٌ ثإٔ نە یبضابصاَبَی پۆپۆنیطاتی ٔرصە
ٔرصە تێاااااضەگەٌ كە غاااااەیضای ریئراَاااااضۆيٍ ئەڵاااااجەت تاااااب ئۀ صەيەی ٔا صۆسەكە صیطااااابٌ
ٔەرصەضٕٔڕێتۀە.١٥٨

157. Euthanasia

 . ١٥٨نە ْەڵجااااژارصَە ئەیبنەتییەكاااابَی ضاااابڵی ٢٠٠٤صا كبَضیااااضای كۆَطێر بتیطااااتەكبٌ ٔاتە ئبرَۆڵااااض
غٕارتسێُگێرضاەركۀتُی ثەصەضا ْێُاب ٔ ثەو غااێٕەیە ئەَاضايێكی دیسثاای كۆيابریشٕاز ثاإٔ ثە پبرێسگاابری
كبنیئۆڕَیب.ٔ .ف
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رەَاااگە كەضااابَ ثڵاااێٍ ریئراَاااضۆيەكبٌ الَااایكەو كاااۆيەڵە ثبضٕسٕاضاااێكیبٌ ٔرٔٔژاَاااضٔٔە كە
صەضتەثژێراَی ضیبضی سۆیبَی ن َبصەٌ ثەڤو نە راضاتیضا ٔا َیایە .ثاۆ ٔێاُە ئبٔڕێاك نە [پرضای]
پیتبو ثضەَۀە .رەَگە گەڤڵەی ژيبرە  ١٣ثٕٔثێتە ْۆی ئۀەی كەيكرصَۀەی رێاژەی پیتابو زٔٔتار
ثاێتە َێٕ ثەرَابيە كابرییە َیػاتًبَییەكبَۀە ثەڤو ئەو رۀتە ْەر نە ْەيابٌ ئۀ ضەرصەيەغاۀە
كۀتجااإٔە رۆژە ۀە ٔ ضیبضاااەتًەصاراَی ضاااەرقبڵی ساااۆی كرصثااإَٔ .یػااابَەكبَی َبئٕيێاااضثَٕٔی
ئااّيریکبییەكبٌ نە صۀڵەتاای گۀرە نە كۆتاابییی دەفتبكاابَۀە سااۆی َیػاابٌ صا ٔ ئۀاٌ نە ْەياإٔ
ئبضتەكبَضا صەَگیبٌ ثۆ ضیبضەتًەصاراَی كۆَطێر بتیط صەصا .نە كۆتبییی دەفتبكبَضا ْیش ثبثەتێك
ثە قەصەر پرضای پیتابو نە ضیبضاەتی ئاّيریکبصا رەَگاضاَۀەی َەثإٔ ئەو ثابثەتە گەنا زیابتر نە
ضّرِ صٔٔرٔصرێژەكبَی ثەرصەو ثەَسیُشبَەكبٌ قەیراَی ئبٔضبٌ ١٥٩راپەڕیُە كٕنتٕٔرییەكابَی صەیەی
 ٔ ١٩٦٠تەَبَەت ثگرە زیبتر نە يەترضیی صاگیركبریی ١٦٠ضۆ ییەت كۀتجٕٔە رۆژە ۀە.
یەو نە راپرضیكەراٌ ثە َبٔی ریابرص ٔۆرتهایٍ صەڵا » :تەَیاب نە ضاەرصەيی غاەڕی یەتُبياضا
ەيبٔەر ثەو غێٕەیە نەضاەر ثابثەتێكی تبقابَەی ْابٔثەظ چاڕ ثجإَٔۀە»[ْ ]١٧ەرچەَاض گەڤڵەی
ژيااابرە ْ ١٣ێسٔثڕضاااتێكی ثبغااای ثەسػاااییە پااارۆژەی كەيكااارصَۀەی پیتبكەكااابٌ ثەڤو دیسثااای
كۆيبریشٕاز پێع ئەو گەڤڵەیەظ ضاۀصای ئبٔەْاب ئبيابَجێكی نەضاەرصا ْەثإٔ ٔ صیًٕكراتەكابَیع
صەترضبٌ نەو ثبثەتەصا تٕٔغی كێػە ثٍ ٔ [ْەڵٕێطاتی] رای گػاتیع ثەراَاجەر ثەو ثابثەتە رٌٔٔ ٔ
ئبغكرا ثٕٔ .رەَگە تەَبَەت ئەگەر ئۀ گەڤڵەیەظ َەثبیەت كەيكرصَۀەی پیتبكەكبٌ ثە ْەيبٌ ئۀ
سێراییە ثەرۀپێع چٕٔثب.
پێإەرێكی ثبغااتر ثاۆ َرسبَااضَی یبضابصاَبَی راضااتۀسۆ [ٔەڤياضاَۀەیە ثۀ پرضاایبرە] كە ئبیااب
یبضاابصاَبٌ نە رێگاابی ریئراَااضۆيۀە ئیًتیاابزێكی ثە ضااەر یبضاابصاَبٌ نە رێگاابی پەرنەياابَۀە ْەیە
ْەرٔەْب ئەو ضیطتەيە َٕێیەی صیًٕكراضیی راضتۀسۆ ج ئبضۀار ٔ كبریگەرییەكی ن كۀتۆتۀە
كبنیئۆڕَیااب ثبغااتریٍ غاإێُە ثااۆ گەڕاٌ ثەصٔای ٔەڤياای ئەو پرضاایبرەصا .ئەزياإَٔی كبنیئۆڕَیااب نە
سطتُە ثەر ریئراَضۆيی چەَضەْب ثبثەتی گااكە ٔ يەزَاضا گػاتگیرتریٍ ئەزيإَٔە ٔ نە زۆر الیەَۀە
ثەصیٓاابتُی [ئبیااضیبی] صیًٕكراضاایی راضااتۀسۆیە .یااب نەيەظ رەَااگە كبنیئۆڕَیااب ئاابڤْەڵگری
پێػاآبتەكبَی ثەرصەيًاابٌ ثێ ا  .كبنیئۆڕَیااب پڕدەغاایًەتتریٍ ئەیاابنەتی ئااّيریکبیە ئاابثٕٔریی ئەو
ئەیبنەتە تێكەڵكرصێكە نە ٔەرزێاڕی ئابثٕٔریی َإپ ٔ پیػەضابزییە َیاسايییە كۆَەكابٌ كبنیئۆڕَیاب
ْەڵگری پێكٓبتێكی دەغیًەتیی فرە ئەتُیكی فرە ڕەگەزی فرە ئبییُی ٔ تەَابَەت فارە زيابَییە.
159. Inflation stagnation
160. Expansionism
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نە ْەئٕغاای گرَگتاار زۆر ٔەسا كبنیئۆڕَیااب پێػااەَگی ئااّيریکب ٔ نە راضااتیضا یٓاابٌ ثاإٔە ئەو
ئەیبنەتە نە تەكُۆنۆژیب ثەكبرْێُبٌ ١٦١رۀتە تبزەكبٌ غێٕازەكبَی ژیبٌ ٔ ثەتابیجەت نە راثإارصَە
گػتییەكبَضا صۀری پێػەَگی گێڕأە .یەكەو ٔ كبيڵتریٍ صەركۀتُی ئۆتۆيجیم نەو ئەیبنەتەصا ْبتە
صی زَجیاارِ غاابرۆچكەكبٌ ١٦٢نێاارەصا گەغااەیبٌ ضااەَض ٔ ْەر نێرەغااضا ثاإٔ كە رۆغااتٍ ثااۆ ْااۆڵی
ٔەرزظ ێی كەنیطب رۆغتُی گرتۀەْ .ەرٔەْب ضەر ەو ئۀ ْێسە تەكُۆنۆژیك ٔ ئبیاضیۆنۆژیكبَەی
زۆر كەضیبٌ گەیبَضە ئۀ قەَبەەتەی صیًٕكراضیی راضاتۀسۆ غاەپۆنی صاْابتٕٔە زیابتر نە ْەيإٔ
غاإێُ نەو ئەیاابنەتە ثەرثااتٔەصا ضااەریبٌ ْەڵااضا ا ٔاتە صیاابرصەگەنێكی ٔەو فەغااەنٓێُبَی دیااسثە
ضیبضااییەكبٌ كاابركرصٌ نە ياابڵی سۆتااضا [نەثاابتیی غاإێُی كاابر] تەكُۆنۆژیاابی َاإپ ٔ َۀەی
ئیُتەرَێتی.
یااب نە ضٕیطاارا كە ًَاإَٔەیەكی ضااەیر ٔ ضااەيەرەیە َەو پێػااەَگ كبنیئۆڕَیااب كاابيڵتریٍ ٔ
تۀأتااریٍ صەركۀتەی صیًٕكراضاایی راضااتۀسۆیە نە صَٔیاابی ئۀڕۆصا ٔ ئەگەر ثێاا ٔ ثە راضااتی
كبنیئۆڕَیب غەپۆنی صاْبتٕٔ ثێ ئۀا ئەو صاْبتٕٔیەيابٌ صیتإٔە ٔ [ثێگٕيابٌ] صاْابتٕٔیەكی نێام ٔ
َبڕۀَٔە.

سۀَی كبنیئۆڕَیب

كەش نەگەد ٔاقیعضا ثەغەڕ َابیەت .نە پەَجبكابٌ ٔ ضاەرەتبی غەضاتەكبَضا كبنیئۆڕَیاب یەكێاك
ثاإٔ نە ثەصیطاایپهیُتریٍ ٔ رێكاإپێكتریٍ ئەیبنەتەكاابَی ئااّيریکب ٔ َبٔثاابَگێكی ْەثاإٔ ْەياإاٌ
ئێرەییبٌ ١٦٣پ صەثرص .نە ضەر ثەرگی یەكێك نە ژيبرەكابَی ضابڵی ١٩٦٢ی َیۆزٔیاك ئەو رضاتەیە
َٕٔضراثٕٔ« :ئەیبنەتی ژيبرە یەو» گۆ بری تبیىیع ئابٔای َٕٔضایجٕٔ« :كبنیئۆڕَیابی گەغابٔە ٔ
ٕاٌ» نە ضەر ثەرگەكەیػی َٕٔضراثٕٔ« :كبنیئۆڕَیب :ئەیبنەتێكی ٔرٔٔژێاُەر» .كبنیئۆڕَیاب غاتی
ٔرٔٔژێُەری گەن زۆر ثٕٔ .ئبثٕٔرییەكی گەغبٔە ٔ صۀڵەيەَضی ْەثٕٔ ٔ ثە صیابریكرصَی رێژەیەكای
يبيُبٔەَضی ٔ گَٕجبٔ ثاۆ پیتبكەكابٌ گەنا سسيەتگإزاریی گػاتیی زۆر ضاەرَجڕاكێع ٔ صەضا ٔ
صڵجبزاَەی پێػكەظ [ثە سەڵك] كرصثٕٔ نە ئۆتۆثبَەكبٌ ٔ ضیطتەيی پێػكۀتٕٔی ئبٔصێریكرصَۀە
ثگرە تب صەگبتە پۆنیطی كبرا ٔ چەَضیٍ ٔ چەَاض پابرو ٔ ثابسی ئابژەڤَی ضەرضابيكەر .ضیطاتەيی
فێركبریی كبنیئۆڕَیاب كە نە یٓبَاضا ثێإێُە ثإٔ ثە گۀرەتاریٍ ضاەركۀتُی ئەو ئەیابنەتە صەْابتە
161. Consumption
162. Conurbations
163. Jealousy

215

ئەژيبر نەو ضیطتەيەصا پرۆضەی پەرٔەرصە ٔ فێركرصٌ نە ثبساەی ضبٔایبَۀە صەضتی پ صەكرص ٔ
نە زاَكۆ ئەیبنەتییە پڕثبیەر ٔ َبضرأەكبَی كبنیئۆڕَیبصا صەگەغتە كۆتبیی .صاَیػاتٕٔاَی كبنیئۆڕَیاب
ْێُض ضەرسۆظ ٔ ئبضٕٔصە صیبرثٌٕٔ كە ثجَٕٔە ْاۆی زیسثإَٔی نەڕاصەثەصەری رۆغاُجیراَی صە ەرە
ضبرصٔضااڕ ٔ ٔغااكەڤتٕٔەكبَی ثاابكٕٔری رۆژْەڤتاای ئااّيریکبٔٔ .صی ئاابنێٍ صەیاإتْ« :ەياإٔ ئۀ
سەڵكە ضەرسۆظ ٔ ثەكەڵك َەْبتٕٔە») .ثەڤو الی سەڵكبَیتری صَٔیب كبنیئۆڕَیبی رٔٔ نە ْەتابٔ
ئبضاإٔصە ٔ ثە صیطاایپهیٍ ْێًاابی صاْاابتٕٔی ضەرضاابيكەری ٔڤتە یەكگرتٕٔەكاابٌ ثاإٔ .كبنیئۆڕَیااب
[ْەيبٌ] سۀَی ئّيریکبیی ثٕٔ.
كبنیئۆڕَیبی ئۀڕۆ چیرۆكێكیتر صەژی .ثەْبری  ٢٠٠١كبنیئۆڕَیب َٕقًی كٕژاَۀِ ٔ ثڕاَی كبرەثب
ثإٔ ئەو صیااًەَە ْێُضضااتبَی ثیار صەْێُاابيۀە نە راضااتیضا ثڕاَای كبرەثااب َبسۆغااتریٍ ئەزياإَٔی
ضەرصەيی يُضاڵیى ثٕٔ) .ئەڵجەت صەرثەَضی ضیهیكۆٌْ ٔ ١٦٤ۆنیٕٔص كۀتَٕٔەتە كبنیئۆڕَیبٔە كە صٔٔ
ضەَتەری يەزَی پیػەضابزی ٔ صاْێُابَی ئاّيریکبٌ .ثەڤو ئەيە كەرتای تابیجەتیی ١٦٥كبنیئۆڕَیابیە.
كەرتای صۀڵەتای ١٦٦یاابٌ ثبغاترە ثڵێاایٍ كەرتای ژیبَجەسػاای صۀڵەتای ثە تۀأی ْەالْەال ثاإٔە.
ْەئٕ ضبڵ صۀڵەتە ئەیبنەتی ٔ سۆيبڵییەكبٌْ ١٦٧ۀد صەصەٌ سۆیبٌ نە قەیراَی صارایی ثپابرێسٌ.
ئۀ ئۆتۆثبٌ ٕٔتطبیض) ٔ غبڕێیبَەی ضەرصەيبَ ضەرچەغُی یٓبٌ ثإٌٔ [ْەَإٔكە] ثە راضاتی
نە رٔٔسبَضٌ ٔ صاسراَی رێگبكبٌ ثۆتە صێٕەزيە ٔ نە ْەيبٌكبتضا سەر ێكی قٕرضی ثەضەر ئبثٕٔریضا
ضااەپبَضٔٔە .نە پەَجبكبَااضا نە ضااەصا ٢٢ی ثاإٔص ەی كبنیئۆڕَیااب تەرساابٌ ئەكاارا ثااۆ كبرٔثاابری
ژێرسبَەكبٌ ١٦٨ثەڤو ئەو رێژەیە ئێطتە صاثەزیٕە ثۆ نە ضاەصا كەيتار نە ٥ی كاۆی ثإٔص ە .پابركە
گػتییەكبٌ تەَیاب ثە ثاڕیُۀەی پطاۆڵەی قإرش صرێاژە ثە ژیبَیابٌ صەصەٌ .ضیطاتەيی فێركابریی
١٧٠
ئەیااابنەتی صاڕٔٔسااابٔە ٔ قٕتبثشبَەكااابٌ نە رٔٔی ثااإٔص ە پاااهەی ٔاَەكااابٌ ٔ ١٦٩نێٓااابتٕٔییی
قٕتبثییبَۀە كۀتَٕٔەتە سٕارتریٍ پهەی پۆنێُجەَضییەكبَی ئّيریکبٔە.
ضەرەڕای صٔٔقبتجَٕٔۀەی دەغیًەتی كبنیئۆڕَیب ضیطتەيی زاَكۆ ئەیبنەتییەكبٌ َەیتٕاَیٕە نە
صە ضبڵی راثرصٔٔصا تەَبَەت تبقەیەو زاَكۆی تبزەیع ثكبتۀە .كەچی نە ْەيابٌ كبتاضا ٔەو چاۆٌ
رۆژَبيۀَٕضی صێریٍ پیتێر غراق نە كتێجە كبریگەرەكەیضا ثە َبٔی ثەْەغتی َٔجٕٔ ئبيابژەی پا
 . ١٦٤ضەَتەری تەكُۆنۆژیبی پێػكۀتٕٔی كبنیئۆڕَیب.ٔ .ف
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صأە نە ثیط ضبڵی راثرصٔٔصا كبنیئۆڕَیب ثە َبچبر ثیط ثەَضیشبَەی تبزەی كرصۆتۀە .گۆ بری
ئێكۆَۆيیطاا نە  ١٩٩٣صا ئبٔەْااب ئەَجاابيگیرییەكی صا ثە صەضااتۀە كە «ضااەر ەو ضیطااتەيی
صۀڵەتی كبنیئۆڕَیب غپرز ٔ غێٕأە» .ثەپێی راپۆرتی كۆَئراَطی ثبزرگبَی ٔ سٕێُضَی ثبڤ ا كە
ثە ثەغضاریكرصَی ْەرصٔٔ دیسثەكە ٔ ثە ئبيبصەثَٕٔی ثەڕێٕەثەراَی كۆيپبَیبكبٌ ٔ ثەرپرضاەكبَی
پەرٔەرصە ٔ فێركرصٌ نە  ١٩٩٦صا ثەڕێإە چإٔ ا ئەگەر گۆڕاَكابرییەكی ثُەيابیی رٔٔ َەصات «ثە
نەثەرچاابٔگرتُی كێػااە رٔٔ نە پەرەكاابَی ثاإاری ْاابتٕچۆ ثەرزثاإَٔۀەی تاابٔاٌ ٔ یُاابیەت ٔ
ثػێٕییە كۆيەڤیەتییەكبٌ ٔ كۆچكرصَی كۆيپبَیبكبٌ نەو ئەیبنەتە ئبضتی ژیبٌ ١٧١نەيەظ زیبتر
صاصەثەزپ» .ئەو راپۆرتە نە ضاەرصەيێكضا َٕٔضارأە كە ئبضاتی ئابثٕٔریی ئاّ يریکب نە ثەرزتاریٍ
پهەی ضی ضبڵی راثرصٔٔیضا ثإٔ .ثبغاتریٍ ثەڵاگەظ ثاۆ ضاەنًبَضَی صۆسای ْیإاثڕی كبنیئۆڕَیاب
ْبٔصەَگیی ْەرصٔٔ ثەرەی چەپگەرا ٔ راضتگەرایە نەضەر ئەو ثبثەتە .را ەكبری كۆَەپبرێس فرێاض
ثا برَێس نە صٔٔتاإێی ٔتبرێااك نە گۆ اابری ٔیكڵاای ضااتبَضارص ٔ ْبٔغااێٕەی ثۆچاإَٔەكەی غااراگی
نیجاارال پێاای ٔایە صۀڵەتاای ئەیاابنەتی ئیااضی تٕاَاابی راپەڕاَااضَی ئەركەكاابَی سااۆیی َەياابٔە:
« كبنیئۆڕَیااب پااێگەی ثەرزی [ اابراَی] نە صەض ا صأە ئەیبنەتێااك كە صۀڵەتاای ْێُااض كاابرا ٔ
قٕتبثشبَەكبَی ْێُ ض صاَطیە ٔ ثێٕێُە ٔ ضیطاتەيی ْابتٕچۆ ٔ گٕاضاتُۀەی ْێُاض ثە صیطایپهیٍ
ثٕٔ ْەيٕاٌ ئێرەییبٌ پ صەثرص»]١٨[.
َاابتٕاَیٍ ریئراَااضۆو ٔ یبضاابصاَبَی راضااتۀسۆ ثە ضااەرچبٔەی ْەياإٔ كێػااەكبَی كبنیئۆڕَیااب
نەقەڵەو ثااااضەیٍ .ثەڤو ثەغاااای ْەرەزۆری غااااپرزەیی ٔ غااااێٕأیی ئەو ئەیاااابنەتە ثەرْەياااای
[ثە كبرْێُبَی] غێٕازی زێضەڕۆیبَەی صیًٕ كراضییە كرأە ٔ َبْیرارغیكەكەی ثٕٔ ضیطتەيێك كە
پػاا ثە دیااسة َبثەضاات ٔ تێیااضا یبضاابصاَبَی راضااتۀسۆ ثاابٔە .ئۀ ضیطااتەيە ضیبضااییەی
كبنیئۆڕَیااب ثەرْەياای ْێُاابٔە زیاابتر نە ْەر كۆيەڵگاابیەكی غبرضااتبَی نە ئبَبرغاایسيۀە َااسیكە.
ئبٔڕێااك ثااضەَۀە نە كبریگەرییەكاابَی غااەپۆنی ئەو صٔاییاابَەی یبضاابصاَبَی راضااتۀسۆ [ثااب نەو
راضااتییە ثااگەٌ] .صٔای پەضااُضكرصَی گەڤڵەی ژياابرە  ١٣ثە صەیاابٌ گەڤڵەی صیااكە نە رێگاابی
ریئراَضۆيۀە نەو ئەیبنەتەصا پەضُض كرأە ثۆ ٔێُە گەڤڵەی ژيبرە  ٤كە ضإُٔرێكی كاۆَكرێتی
ثۆ سەر ە ئەیبنەتییەكبٌ صیبری صەكرص ٔ َەیض ەْێػ ئۀ ضُٕٔرە ثجەزێُ ) گەڤڵەی ژيبرە ٦٢
كە ْەر اااۆرە ثەرزكرصَۀەیەكااای رێاااژەی پیتااابكی صەثەضاااتۀە ثە صەَگااای زۆریاااُەی رەْااابی
ەيبٔەرۀە) گەڤڵەی  ٩٨كە نە ضەصا ٤٠ی ثٕٔص ەی ئەیبنەتیی تەرسبٌ صەكرص ثۆ فێركبری)
ْەرٔەْب گەڤڵەی  ٢١٨كە يەر ەكبَی گەڤڵەی ژيبرە  ١٣ی ثەضەر َرسەكبٌ ٔ پیتبكە سۆيابڵی
171. Quality oflive
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ٔ نۆكبڵەکبَیػاااضا گػاااتبَضٔٔە) .ثەو پێااایە ئەَجااإيەَی ئەیااابنەتی نە ئبضااا ثااإٔص ەصا ْااایش
صەضااەڤتێكی ثااۆ َەياابٔەتۀە چَٕكاإٔ ثااۆ صاثەغااكرصَی ثٕٔص ەكاابٌ َبچاابرە ثەپێاای ثڕیاابری
ریئراَضۆيەكبٌ ٔ یبضابی فیاضراد ثجإٔڵێتۀە .ئەيێطاتب نە ضاەصا  ٨٥ی ثإٔص ە ئەیبنەتییەكابَی
كبنیئۆڕَیب نە كۆَترۆڵی ئەَجٕيەَی ئەیبنەتی یابٌ پبرێسگابرصا َەيابٔە ا رەَاگە ئبٔەْاب صۆسێاك نە
ٔڤتە یەكگرتٕٔەكبٌ ٔ تەَبَەت نە یٓبَیػضا ثێٕێُە ثێ  .ثەغی ْەرەزۆری ثٕٔص ەی كبنیئۆڕَیب
«نە پێػترۀە» صاثەظ كرأە ٔ ئەَجإيەَی ئەیابنەتی تەَیاب نەضاەر پبغاًبٔەی نە ضاەصا ١٥ی
كۆی ثٕٔص ەكە صەضەڤتی ثڕیبرصاَی ْەیە .نە كبنیئۆڕَیبی ئەيڕۆصا صەضەڤتی راضتەقیُە نە ْایش
غاإێُێكضا َیاایە صەضااەڤت نە فەزاصا ثااتٔ ثااۆتۀە چَٕكاإٔ زۆرثەی كبرٔثبرەكاابَی صۀڵەت نە
رێگبی كۆيەڵ یبضب ٔ ثەرَبيەی ٔغك ٔ َبپراتیكییۀە ثەڕێٕە ص ەثرێٍ .غاراق ٔتەَای ٔا صیابرە
ْەياإٔ ْیاإاصارٌ « صۀڵەت ٔەو يبغاایُێكی َیۆتااۆَی ثەڕێاإە ثجاارپ [ٔاتە] نە ْەر چەغااُە
كۆَترۆد یبٌ صەَگ ٔ ثۆچَٕٔێكی غیبٔ ٔ ێی ضەرَجی َٕێُەراَی ْەڵجژێرصرأ پبرێسأ ثێ  .ئەو
كبرە َەتەَیب صیًٕكراضی ص ەگۆڕپ ثۆ غتێكی گبڵتە بڕ كە ْیای نە ًََٕٔ ە ئبیاضیبنەكەی َابچ
ثەڵكٕٔ ثە ۆرێك نە ۆرەكبٌ ص ەثێتە ْۆی نە كۆَترۆد صەرچَٕٔی صیًٕكراضی»]١٩[ .
ضەرەڕای ئۀەی ریئراَضۆيەكبٌ ۆری ْەكبر ٔ ْەڵطٕكۀتی ضیبضەتًەصاراٌ صیبری صەكەٌ
ثەيەغۀە ْێػتب پێٕیطتە ئۀاٌ ئەو ثڕیبرە سەیبڵییبَە ثگۆڕٌ ثۆ ٔاقیع .یبضبصاَبَی راضاتۀسۆ
ئەو پرۆضەیەی ثە تۀأی تێك صأە چَٕكإٔ ثەرپرضابیەتی ص ەسابتە ئەضاتۆی ضیبضاەتًەصاراٌ
ثەڤو صەضااەڤتیبٌ پاا َبثەسػااا  .ئەزياإَٔی ریئراَاااضۆيی غاإێُەكبَی تریع َیػااابَضەری ئۀ
راضتییەیە كە كێػەكە تەَیب تبیجەت ثە ئەیبنەتی زێڕیٍ َییە .ثەپێی [ثەڵگەَبيەكبَی] كۆَئراَطی
غااب رۀاَییەكبَی ئەیاابنەتی كبَتیكاابت نە كاااۆی  ١٦٩غاابرۀاَیی ئەو ئەیاابنەتە  ٧٢غااابرۀاَی
ثٕٔص ەی پێػُیبرصرأی ثەرپرضبَی ثەڕێٕەثەرایەتیی غابرەكبَیبٌ ثاۆ پەضاُضكرصٌ سطاتۆتە ثەر
ریئراَضۆيۀە .نەو  ٧٢غبرە  ٥٢غبریبٌ ثە َبچبر ضەرنەَٕپ ریئراَضۆيەكەیبٌ ثەڕێٕە ثرصثۆٔە كە
زۆرثەغاایبٌ زیاابتر نە یەو اابر صٔٔپبتیاابٌ كرصثااۆٔە چَٕكاإٔ ثاإٔص ەی پێػااُیبركرأ رەت
كراثٕٔیۀە ٔ صەَگی َەْێُابثٕٔ .ثەپێای زۆرثەی ئەو ریئراَاضۆيبَە ثەرپرضاە سۆيبڵییەكابٌ صەثاب
رێااژەی پیتبكیاابٌ كەو ثكاارصایەتۀە ٔ نە ْەياابٌ كبتااضا سسيەتگاإزارییە غاابرییەكبَیبٌ پەرە پا
ثاضایەت .ەیًاس فیُهای ثەرپرضای كبرٔثابری یبضابییی كۆَئراَطاەكە صەڵێا « :ئەگەر ثااتٓۀپ
ْەرصٔٔكی ئەو كبراَە پێكۀە ێجە ثكەی [ثێگٕيبٌ] صەث ضیذرثبز ثی »]٢٠[.
الفبٔی رٔٔ نە پەر ٔ رۆژاَەی صەضاتٕٔرە پیرۆزەكابَی ەيابٔەر اۆرە چێػاتێكی يجێإری
یبضبكبَی پێك ْێُبٔە كە [یبضبكبٌ] زۆرثەیبٌ پێا ۀاَە ٔ صژی یەكترٌ ٔ ْیش ۆرە ثبضٕسٕاش
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ٔرصثیُی تەثبیی ٔ پێكۀەضبزاَێكیبٌ ١٧٢تێضا َییە كە تبیجەتًەَاضییەكبَی پرۆضاەی یبضابصاَبٍَ.
ضرٔغتی ٔغكی «ئەرپ یبٌ َە» ی ریئراَضۆو ٔا صەكب ٔرصەكبرییەكبٌ یبٌ ٔاقیعی پراتیكای ْێُاض
نە ثەرچبٔ َەگیرێٍ .ثۆ ٔێاُە ئەگەر نە ضابڵێكی صیاب ریكرأصا نە ثابتیی نە ضاەصا ٤٠ی ثإٔص ەی
پەضُضكرأی ریئراَضۆو ثۆ كبرٔثبری فێركابری ٔ قٕتبثشبَەكابٌ ثبغاتر ٔ ئابقتَە تر ئۀە ثێا كە
تەَیب نە ضەصا  ٣٦ی ثٕٔص ەی كبنیئۆڕَیب ثاۆ ئەو كابرە تەرسابٌ ثكارپ [ثێگٕيابٌ] ئەگەر نەثەر
ریئراَضۆيەكە َەتٕاَیٍ ئەو كبرە ژیراَە ئەَجبو ثض ەیٍ صٔچبری سەضبرێكی قٕرش صەثیٍ.
یەكێكااای صی نە پێػااآبتە َەسٕازرأەكااابَی ثاااسٔٔتُۀەی ریئراَاااضۆو نە َااابٔچَٕٔی ناااۆژیكی
ٔەڤيااضاَۀەیە كە ضااەرصەيبَ الی ضیبضااەتًەصاراٌ ٔ نە ضیبضااەتە صۀڵەتییەكبَااضا صەيبَااضی .
صەَگضەراَی كبنیئۆڕَیبیی كۆنێكطیۆَێك ١٧٣نە كۆت ٔ ثەَض ٔ يەر گەنی ثیساَطاییبٌ نە ثەراَاجەر
پرۆضەی صاَبَی پیتبو ٔ سەر ەكبَضا كرصۆتۀە ٔ ثەو غێٕەیە صەضەڤتی َرسبَضَی ْەڵطٕكۀتی
ضیبضاااەتًەصاراَیبٌ نە سۆیااابٌ زۀت كااارصٔٔە .صٔای تۀأثااإَٔی ثااإٔص ەی تەرسااابَكرأ ثاااۆ
گەڤڵەیەكی تبیجەت كەش َبزاَ ئبیب پەرنەيبٌ ثٕٔص ەیەكی كەيی ثۆ تەرسبٌ كرصٔٔە یب َبٔچە
ئەیبنەتییەكاابٌ زیاابص نە ئەَااضازەیبٌ سەرج كاارصٔٔە یاابكٕٔ ریئراَااضۆيە ئەیبنەتییەكاابٌ صەضااتی
ثەضتٌٕٔ ثە نە ثەرچبٔگرتُی ئۀەی كە كبنیئۆڕَیب نە  ٥٨يەڵجەَض ٔ  ٤٤٧غبر ٔ  ٥٠٠٠صە ەری
تاابیجەت پێااك ْاابتٕٔە ص ەتاإاَیٍ ٔێُاابی ئۀ صۆر غااپرز ٔ غااێٕأە ثكەیااٍ كە ْەر سااۆی ثە
غێٕەیەكی ضرٔغتی ٔ ئبضبیی صێتە سۆنیبٌ چَٕكإٔ ْەركەضاۀ ثەرپرضابیەتی [ی كێػاەكبٌ]
صەسبتە ئەضتۆی كەضبَی صی .ثێگٕيبٌ َەيبٌ ٔ ضڕاَۀەی صەضاەڤت یەكابَگیرِ نەگەد َەيابٌ ٔ
ضاڕاَۀەی رێاس ٔ دٕريەتاضا .نە رٔٔی رەزايەَااضیی گػاتییۀە صۀڵەت ٔ ئەَجإيەَی ئەیاابنەتیی
كبنیئۆڕَ یااب نە َێاإ ئەیبنەتەكاابَی ئااّ يریکبصا ساإارتریٍ پهەكبَیاابٌ ثە صەض ا ْێُاابٔە .سەڵكاای
كبنیئۆڕَیاااب ضاااەركرصە ْەڵجژێرصرأەكااابَی سۆیااابٌ سەضااابَضٔٔە كەچااای پێیااابٌ ضاااەیرە چًاااب
ضەركرصەكبَیبٌ رێگب چبرەیەو ثۆ كێػەكبَی ئەیبنەت َبصۆزَۀەم
ثۆ ٔێاُە ئبٔڕێاك ثاضەَۀە نۀەی كە صۀڵەتای كبنیئۆڕَیاب چۆَابٔچۆٌ صەیٕیطا نە ْەرصٔٔ
پرضی كۆچجەریی َبیبضبیی ٔ گەڤڵەی پػتگیریكرصَی كەيبیەتییەكبٌ ثكۆڵێتۀە ٔ نە ثەراَاجەرصا
صۀڵەتی فیضراد چۆَبٔچۆٌ ْۀڵی سطتُە رۆژە ی پرضی ریئۆريكرصٌ نە یبضابكبَی صاثیُكرصَای
كاااۆيەڤیەتیی ١٧٤صەصا .نە كبنیئۆڕَیااابصا ْەرصٔٔ ثااابثەتەكە ساااراَ ە ثەر ریئراَاااضۆيۀە كە پرضااای
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ریئااۆريكرصٌ نە یبضاابكبَی صاثیُكرصَاای كۆيەڤیەتیااضا نە رێگاابی پرۆضااەی یبضاابصاَبَۀە گەغااتە
ئەَجبو ٔ ضەركۀتُی ثە صەض ْێُب .ثێگٕيبٌ پیبچَٕٔۀە ثە یبضبكبَی صاثیُكرصَی كۆيەڤیەتیضا
رێگبیەكی ضەەڵەتتر ٔ صٔٔر ٔ صرێژتری ص ەثڕی .الیەَگراَی ئۀ گ ەڤڵەیە يە جٕٔر ثإٌٔ ثبضاەكە
نە رٔٔثەری َیػاااتًبَیضا ثاااكەَۀە ٔ ثااایشەَە گەڕ [ئیُجاااب] نە ْەرصٔٔ پەرنەيااابَەكەصا صەَگااای
پێٕیطتی ثۆ كۆ ثكەَۀە ٔ صٔا ابر كهیُتاۆٌ رازی ثە ئیًساكرصَای ثاكەٌ كهیُتاۆٌ صٔای ئۀەی
ض بر گەڤڵەكەی ثۆ َێرصرا ئیُجب ئیًسای كرص .ثەڤو نە صٔٔتإێ ی ئەو پرۆضاەیەصا ا پرۆضاەی
صیاابنۆق ٔ ٔتاإٔێژ ْەَاابرصٌ ٔ ْەَاابرصَۀەی گەڤڵەكە ٔ پێكۀەضاابزاٌ ٔ تەثاابیی ١٧٥ا رێگااب
چااابرەیەو صۆزرایۀە كە ْەرصٔٔ دیاااسثەكە پػاااتیٕاَییبٌ نااا ص ەكااارص ٔ تیبیاااضا ْەَاااضپ نە
صاسٕازییەكبَی ْەرصٔٔال نە ثەرچبٔ گیراثٕٔ .ئەو رێگبیە ْەَگبٔ ثە ْەَگابٔ ٔ ٔرصە ٔرصەظ ْابتە
ثەرْەو كە [ثێگٕيبٌ] ثۆ گۆڕاَكبرییەكی گۀرەی یبضابیی نە ٔڤتێكای يەزَاضا ْەر صەثا ئبٔەْاب
يیتۆصێاااك پێاااڕۀ ثكرێااا ْ .ەر ثاااۆیە ریئۆريیساضااایۆَی یبضااابكبَی صاثیُكرصَااای كاااۆيەڤیەتی
پػتیٕاَییەكی ضیبضیی ثەرثتٔی كۆ كرصۀە نۆژیكبد ٔ غابیبَی ثەرگریهێكارصٌ ثإٔ صەرفەت ٔ
ضەرچبٔەی صارایی پێٕیط ثۆ ثەڕێإەثرصَی تەرسابٌ كراثإٔ ٔ ثە غاێٕەیەكیع ثەڕێإە ثارا كە
[ْاایش ااۆرە] پەرچەكرصارێكاای تَٕااضٔتیژی ن ا َەكۀتۀە .ئێطااتە ئەو ریئۆرياابَە زۆر اابر ثە
ضەركۀتُێك [ی ثەرچبٔ] نەقەڵەو ص ەصرێاٍ ٔ ْەو كۆيابریشٕازاَی كاۆَگریص ٔ ْەو كهیُتاۆٌ ثە
یەك نە پڕ غبَبزیتریٍ ضەركۀتُەكبَی سۆیبَی نەقەڵەو صەصەٌ.
ئەو ًَاإَٔەیە ثەرأرص ثااكەٌ ثە گەڤڵەی ژياابرە  ١٨٧ضااەثبرەت ثە كااۆچجەری) ٔ گەڤڵەی
ژيبرە  ٢٠٩ضەثبرەت ثە صاثیُكرصَی ژیبَی كەيبیەتییەكبٌ) .گرٔپە رێكشرأەكبٌ ثە پػاتیٕاَیی
ْەَضپ نە ضیبضەتًەصاراٌ ْەرصٔٔ ثبثەتەكەیبٌ ن ە ژێر كۆَترۆڵی دیسثە ضیبضییەكبٌ ٔ پەرنەيبٌ
صەرْێُب ٔ ثە ثرصَیبٌ ثۆ َێٕ پرۆضاەیەكی یابٔاز نە پرۆضاەی ثابٔی ضیبضای يهًالَێیەكای پاڕ
سەر اای تێهە یسیۆَییاابٌ سطااتە گەڕ .ئۀاٌ [يهًالَێكەیاابٌ] ثاارصۀە ٔ ْەرصٔٔ گەڤڵەكە پەضااُض
كراٌ ٔ ثٌٕٔ ثە یبضب .ثەڤو ئەو كبرە نە صەرۀەی پ رۆضەی یبضبصاَبٌ [ٔاتە] ثە ث ئەَجبياضاَی
تەثبیی ٔ رێكۀتٍ ٔ ثە ث ْیش ۆرە نێكضاَۀەیەو گەغتە ئەَجبو ْەرثۆیە ْەرصٔٔ گەڤڵەكە
صٔژيُكبری ٔ رقێكی گۀرەیبٌ سطتۀە .ضەركۀتُی كۆيبریشٕازاٌ نە [يهًالَێی] گەڤڵەی ژيبرە
 ١٨٧صا ثەتۀأی ثە ثاابری پااێاۀاَەصا غااکبیۀە چَٕکاإٔ ثاإٔ ثە ْااۆی تۆيەتجبثَٕٔیااابٌ ثە
ئەتیکێتیٔ ١٧٦ەک ثەصڕەضەٌ صژە پەَبثەر ٔ صژە کەيبیەتی ا ئەتیکێتی صژە کەيبیەتی تۆيەتێکی
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سااراپە ٔ نە کبنیئۆڕَیااب ٔ ڕۆژ نەصٔای ڕۆژ نە َبٔچەکاابَیتری ئّ يریکبیػااضا ياارۆڤ ثە ضااەستی
ئەتٕاَ سۆی نەو تۆيەتە پبک ثکبتۀە .ئەڵجەت ئەو صٔٔ گەڤڵەیە گەن ساراپیع صاڕێژراثإٌٔ
ثە غێٕەیەک کە نۀ کبتە ثەصٔأە زۆرثەی ثەغەکبَی گەڤڵەی ژيبرە  ١٨٧نە الیەٌ صاصگبكابَۀە
ثێكاابریگەر ساارأۀ .ارص كاابیەرنی صاڕێااژەری یەكەياای گەڤڵەی  ٢٠٩ئێطااتە صاٌ ثۀ راضااتییەصا
ص ەَێااا كە ْەڵٕەغااابَضَۀە ٔ صاسطاااتُی كبرٔثااابری پػاااتیٕاَیك رصٌ ٔ صاثیُكرصَااای ژیااابَی
كەيبیەتییەكبٌ صەثب ْەَگبٔ ثە ْەَگبٔ ێجە كراثب تبكٕٔ زەثرێكی كەيتری نە ضیطتەو ثضایە.
تەَبَەت ئەگەر نەگەد ْەرصٔٔ گەڤڵەكەغضا ثیٍ [َبث ئۀ راضتییە پػتگٕپ ثشەیٍ] كە يیتاۆصی
ثەیبضبكرصَی ئۀ گەڤڤَە يیتۆصێكی ضبٔا ٔ كابد ٔ كارج ثإٔ ٔ ثە ثابری پاێاۀاَەصا غاكبیۀە.
يیتااۆصی صێااریٍ ٔ ضااەصاٌ ضاابڵەی یبضاابصاَبَی پەرنەياابَی يیتااۆصێكە پێٕیطااتی ثە صیاابنۆق ٔ
قٕٔڵجَٕٔۀەیە رٔاَگەكبَی دیسثی صژثەر نە ثەرچبٔ ص ەگیرپ تەثبیی ٔ رێكۀتُای ثاۆ صەكارپ ٔ
ثەو غێٕەیە یبضبیەو صێتە ثەرْەو كە تەَبَەت الی ثەرْەڵطاتكبراَیع ثە یبضا بیەكی نۆژیكابد ٔ
غیبٔی ثەرگریهێكرصٌ صێتە ئەژيبر .كابت پبصغابكبٌ ثە صەركرصَای فەريابٌ صەضاەڤتیبٌ ثەڕێإە
ص ەثرص َەیبَتٕاَی ضیبضاەتێكی ضاەركۀتٕٔ ثاژیٍ [ثێگٕيابٌ] ئەگەر سەڵكایع ْەر ثەو يیتاۆصە
ثجٕٔڵُۀە َبتٕاٍَ ضەركۀتٍ يطۆگەر ثكەٌ.
رەَگە گۀرەتریٍ پبراصۆكطی ثسٔٔتُۀەی ریئراَضۆو ٔ یبضبصاَبَی راضتۀسۆ ْەڵگەڕێتۀە ثۆ
پێٕەَااضیی كتاإپڕ ٔ چاابٔەڕٔاَُەكرأی نەگەد پاابرەصا .صیًٕ كراضاایی راضااتۀسۆ كە ضااەرەتب ثە
يەثەضتی ضڕیُۀەی ئبضۀارە َەگَٕجبٔەكبَی كۆيپبَیب گۀرەكبٌ نەضەر ضیبضاەتەكبَی صۀڵەت
ْبتە ئبفراَضٌ [ئێطتە] گۆڕصرأە ثاۆ گۆڕەپابَێكی یابٔاز ٔ تەَیاب صۀڵەيەَاضتریٍ كەضاەكبٌ ٔ
گاارٔپە ساابٔەٌ ثەرژۀەَااضییەكبٌ صۀری تێااضا صەگێااڕٌ .ئەگەر ثڕیاابریع ث ا گەڤڵەیەو ثگاابتە
قۆَبەی ریئراَضۆو پێٕیطتە ْبٔغێٕەی ضیبضاەتًەصاراٌ ثشارێتە َێإ يهًالَێكابَی ْەڵجاژارصَۀە.
ثەرنە ْەر غاات پێٕیطااتە گەڤڵەكە صاثڕێژرێ ا ٔ ثیاًجەَااض ی ثكاارپ كە ئەو كاابرە ثە غااێٕەی
ئبضبیی پێٕیطتی ثە رأێژكبریی ضیبضی ْەیە ٔ صەث نە الیەٌ گرٔپە تٕێژەرەكبٌ ٔ ئەكیپێك نە
یبضبزاَبَۀە تبٔتٕپ ثكرێ  .ئیُجب صەث ثشرێتە ثەر ریئراَضۆيۀە .ثۆ ئەو يەثەضتەظ صەثا نە
ياابٔەیەكی كٕرتااضا ئیًسایەكاای زۆر كااۆ ثكاارێتۀە .كە ثااۆ ئبٔەْااب كبرێااك نە َسیااك ثە ْەياإٔ
ًََٕٔەكبَضا پێٕیطتە پەَب ثجەیُە ثەرصەو سسيەتگٕزارییەكبَی كۆيپبَیب پطپۆڕەكبَی كۆكرصَۀەی
ئیًسأە .كە ثە زيبَێكی َیٕە غۆسی ٔ َیٕە یضی ثە « كۆيەڵەی یبضبصاَەری ا پیػەضابزی»
َبٔثبَگیاابٌ صەركاارصٔٔە) .پبغاابٌ صەث ا رەزايەَااضی ٔ قەَاابەەتی سەڵااك ثە صەضاا ثٓێُاایٍ ٔ
گەڤڵەكەیبٌ پ ثیەثٕٔڵێُیٍ كە ثۆ ئەيەظ پێٕیطتە صیطبٌ پبرەیەكی زۆرگۀرە ثاۆ ثبَگەغاە ٔ
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پڕٔپبگەَااضە تەرساابٌ ثكەیااٍ .صٔا اابر كااۆی ئۀ ثااڕە پاابرەی ثۆپەضااُضكرصٌ یاابٌ صژایەتیكرصَاای
گەڤڵەكااابَی ریئراَاااضۆو ضاااەرف ص ەكااارپ نەگەد ثڕەپااابرەی ضاااەرفكرأی كبَضیاااضاتۆرەكبٌ ثاااۆ
ْەڵج ژارصَەكبَی پەرنەيبَضا ْبٔتەریت ٔ چۆ َیەو صێتۀِ كەچی زۆر بر تۆيەتی گەَضەڵی زیابتر
ئبراضااتەی كبَضیااضاتۆرەكبٌ ص ەكاارپ [تاابكٕٔ ریئراَااضۆو] .صەیڤیااض ثرۆصێاار نە كتێجاای صاسراَاای
صیًٕ كراضی :یبضبصاَبَی راضتۀسۆ ٔ ْێسی پبرە صا ئۀەيابٌ ثاۆ رٌٔٔ صەكابتۀە كە نە صٔٔتإێی
پرۆضاەی یبضابصاَبَی ضاابڤَی ١٩٩٨ ٔ ١٩٩٧صا نەضەراَطاەری ئااّ يریکبصا زیابتر نە  ٢٥٧يیهیااۆٌ
صۆالر سەر اای ریئراَااضۆيەكبٌ كاارأە ٔاتە زیاابتر نە یەو ثە ضااێی ئۀ  ٧٤٠يیهیااۆٌ صۆالرەی نە
الیەٌ ضەر ەو كبَضیضاتۆراَی ئەَجٕيەَی َٕێُەراٌ ٔ ضێُبٔە سەرج كرأە .نە كبنیئۆڕَیب تەَیب نە
١٩٩٦صا زیبتر نە  ١٤١يیهیۆٌ صۆالر ثۆ یبضبصاَبَی راضتۀسۆ سەرج كرأە كە ثە ثەرأرص نەگەد
سەر ەكبَی كبَضیضاتۆرەكبَی ئەَجٕيەَی ئەیبنەتیضا نە ضەصا  ٣٣زیابتر سەرج كارأە كەچای زۆر
ثە سراپیع ثبضی ئۀ كبَضیضاتۆراَە صەكرێ .
صەرئەَجبيی تێكەڵجَٕٔی ثڕە پبرەیەكی زۆر ثە پرۆض ەی یبضبصاَبَی راضتۀسۆ ثە غێٕەیەكی
صڵتەزێٍ ْبٔغێٕەی ْەيبٌ ئۀ صۆسەیە كە ئێطتە نە ئەَجٕيەَی یبضابصاَبَضا رٔٔ صەصات :گارٔپە
سبٔەٌ ثەرژۀەَضییە رێکشرأەكبٌ ثە كەڵكٕەرگرتٍ نە پػتیٕاَییەكی گۀرەی صارایی پبرێسگبری
نە پاااێگە [ٔ ثەرژۀەَاااضیی] سۆیااابٌ صەكەٌ .ثاااۆ ٔێاااُە كااابت گااارٔپە كبرییەكااابٌ ١٧٧گەڤڵەی
«پبرێسگبریكرصٌ نە چێكی ١٧٨ئٕچە» یابٌ سطاتە ثەر ریئراَاضۆيۀە ضاەَضیکب کرێکبرییەکابَی
كبنیئۆڕَیب یەكیبٌ گرت ٔ فەغەنیبٌ پ ْێُب .ضەَضیكبكبَی يبيۆضتبیبٌ َەیبَٓێػتٕٔە ْیشكبو نە
ریئراَضۆيەكبٌ ضاەثبرەت ثە كۆپاۆَی قٕتبثشبَەكابٌ ضاەركۀتٍ ثەص ەضا ثٓێُا كە ثاۆ ًَإَٔە
ص ەتااإاَیٍ ئبيااابژە ثاااضەیُە ْەر ضااا ریئراَاااضۆيەكەی ضااابڵی  ٢٠٠٠كە پػاااتیٕاَییەكی صارایااای
گۀرەیػیبٌ نە پػ ثٕٔ .نە ئەیبنەتەكبَی يیسۆری ٔ ئۆرگۆَاضا ْبٔپەیًابَییە ثبزرگبَییەكابٌ كە
ثە پبرە ٔ ضەريبیەی زۆر تەیبر كارأٌ ٔ ثە ریاس َبزَابٔی «پابرەی پیتابو ْای ضیبضاەتًەصاراٌ
َیاایە» ٔ «پاابرەی پیتبكااضەراٌ ١٧٩ثە ضااەصەقە يەصەٌ ثە ضیبضااەتًەصاراٌ» یاابٌ ثااۆ سۆیاابٌ
ْەڵجژارصثااإٔ ْەر ْەيااإٔ ریئراَاااضۆيەكبَیبٌ كە نەضاااەر صاثیُكرصَااای ضاااەرچبٔە صاراییەكااابَی
يهًالَێكبَی ْەڵجژارصٌ ثەڕێإە صەچإٌٔ ثە یابٔازییەكی زۆرۀە فەغاەل پا ْێُاب .ثەڤو ئەو
ر ٔٔصأە ْەڵگری غتێكی تبزەیػەْ .بٔكبت نە گەد رٔٔنەگەغەثَٕٔی گرٔپە سابٔەٌ ثەرژۀەَاضییە
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[زۆر] صۀڵەيەَضەكبٌ نە ضەرصەيی صیًٕ كراضایی راضاتۀسۆصا پرۆضاەی یبضابصاَبَی راضاتۀسۆ
كاابراكتەرێكی چاابٔەڕٔاَُەكرأی صیكەیػاای تااێكەد ثە يەیااضاَی ضیبضااەت كاارصٔٔە :يیهیاابرصێری
ضیبضەتضاْێٍ .ۆرج ضۆرۆش ضەريبیەگٕزار) ریابرص صی ٔێاص نە صايەزرێُەراَای كۆيپبَیابی
ئاابيٕی) تیًااۆتی صراپێاار ضااەريبیەگٕزار) پب ێاام ئاابنێٍ نە صايەزرێُەراَاای يبیكرۆضاابف ) ٔ
چەَضەْب كەضی صیكە نە ریسی ئۀ كەضبَەصاٌ كە نە ضەراَطەری ئّ يریکبصا پرۆضەی یبضبصاَبَی
راضتۀسۆیبٌ ثە ئبراض تەی پەضُضكرصَی ثبثەتە صڵشٕازەكبَی سۆیبَاضا سطاتۆتە گەڕ .ثە ثبرێكاضا
َبتٕاَیٍ ثە ئبضبَی نۆيەیبٌ ثكەیٍ :ئۀاَیع ٔەو ْەئٕ كەضێكی تر سبٔەٌ رٔاَاگەی ضیبضایی
تاابیجەت ثە سۆیاابٍَ ٔ ئۀەی پێیاابٌ صرٔضااتە ئەَجاابيی ص ەصەٌ .ثەڤو ضااەصەیەو نەيۀپااێع كە
ضەركرصەكبَی ثسا ی پێػكۀتٕٔی صیًٕ كراضیی راضتۀسۆ ثە يەثەضتی ضەَضَۀەی صەضەڤت نە
ضاەريبیەصارە صڵڕەقەكاابٌ ئۀ ثسا ەیاابٌ سطااتە گەڕ ئبیاب قەت ثە يێػااكیبَضا صەْاابت رۆژێااك نە
رۆژاٌ گرٔپە سبٔەٌ ثەرژۀەَاضییە ثەْێسەكابٌ ٔ يیهیابرصێرە ضیبضاەت صاْێُەكابٌ اڵۀەی ئەو
ضیطتەيە ثگرَە صەض
ریئراَضۆو ٔ یبضبصاَ بَی راضتۀسۆ ثۆتە ْۆی سێراترثَٕٔۀەی پرۆضەی ضەَضَۀەی صەضەڤت
نە ضیبضەتًەصاراٌ ٔ ئەضپبرصَی ثە «سەڵك» ثەڤو [ئەو كبرِ] ْەيیػە نە رێگبی صەضاتەیەو
نە رأێژكبراٌ نۆثییەكبٌ راپرضایكەراٌ ٔ چبالکابَۀە ثەڕێإە ثارأە كە رۆژ نە صٔای رۆژ زیابتر
پەرە صەضێُ ٔ گۀرە صەثێتۀە .ئێًە نەژێر َبٔی صیًٕ كراضیضا چیُێكی تابزە نە صەضاتەثژێراَی
زۆر ثەْێسياابٌ ثەرْەو ْێُاابٔە .ثۀ پێاایەظ كە پێُبضااەی صۀڵەت گااۆڕصرأە ثااۆ ژیاابَكرصَی
ْەيیػااەیی نە َێاإ يهًالَێكاابَی ْەڵجژارصَااضا چاابالکی ٔ كاابریگەریی ئەو صەضااتەثژێراَەظ قەت
صٔایی َبیەتْ .ەرچی ئەو غۆڕغە گ ەغە ٔ َەغەیەكی فرەتری ثٕٔث صايەزرأەكبَی صیًٕكراضیی
َااإێُەرایەتیع ١٨٠پبغەكػاااێیەكی زیبتریااابٌ كااارصٔٔە :كاااۆَگرێص ضیبضاااەتًەصاراٌ دیاااسثە
ضیبضییەكبٌ رێكشطتُە ئیضارییەكبٌ ٔ سإصی صۀڵەت .صەضاتەثژێراَی َإپ ثە ثەرأرص نەگەد
صەضااتەثژێراَی كۆَااضا كااۆت ٔ ثەَااض ٔ ضاإُٔری كەيتااریع نە ثەرصەو سۆیبَااضا صەثیااٍُ .دیسثاای
ضیبضیی كۆٌ نەضەر ثُەيب ٔ َەریتێكی فەنطاەفی رۆ َراثإٔ ٔ ٔەڤياضەر ٔ نە ثەرصەضاتضا ثإٔ ا
ٔاتە صايەزرأەیەكی گػتبضابیی ١٨١ثإٔ ثەڕێإەثەراَی الی سەڵاك َبضارأ ثإٌٔ چبالکییەكابَی
ئبغااكرا ثاإٔ ٔ صەثااب ئبگبیاابٌ نە َاابٔ ٔ َبٔثاابَگی سۆیاابٌ ْەثاابیە .ثەڤو ك ا چاابٔصێری ثەضااەر
رأێژكبراٌ كۆكەراَی یبريەتیی صارایی راپرضیكەراٌ ٔ نۆثییەكبَضا ص ەكبت ْەَإٔكە ضیبضاەتی
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ئّ يریکب كۀتۆتە ژێار كاۆَترۆڵی ئەو گرٔپابَۀە .ئاێًە ثە راگەیبَاضَی غاەڕ نە صژی صەضاتەثژێر
ضاابالری ثبڤصەضااتیی صەضااتەثژێراٌ elitism /ضیبضااەتێكًبٌ ثەرْەو ْێُاابٔە نەضااەر ثُەياابی
صەضتەثژێراَی غبرأە صايەزرأە ئەيبَە كەضابَێكٍ ثەرپرضایبر ٔ ٔەڤياضەر َایٍ ٔ زۆرثەی كابت
ْیش گرێضاَێكیبٌ ثە ثەرژۀەَضییە گػتییە گۀرەترەكبَۀە َییە .ضەرچبٔەی گاۆڕاَی كۆيەڵگابی
ئّيریکب ص ەگەڕێتۀە ثۆ فەغاەنٓێُبَی صەضاتەثژێراٌ ٔ صايەزرأە ضإَُەتییەكبَی ئاّ يریکب ئەيە
تەَیب صەضتەثژێراٌ ٔ صايەزرأە ضیبضییەكبٌ َیٍ كە فەغاەنیبٌ ْێُابٔە ثەڵكإٔ صەضاتەثژێراٌ ٔ
صايەزرأە كٕنتٕٔری ٔ ئبثٕٔری ٔ يەزْەثییەكابَیع ْەر ثەو صەرصە چإٌٔ .نە ثەغای صاْابتٕٔصا
نەو چیرۆكە صەصٔێیٍ.
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ثەغی غەغەو
يەرگی ئۆتۆریتە
پبییسی ضبڵی  ٢٠٠٠ثبَكی «چێیص يەَٓەتەٌ» نەگەد « ی.پی .يۆرگبٌ»صا تاێكەد ثە یەو كاراٌ.
ٔەو ْەياإٔ تێكەڵكرصَێااك نە راضااتیضا ئەيجاابرەظ كۆيپبَیاابیەو صەضااتی ثەضااەر كۆيپبَیاابكەی صیااكەصا
صەگرت چێیص يۆرگبَی كڕیجٕٔ .نە یەكەو رٔاَیُاضا ئەو تێكەڵكارصَەظ رێاك ٔەو ْەيإٔ يابيەڵەیەكی
صیاكەی َێإاٌ كۆيپبَیبکابٌ ٔا ثإٔ ا ئەڵاجەت يابيەڵەیەكی گۀرە ا ْەرٔەْاب ٔەو ثەغا نە ْەرأزەَاب
غبرأەكبَی ئۀ ضەرصەيە پڕ غەڕٔغۆڕە صەكۀتە ثەرچابٔ[ .ثەڤو] نە راضاتیضا ئەو تێكەڵكارصَە سابڵێكی
ٔەرچەرساابٌ ١٨٢ثاإٔ نە ضااەريبیەصاریی ئّيریکبییااضا ٔ چیرۆكاای صٔا نەَاابٔچَٕٔی ٔادضااتریتی صێااریٍ ٔ
ضەركۀتُی تەكٕٔزییەكیَٕ ١٨٣ێی صەگێڕایۀە.
ثبَكی يۆرگبٌ ا َبزَبٔی ی.پی .يۆرگابٌ ا نە زۆرثەی ضابڤَی ضاەصەی ثیطاتەيضا گرَگتاریٍ ثابَكی
ئّيریکبیی ثٕٔ .نە زۆرثەی قەیراٌ ٔ ثػێٕییەكبَی كۆتبییی ضاەصەی َاۆزصە ٔ ضاەرەتبی ضاەصەی ثیطاتی
ثاابزاڕە صارایییەكاابَی ئااّيریکبصا ئەو ثاابَكە صٔا ڕێگبچاابرەی ئاابثٕٔریی ئااّيریکب ثاإٔ ٔ ثە پێػكەغااكرصَی
قەرز ١٨٤ئەركەكبَی سۆی راصەپەڕاَض ٔ تاب  ١٩١٣كە ثابَكی َبٔەَاضیی ئاّيریکب ئۀ ئەركەی گارتە ئەضاتۆ
يۆرگاابٌ صرێااژەی ثۀ كاابرە صەصا .يۆرگاابٌ نە ْەڵجژارصَاای كڕیبرەكبَیااضا ١٨٥گەنا ضااەستگیر ثاإٔ ٔ كااۆی
كبرٔثبرەكااابَی نەضاااەر ثُەيااابی ئەو ضاااەستگیرییە صاڕغاااتجٕٔ ثە غاااێٕەیەو كە َسیاااك ثە ْەيااإٔ
سسيەتگٕزارییەكبَی سۆی تەَیب پێػكەظ ثە صۀڵەتەكبٌ كۆيپبَیاب فارەَەتۀەییە گۀرەكابٌ ٔ كەضابَی
زۆر زۆر صۀڵەيەَااض صەكاارص .راٌ چێرَااۆ كە يێااژٔٔی ئەو ثاابَكەی َٕٔضاایٕەتۀە نە كتێجەكەیااضا صەڵێ ا :
«ضاااەرصەيبَێك دطاااێجە ثااابَكییە غەسطاااییەكبَی ١٨٦ثااابَكی يۆرگااابٌ ٔەو پێُبضاااەی ئەَاااضايێتی نە
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ئبریطتۆكراضیی ئّيریکبییضا ٔا ثٕٔ» .نە راضتیضا ئەو ثابَكە نێکاإَٔێكی زۆری نەگەد كهٕپاضاْ ١٨٧ەثإٔ
ئەيەظ غااتێكی فۆرياابڵیتە ٔ ثە رٔاڵەت َەثاإٔ ثەڵكاإٔ كهیهاای ضااەرەكی ٔ یەكەياای ضاإٔصە گۀرە ٔ
يەزَەكاابَی ئۀ ثاابَكە ثاإٔ .ضااەرۆو ٔ ثەرپرضاایبراَی يۆرگاابٌ پێٕەَااضییەكی چڕٔپااڕ ٔ َسیكیاابٌ نەتەو
كۆيپبَیاااب َبضااارأەكبٌ ٔ ْەرٔەْاااب صۀڵەتە ثەْێسەكبَاااضا صرٔضااا كرصثااإٔ ٔ نە ْەيااإٔ ئبضاااتەكبَضا
پێٕەَاااضییەكی غەسطااایی تَٕاااضٔتۆڵیبٌ نەگەد صايەزراَاااضثٌٕٔ .كااابت نە ١٩١٢صا یەو نە كۆيیتەكااابَی
كۆَگرێص ضەثبرەت ثە غێٕازی كبرٔثبریبٌ پرضیبرێكی ئبراضتەی ی.پییەرپۆَ يۆرگبٌ كارص نە ٔەڤياضا
ٔتاای نەضااەر ئۀ ثاابٔەڕەیە كە ثُەيااب ٔ ثُەڕەتاای يتًاابَە« ١٨٨ثەرنۀەی پاابرە یاابٌ يبدٔيٕڵااك یاابٌ ْەر
غااتێكیتر ثێ ا  ...كەضاابیەتییە ...ئەگەر ثاابٔەڕ ٔ يتًاابَە ثە كەضااێک َەكەو تەَاابَەت ْەياإٔ صَٔیاابی
يەضیذییەتیع ثجُە كەفیهی َبتٕاَ پبرەو ن ٔەرثگرپ»]١[.
نە الیەكیتاارۀە َیۆیااۆرو تاابیًس ٔتەَاای كٕنتاإٔری چێاایص يەَاآەتەٌ كٕنتٕٔرێااك ثاإٔ كە «زیاابتر
ثەرْەيی كۆڤٌ ٔ ثبزاڕەكبَی َیۆیۆرو ثٕٔ ٔ زۆر صٔٔر ثٕٔ نە فیس ٔ صەيبری يۆرگبَییەكابٌ» .چێایص كە
سبٔەٌ يێژٔٔیەكی گەظ ٔ رَٔٔبو ثٕٔ نە َۀەصەكبَۀە گۆڕصرا ثۆ كاۆيەڵە ثابَكێكی غاپرز ٔ كەيجابیەر.
١٨٩
ئەو ثااابَكە زیااابتر نە رٔٔثەرە كەيجبیەسەكااابَی ثااابزاڕصا چااابالک ثااإٔ ٔاتە نە رٔٔثەری ٔەو قەرزی
سبَٕٔكڕیٍ قەرزی ئۆتۆيجیم ٔ دطێجی ثإٔكی ثبَكیضا كابری صەكارص .ثەڤو رۆژ نەصٔای رۆژ صاْبتەكابَی
پێػكەغااكرصَی سسيەتگاإزاری ثە ەياابٔەری سەڵااك زیاابتر ٔ زیاابتر پەرەی صەضااەَض .نە ْەغ اتبكبَۀە
ٔرصكااارصَۀەی قەرزە گۀرەكااابٌ ثاااۆ قەرزی ثاااإٔو ثاااإٔک ٔ پێػكەغاااكرصَی ثە ضاااەريبیەگٕزارە
ئبضبییەكبٌ ثإٔ ثە يیتۆصێاك ثاۆ كاۆكرصَۀەی ضإٔص ٔ صاْابتی گۀرە .نەو ثابزاڕە َإێیەصا يیتاۆصگەنی
صاسرأ ٔ ضەستگیراَە ْێُض ثەكەڵك َەثٌٕٔ .ی.پای .يۆرگابٌ ْۀڵایصا ساۆی نەگەد ئەو صَٔیاب رٔٔ نە
ضەرْەڵضاَەصا ثگَٕجێُ ثەڤو صٔا بر صۆڕا ٔ غكطتی سٕارص .ثە ٔاتابی گۆ ابری تابیًس «نە صَٔیابیەكی
صاراییضا کە صەضەڤت نەصەضتی ەيبٔەرصایە َەو نەصەضتی چیُەكبَاضا ئیاضی ثابَكی يۆرگابٌ ثۀ اۆرە
ضیبضەتە تبیجەتییبَۀە ثێًبَب ٔ ثێكبریگەرە» ]٢[.ثاۆ تێگەییػاتٍ نە يەزَابیەتیی ئۀ غۆڕغاەی صَٔیابی
صاراییی ئّيریکبی تەَیٕە ثب ئبٔڕێك ثضەیُۀە نۀ راضتییەی كە نە َۀەصەكبَاضا ثابزاڕی ی.پای .يۆرگابٌ
نە ْەئٕ ثبَکەكبَی ٔادضتری پڕثبیەستر ثإٔ ٔ صە قابتی ثابزاڕی ضایتی ثبَاك ثەْاب ٔ ثابیەسی ْەثإٔ
[ثەڤو] تەَیااب صٔای صە ضاابد ثاابیەسی ثاابزاڕی يۆرگاابٌ صاثەزی ثااۆ یەو ثە صەی ضاایتیكۆروْ .ۆكاابری
ضەركۀتٍ ٔ ثەصەضتٓێُبَی پهەی ثەرزتار نە الیەٌ ضایتیكۆرپۀە صەگەڕایۀە ثاۆ ئۀەی كە ضاەٌ فاۆرص

187. Club
188. Credit
189. Loan
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ٔیڵی ضاكرتێری ضایتیكۆرو كۆيپبَیابكەی گاۆڕی ثاۆ كاۆيەڵەیەكی ١٩٠يابڵی كە ْبٔكابت ْەو كبرٔثابری
صاراییی ثەرز ٔ گۀرەی راصەپەڕاَض ْەو كبرٔثبری صاراییی ەيبٔەری.
ثۆ غیكرصَۀەی ئۀەی كە صیًٕكراتیساضیۆٌ چۆَبٔچۆٌ كۆيەڵگبی ئاّيریکبی گۆڕیإە ٔ ئەو گاۆڕاَە
نە رٔٔثەرێكی رٔٔتی ضیبضیضا قەتیص َەيابٔە ٔ گەنا ضاەرتر نۀ رٔٔثەرەی گرتاۆتۀە ا كە ثابثەتی ئەو
ثەغەی كتێجەكەیە ا ثبغتر ٔایە نە ثابزاڕە صاراییەكابَۀە صەضا پا ثكەیاٍ .ئەو پیػەضابزییە نە ثاُۀە
گااۆڕصرأە ٔ زۆرثەی ئااّيریکبییەكبٌ ٔ ثە صەیاابٌ يیهیااۆٌ كەضاای نە صەرۀەی ئااّيریکبصا سطااتۆتە ژێاار
كبریگەریی سۆیۀەْ .ەركەش سبٔەٌ دطێجی سبَەَػیُی ثا ئۀە صەزاَا كە نۀڕۆصا ضاەر ەو ثابزاڕی
كبرٔثبری صارایای نەضاەر ثُەيابی فرۆغاتُی ثەرْەيەكابَی ١٩١ثە كەضابَی ٔەو ئۀ رأەضاتبٔەْ .ەركەش
ثیُەری كەَبڵی  CNBCثێ ا كەَبڵێكی تێهە یسیۆَیی كبثهییە ١٩٢كە نەضەر غاێٕازی كێجەركا ٔ یابرییە
١٩٣
ٔەرزغییەكبٌ راپۆرت ٔ صەَگٕثبضی ثبزاڕە صارایییەكبٌ ثتٔ صەكبتۀە ا ثبظ صەزاَ كە ثبزاڕی ثإٔرش
ئێطتە سٕی نەگەد ضەريبیەگٕزارە ئبضبییەكبَضا رێاك صەسابت .ئێطاتە گۀرەتاریٍ ضاەريبیەگٕزارییەكبَی
ثاابزاڕی ثاإٔرش ٔ قۀاڵەی قەرزْ ١٩٤اای ثُەياابڵەی پبغاابیەتیی ضااعٕٔص یاابٌ ثاابَكێكی ضٕیطاارایی َیاایە
ثەڵكٕٔ ْی ضُضٔٔقی سبَەَػیُیی يبيۆضتبیبَی زاَكۆ ٔ فەريبَجەراَی رێكشرأە َبصۀڵەتییەكبَە TIAA
 .)– CREFیەكاا نە پۆپۆنیطااتەكبَی ئەیاابنەتە ثبغاإٔرییەكبٌ ثە َاابٔی ْیاإی الَااگ رایگەیبَااض كە
«ْەيٕاٌ پبغبٌ» .ئەڵجەت ثە تۀأی ئبٔەْبی ن َەْبتٕٔە ثەڤو نە ثەضتێُی ئبثٕٔریضا ْەيٕاٌ پبصغاب
ثٍ یبٌ سەڵكی ئبضبیی ثَٕٔەتە ضەريبیەصار.
ئبضۀارەكبَی غەپۆنی صیًٕكراتیك تەَیب ثە كبرٔثبری صارایییۀە َۀەضاتبٔە ئەو غاەپۆنە چەَاضەْب
رٔٔثەر ٔ رەْەَضی صیكەی كۆيەڵگبی ئّيریکبیػی سطتۆتە ژێار كابریگەریی ساۆیۀە ا ثبزرگابَی يابف ٔ
یبضب پسیػكی ٔ تەَبَەت يەزْەة كە صٔاتار ئبيابژەی پا صەصەیاٍ .ئەو پرۆضاەیەظ ٔەو ضیبضاەت نە
كۆتااابییی غەضاااتەكبٌ ٔ ضاااەرەتبی دەفتبكااابَۀە پەرەی ضاااەَض ٔ ْەر ٔەو ضیبضاااەتیع غۆڕغاااێكی
تۀأَەثاااإٔی رٔٔ نە رٔٔصاَە ٔ ْێػااااتب قۆَاااابەە ضااااەرەتبییەكبَی تێااااضەپەڕێُ  .ئەو پرۆضااااەیە صٔٔ
گۆڕاَكبریی ١٩٥كۆيەڤیەتیی ثەرثتٔی ن كۀتۆتۀە .یەكەيیُیبٌ ثریتییە نە كاراَۀەی صەرگابی زۆرێاك نە
پیػەضبزی ٔ كبر ٔ كەضبثەتەكبَی ئّيریکب ثە رٔٔی ْەيٕاَضا ٔ صاڕٔٔسبَی پێكٓابتە كۆَەكابَی صەضاەڤت
ٔ كااۆَترۆد .صٔٔەو گۆڕاَكاابریع كە گرێااضرأی یەكەو گۆڕاَكاابرییە ثااریتییە نە فەغااەنٓێُبَی ئۀ چیااُە
190. Complex
191. Products
192. Cable TV
193. Bourse
194. Bonds, debentures
195. Evolution
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صەضاااتەثژێرەی ثەڕێااإەثەری ئەو صايەزرأاَە ثااإٔ .ئەو فەغاااەنٓێُبَە تەَااابَەت سااإصی «ئەَضێػاااەی»
ئبياابصەثَٕٔی صەضتەثژێراَیػاای گرتااۆتۀە ا ئەڵااجەت نە ئەرزی ٔاقعیااضا ثۀ غااێٕەیە َیاایە .ئەو صٔٔ
گۆڕاَكاابرییە ثەغااێكٍ نۀ گۆڕاَكاابرییە گػااتی ٔ ْەيەگیرتاارەی كۆيەڵگاابی ئااّيریکب كە صەتاإاَیٍ َاابٔی
فەغاااەنٓێُبٌ [یااابٌ يەرق]ی ئۆتاااۆریتەی ١٩٦نەضاااەر صاَێااایٍ .نە راضاااتیضا ئەو صیااابرصەیە گۀرەتااارە نە
فەغااەنٓێُبٌ ٔ زیاابتر ٔەو ْەڵًەتجرصَێااك ٔایەْ .ەرچەَااض ئۆتااۆریتە نە ئااّيریکبصا ْەيیػااە كەتااۆتە ثەر
گۆيبٌ ٔ پرضیبرۀِ ثەڤو نە غەضتەكبٌ ثەصٔأە نە ْەيإٔ الیەكۀە ْەو نە چەو ٔ ْەو نە راضاتۀە
ثەرصۀاو نە ثەرصەو ْێرغێكی َەثڕأەصا ثٕٔە.
ْۆكاابرێكی گرَگاای صیااكە ثااۆ ئۀەی پاابرە ثكەیااُە صەضااپێكی ئەو ثەغااەی كتێااجەكە ئۀەیە كە ئەو
ثبثەتە سبڵێكی زۆر گرَگًابٌ ثاۆ تێگەیػاتٍ نە غاەپۆنی صیًٕكراتیاك ال زەق صەكابتۀە .نە زۆر الیەَۀە
صیًٕكراتیساضایۆٌ ْێسێكای ثەر ەضاتە ٔ ثەْێاس ثإٔە كە ثە ئبراضاتەی چابكە ٔ ثبغایضا كابری کارصٔٔە ا
رٔٔسبَضَی ئۆنیگبرغەكبٌ گۆڕاَكبریكرصَی غۆڕغگێڕاَە نە كابر ٔ پیػاەصا صۆزیاُۀەی الٔە پاڕ ثەْارە ٔ
نێٓبتٕٔەكبٌ ٔ رێسگرتٍ نێیبٌ پێكٓێُبَی پیػەضبزییە تبزەكبٌ ٔ رەَگە نە ْەئٕغای گرَگتار ثەسػایُی
صەضاااەڤت ثە تبكەكااابٌ .ئاااێًە سٕازیااابری گەڕاَۀە ثاااۆ تەكااإٔزیی كاااۆٌ ٔ صاسااارأی پێػااإٔ َااایٍ.
صیًٕكراتیساضیۆٌ ْەرچەَض تٕاَیٕیەتی كێػە كۆَەكبٌ چبرەضەر ثكبت ا كێػەكبَی نە ثەرصەضتضا ثإٌٔ ٔ
نەيپەرصاَبٌ ١٩٧ا ثەڤو ْبٔكبت كۆيەڵێك كێػەی تبزەیػای ثەرْەو ْێُابٔە .رکبثّراَاّثٌٕٔ ١٩٨ثاسٔٔتٍ ٔ
صیُاابيیسيی ١٩٩ضیطااتەيی كاارأەی ئێطااتە ثااۆتە ْااۆی ضااڕیُۀەی ٔ الٔازكۀتُاای ْەَااضپ نە ْێڵەكاابَی
رێُٕێُی[ ٔ ٢٠٠يیكبَیسيەكبَی] كۆَترۆد ٔ ْبٔضەَگی .٢٠١ضاەیر نۀەصایە كە ئەو ئابَۆيییە َإێیە ٢٠٢زیابتر
نە ْەئٕ كەش زەثری نە ضەريبیەگٕزاری يبيُبٔەَضی صأە ٔاتە نۀ ْبٔٔڤتییە ئبضبییەی ْێاس ٔ ثڕضاتی
ثۆ پەڕیُۀە نە صەریب َەَبضرأ ٔ پڕغەپۆنەكبٌ گەن كەيتر ٔ الٔازترە .ئێطتبیع صەتإاَیٍ ٔێُابی اۆرە
ضیطتەيێكی ضیبضی ئبثٕٔری ٔ كاۆيەڤیەتیی صیًإكراتیسە ثكەیاٍ كە ْێػاتب نە َێإ سۆیاضا ْەَاضپ نە
يەرج ٔ كااۆت ٔ ثەَااضە رەضااًی ٔ َبڕەضااًییەكبَی پبراضااتٕٔە ٔ ثەغااێك نە ثااسٔٔتٍ ٔ صیُاابيیسيی سااۆی
فیضای چبكەكبَیتر ٢٠٣صەكبت چبكەی ٔەو غاەفبفییەت ٢٠٤راضاتگۆیی ثۀیژصاَای ٔ ٢٠٥ضاەقبيگیری.٢٠٦
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ثەڤو ثۆ ئەو يەثەضتە پێٕیطتە ثە ۆرێك نە ۆرەكبٌ ئۀ صايەزرأ ٔ صەضتەثژێراَەی ثە صرێژاییای ضای
ضبد ْەڵًبَٕەغبَضَٔٔەتۀە ضەرنەَٕپ ثژیەَیُۀە ٔ رێكیبٌ ثشەیُۀە.

پبرەو َیػبٌ ثضە
ۆزێ ا َٕٔضاارا نە كتێااجە ضەرَجڕاكێػااەكەیضا ثە َاابٔی صیًەَێكاای رٔٔصأەكە :چۆَاابٔچۆٌ چیُاای
يبيُبٔەَضی تە هی چیُی صۀڵەيەَض ثٕٔ صەڵ « :صەضپێكی گۆڕاَەكبَی ئّيریکب صەگەڕێتۀە ثاۆ رۆژێكای
٢٠٧

َبٔەڕاضااتی ياابَگی ضااێپتبيجری ئّیهٕل)  .»١٩٥٨يەثەضااتی ْەياابٌ ئۀ رۆژەیە كە ثاابَكی ئااّيریکب
غەض ْەزار كرێضی كبرتی ٢٠٨نە غبری فێرضاُۆی كبنیئۆڕَیابصا «سابڵی كارص» ٔ ثەو غاێٕەیە ثُەيابی
كرێضی كبرتی فرەكابرەی ٢٠٩صايەزراَاض .ئەيە ئەَضێػاەیەكی تابزە ٔ صاْێاُەراَە ثإٔ كە َسیاك ثە ْەيإٔ
ْبٔٔڤتییبٌ صەیبَتٕاَی ثەث ئۀەی ثبريتە ٢١٠صاَێٍ ثجُە سبٔەٌ ْٕرو ٔ كرێاضی  .نە پەَجبكبَاضا تابزە ثە
تبزە ئّيریکبییەكبٌ فێری ٔەرگرتُی قەرز ٢١١ثۆ كڕیُی ئبيێرگەنی ثەكبرْێٍٔ ٢١٢ەو ئۆتۆيجیام ٔ ضاەال ە
ٔ تێهە یسیۆٌ ثجٌٕٔ .ثەڤو قەرز ْێػتب ٔەو غتێكی سراو چبٔی ن صەكرا .ئەگەر پبرەی پێٕیطت ثاۆ
كڕیُی غتێك َەثبیە ْێُض پبرەت كۆ صەكرصۀە كە ثەغی كڕیُی ئۀ غتەی ثكرصایەْ .ەرٔەْب ٔەرگرتُای
قەرزی ثبَكیع ئبضبٌ َەثٕٔ .زۆرثەی ثبَكەكبٌ ا «ثبَگی ئّيریکب»ی ن ثەصەر ا پێیبٌ ٔاثإٔ ثەسػایُی
قەرزی ثإٔو ثە ثُەيبڵەیەكی يبيُبٔەَضی ثە ٔەس ٔ زەدًەتەكەی َبژی .صايەزرێُەری ثبَكی ئاّيریکب
ئب.پی .اابَیُی كە يُااضاڵی كاابثرایەكی پەَاابثەر ثاإٔ صەیٕیط ا صۆسێااك ثئاابفرێُ كە «سەڵااكەكەی»
صەضتیبٌ ثە پبرە ثگبت .ئۀ نە ١٩٠٤صا ثە گۆڕیُی اۆری يۆڵەتُابيەی ٢١٣تەالرێاك ثابَكەكەی ساۆی نۀ
تەالرەصا كاارصۀە كە صەضااپێك َاابٔی «ثاابَكی ئیتبنیااب» ثاإٔ ٔ صٔاتاار نە ١٩٢٨صا گااۆڕصرا ثااۆ «ثاابَكی
ئّيریکب» .ئۀصەو ثبَكەكبَیتر سۆیبٌ نە پیػكەغكرصَی قەرزی ثەكابرْێٍ ٢١٤صەصزیایۀە ٔ ئەو كبرەیابٌ
ئەضپبرصە كۆيپبَیب صاراییەكابٌ ثەڤو «ثابَكی ئاّيریکب» نۀپەڕی سۆغاذبنێضا قجإٔڵی كرصثإٔ ثكۀێاتە
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سسيەت چیُی يبيُبٔەَضییۀە كە چیُێكی زۆر گۀرە ٔ ثەرثتٔ ثْٕٔ .ەر ثۆیە نە دەفتبكبَۀە ئەو ثابَكە
ثٕٔ ثە گۀرەتریٍ ثبَكی ئّيریکب.
٢١٥
كرێااضی كبرتەكاابٌ صەرگاابی یٓاابَی كرێااضیتی صارایاای ثەضااەر ەياابٔەرصا صەكاارصۀە ٔ ٔەْااب
صەرفەتێكاای ثااۆ سەڵكاابَی ئبضاابیی صەڕەسطاابَض كە پێػاإەس نە صاْاابتی صاْبتٕٔیاابٌ سەرج ثااكەٌ
صۀڵەيەَضاٌ ْەيیػە ٔ ْەئٕكبت صەیبَتٕاَی ئەو كبرە ثاكەٌ ٔ كرصثٕٔیابٌ .نۀڕۆصا زۆر ضاەستە يارۆڤ
ٔێُبی ژیبَێك ثكبت كرێضی كبرتی تێضا َەث كەچی چم ضبد نەيۀپێع ئەو كبرتابَە تاب راصەیەكای زۆر
غااتێكی َەَبضاارأ ثاإٌٔ .ئۀەی نە چاام ضاابڵی راثاارصٔٔ ٔ ثەتاابیجەت نەو ثیط ا ٔپێُ ضاابڵەی صٔاییااضا
قۀيااابٔە نە زۆر الیەَۀە ثە ثەرأرص نەگەد ْەيااإٔ رٔٔصأە ْبٔكبتەكااابَی صیاااكەی يێاااژٔٔی ياااۆصێڕَی
صاراییضا ثُەيبییتر ٔ گۀرەترە .ضەريبیەصاری گۆڕصرا ثۆ ضەريبیەصاریی صیًٕكراتیك.
كرێضی كبرتەكبٌ ْێػتب صەضپێكی ئەو چیرۆكە ثٌٕٔ .نە دەفتبكبَۀە زاَطتی ئابثٕٔری تەكُۆنۆژیاب
ٔ ضیبضااەتەكبَی صۀڵەت ْەرْەئٕیاابٌ یەو ئبراضااتەی چاإَیەو ٔ ْبٔغااێٕەیبٌ گاارتەثەر ئبراضااتەی
رێطبضااڕیُۀەَ ٢١٦بٔەَضضااڕیُۀە ٔ ٢١٧صیًٕكراتیساضاایۆَی ئاابثٕٔری .صەضااتجەكبركرصَی ثاابزاڕی قۀاڵەی
قەرزی كٕرتشبیەٌ نە دەفتبكبَضا ثٕٔ ثە ْۆی ئۀەی ثٕٔرش ثجێتە كبڤیەكی گػاتی .نە ١٩٥١صا تەَیاب نە
ضااەصا ٩ی ئااّيریکبییەكبٌ ساابٔەٌ پػک ضااەْبو) ٢١٨ثاإٌٔ ٔ ضااەْبو ْاای صۀڵەيەَااضاٌ ثاإٔ .زۆرثەی
ئّيریکبییەكبٌ پبرەكبَیبٌ صەسطتە دطێجی پبغاەكۀتۀە ٢١٩كە رێاژەی ضإٔصەكەی صیابریكرأ ٔ ثەپێای
یبضب ثٕٔ .یەو نە ْۆكبرە گرَگەكبَی ئەو ثبثەتە صەگەڕایۀە ثۆ یبصۀەریی صاڕٔٔسابَی ثابزاڕی ثإٔرش نە
١٩٢٩صا ٔ ْەرٔەْب ئۀ ثبٔەڕە تۆكًەیەظ نە َێٕ كۆيەڵگبصا ْەثٕٔ كە ٔادضاتری ٔاتە كاۆی ضیطاتەيی
صەڤڤٌ ٔ ثبَكەكبٌ ثبیەسێكی ئۀتۆ َبصاتە كەضبَی ئبضبیی كە نە راضتیضا ثۆچإَٔێكی صرٔضا ثإٔ).
ثەڤو رەَااگە گرَگتااریٍ ْۆكاابر ثگەڕێااتۀە ثااۆ ئۀەی كە سەڵكاابَی ئبضاابیی قەت چبٔەڕٔاَیاابٌ َەصەكاارص
پبرەی پبغەكۀتكرأیبٌ ضٕٔصێكی زۆریبٌ پ ثجەسػ  .ئبيبَجی ئەو كەضبَە پبراضاتُی پبرەكەیابٌ ثإٔ
َەو ثەصەضااتٓێُبَی صاْاابتێكی زیاابتر .ثەڤو صٔاثەصٔای ثەرزثاإَٔۀەی ئبضااتی گراَاای ٔ ئبٔضاابٌ ٢٢٠نە
دەفتبكبَااضا چیُاای يبيُبٔەَااضی ٢٢١نۀ دەقااییەتە گەغااتٍ كە پبغااەكۀتە ثبَكییەكبَیاابٌ كە رێژەیەكاای
صیااابریكرأی ضااإٔصیبٌ پااا صەثەسػااا ثەرۀ نەثااابیەسكۀتٍ صەچااا ٔ .رصە ٔرصە سەڵاااك نە پێُااابٔ
215. Financial credit
216. Deregulation
217. Decentralize
218. Share
219. Saving account
220. Inflation
221. Middle class
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ثەصەضتٓێُبَی ضٕٔصێكی زیبترصا كۀتُە ْۀڵای صۆزیاُۀەی رێگاب ٔ غاێٕازی صیاكە .یەو نۀ رێگبیابَەی
چیُی يبيُبٔەَضی صۆزییبَۀە ثبزاڕی قۀاڵەی قەرزی كٕرتشبیەٌ ٢٢٢ثإٔ ئەو ثەرْەيە صارایییاّ َإێیە ثە
كەڵكاإەرگرتُی ئبيێرییاابَە نە صزەرێگاابیەكی َێاإ یبضاابی فیااضراد صەرفەت ٔ ئیًكاابَی كڕیُاای ضااەْبيی
٢٢٤
كۆيپبَیبكاابَی ضااەريبیەگٕزاریی ٢٢٣ثااۆ سەڵااك صەڕەسطاابَض .ئەو كۆيپبَیاابَە ضااەرەتب قۀاڵە َرسااضارە
صۀڵەتییە كٕرتشبیەَەكبَیبٌ صەكاڕی كە ثە ثەرأرص نەگەد دطاێجی پبغاەكۀتضا ضإٔصێكی زیبتریابٌ پا
ثاإٔ .ئیُجااب فیااضێهیتی ٢٢٥كااۆيەڵە كۆيپبَیاابیەكی ضااەريبیەگٕزاریی صايەزراَااض كە نە ثاابزاڕپ ثٕٔرضااضا
ضەريبیەگٕزارییبٌ صەكرص .ئەو كۆيپبَیبَە ئۀ صەرفەتەغیبٌ ثاۆ سەڵاك صەڕەسطابَض كە ثتإاٍَ ْەر ٔەو
دطااێجە ثاابَكییە ئبضاابییەكبٌ نۀ ثااڕە ضااەريبیەی الی ئۀاٌ صایبَُاابٔە كەڵااك ٔەرثگاارٌ ٔاتە ئیًكاابَی
َٕٔضاایُی چێااك ٔ ٢٢٦پاابرە سطااتُە دطااێجیبٌ ثااۆ سەڵااك فەراْەو صەكاارص .نە پااڕ صۆسەكە ثە ثبرێكااضا
غكبیۀە كە كرێكبرێكی ضبصە كە ثە ْەئٕ تەيەَی سۆی تەَیب دطاێجێكی پبغاەكۀتی ضابصەی ْەثإٔ
صەیتٕاَی ثجێتە سبٔەٌ ضەْبيی كۆيپبَیبگەنی َبضرأی ٔەو ێُێرال ئێهێكتریك ٔ فۆرص ٔ ئبی.ثی.ئێى.
ثااب صٔٔ گەڤڵەی صیااكەی كااۆَگرێص ثەو غااەپۆنە زیاابص كەیااٍ دطااێجی سبَەَػاایُیی تبكەکەضاای ٔ
گەڤڵەی َبضاارأ ثە ْ . ٢٢٧٤٠١ەرصٔٔكاای ئەو گەڤڤَە ٔەْااب صەرفەتێكیاابٌ ثااۆ سەڵااك صەڕەسطاابَض كە
ثەرنۀەی پیتبكی صاْبتەكبَیبٌ صەركەٌ ثیشەَە دطێجێكی پبغەكۀتۀە ثەو غێٕەیە ثە ثا ئۀەی ْایش
پیتبكێكی نەضەر صاثُرپ ضٕٔص ٔ ثەْبی [صاْبتیبٌ] گەغەی صەكرص .ئەو گەڤڤَە پابڵُەرێكی ثەْێاس ثإٌٔ
ٔ ثاإَٔە ْااۆی ئۀەی پاابرەی پبغااەكۀت نۀ ێگاابیەصا ضااەريبیەگٕزاری ثكاارپ كە ضاإٔصێكی زیاابتری
ثەصٔأەیە .ئەگەر صاْبتی پیػاەكەی ساۆت  ١٠٠٠صۆالر زیابصی كرصثاب صەثاب پیتبكەكەیا صەركارصایە ثەڤو
ئەگەر پبرەی دطێجی سبَەَػیُیی تبكەكەضی كە نە ثبزاڕی ثٕٔرضضا ضاەريبیەگٕزاری كراثإٔ  ١٠٠٠صۆالر
زیاابصی ثكاارصایە ْاایش پیتاابكێكی نەضااەر صیاابری َەصەكاارا تااب ئۀكاابتەی پاابرەكەت ٔەرصەگاارتۀە) .ئەيە
نێكضاَۀەیەكی ضابصە ٔ ضابكبر ثإٔ ا ٔاتە فرەثإَٔۀەی پابرە ثەر نە صەركرصَای پیتابکەكەی ا ثەڤو ْەر
ئەو کاابرە [ضاابصە] صەیاابٌ يیهیااۆٌ كەضاای پبغااەكۀتشەری گااۆڕی ثااۆ كەضاابَی ضااەريبیەگٕزار .دطااێجی
سبَەَػیُیی تبكەكەضای ٔ گەڤڵەی  ٤٠١كە تەَیاب  ٢٥ضابد نەيۀثەر ساراَە ثەرصەضا ئێطاتە ثإَٔەتە
يیكبَیسيی ثەغضاریكرصَی زۆرثەی ئّيریکبییەكبٌ نە ثبزاڕی ثٕٔرش ٔ قۀاڵە َرسضارەكبَضا.
222. Debentures/bonds
223. Investment corporates
224. Valuable papers

 . ٢٢٥گۀرەتریٍ كۆيپبَیبی ضەريبیەگٕزاری ٔ قۀاڵەی قەرزی [كەرتی] تبیجەت نە ئّيریکبصا.ٔ.ف
226. Check

 . ٢٢٧گەڤڵەی سبَەَػیُی كە سبٔەَكبر ثەغ نە ئٕچەی فەريبَجەراَی ثۆ تەرسبٌ صەكبت.ٔ.ف
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پبغبٌ صەڤڵیی ْەرزاَجەْبی ضەْبو كۀتە رۆژەڤ .ضبڵی  ١٩٧٥صۀڵەت ثابزاڕی ثٕٔرضای َیۆیاۆركی
يە جٕٔر كرص ٔاز نّ صیبریكرصَی َرسی صەڤڵیكرصَی كاڕیٍ ٔ فرۆغاتُی ضاەْبو ثٓێُا ٔ ناێگەڕپ ثابزاڕی
ئبزاص سۆی ئۀ َرسە صیبری ثكبت ثەو چەغُە تەيەَی  ١٨٣ضبڵەی َرر ثاڕیُۀەی َەگاۆڕ ْابتە صٔایای.
يبٔەیەكی كٕرت صٔای ئەو رٔٔصأە ْەيإٔ كەش صەیتإاَی ثە ئبضابَی رێژەیەكای كەيای ضاەْبو يابيەڵە
ثكبت .نە ١٩٧٥صا َرسی َبٔیُی ٢٢٨صەڤڵیكرصَای ضاەْبو  ٥٠٠صۆالر ثإٔ ثە صۆالری ئەياڕۆ) ئێطاتە ئەو
َاارسە نە صەڤڵیاایە ْەرزاَجەْبكبَااضا كەيتاار نە  ٢٠صۆالرە ٔ نە رێگاابی تااۆڕی ئیُتەرَێااتۀە [تەَیااب] چاإار
صۆالرە .كۆی ئەو گۆڕاَكبرییبَە ثَٕٔە ْاۆی ئۀەی تاب ضابڵی  ٢٠٠٠زیابتر نە َیإەی ئاّيریکبییەكبٌ ثجاُە
سبٔەٌ ضەْبو .نەو َێٕاَەصا ثبزاڕی ضەْبو نە كبرتێهێكی صەضتەثژێرۀە ٢٢٩گۆڕصرا ثۆ غاێٕە ثبزرگابَییەو
كە سسيەتگٕزارییەكاابَی سااۆی پێػااكەظ ثە تاإێژێكی ثەرثااتٔی ْبٔٔڤتییاابٌ صەكاارص .ئەگەر ْێًاابی
تەكٕٔزیی كۆٌ كهٕپێكی ٔادضتری ثٕٔ كە ێگەی سٕارصَی َیإەڕۆاَی صەڤڵە ثەْێسەكابٌ ثإٔ كەَابڵی
ْ CNBCێًبی تەكٕٔزیی َٕێیە ٔاتە ئۀ غٕێُەی ثەرپرضبَی كۆيپبَیبكابٌ نەضاەر ٔەرگرتُای كابت ثاۆ
ئبسبفتٍ نەگەد گٕێگراَی ثێػٕيبریضا كۀتَٕٔەتە ركەثەرەی یەكترۀە]٣[.
رەَگە غاتێكی ضاەیر ٔ صٔٔر نە ثابٔەڕ ثا ئەگەر ثڵێایٍ يبیكام يیهكاێٍ ثبَكاضار ٔ ضاەريبیەگٕزاری
ئەفطبَەییی ْەغاتبكبٌ كە صٔا ابر ثە تابٔاَی ضابستەكبری ٢٣٠صەضاتگیر ٔ زیُاضاَی كارا یەكێاك ثإٔ نە
ْۆكبرەكبَی ئەو پرۆضەی صیًٕكراتیساضیۆَە .ئۀ ثإٔ كە قۀاڵەی قەرزی «ثۆَجاۆل»٢٣١ی صاْێُاب ٔ ثەو
كبرە صەرفەتی ئۀەی ثۆ كۆيەڵە كۆيپبَیب ثإٔكەكبٌ كە ثێػٕيبر ٔ فرأاٌ ثإٌٔ رەسطابَض كە ثتإاٍَ
كەڵااك نە كرێااضیتی صارایاای ٔەرثگاارٌ ئەو کۆيیبَیاابَە تاابكٕٔ ئۀصەو قەت ٔەْااب صەرفەت ٔ ئیًكبَێكیاابٌ
َەثٕٔ .كۆيپبَیب تبزە صايەزرأەكبٌ ٔ كۆيپبَیب ثإٔكەكابَیتر ْایش كابت َەیبَاضەتٕاَی ثە ضابَبیی گەغاە
ثطێٍُ چَٕكٕٔ نەگەد كێػاەیەكی ثێابرەضاەرصا صەضاتۀیەسە ثإٌٔ :ئێإە َابتٕاٍَ قۀاڵەی قەرز ثاتٔ
ثااكەَۀە يەگەر ئۀەی پێػااتر ئەو كبرەتاابٌ كرصثاا  .ئۀەی اابَیُی ثااۆ سەڵكاای كاارص يیهكااێٍ ثااۆ
كۆيپبَیبكاابَی كاارص :ثە رای ئۀ ەياابٔەریع ٔەو ثەصەضااەڤتبٌ ٔ ساابٔەٌ ْێااساٌ غاابیبَی ٔەرگرتُاای
كریااضێتی صارایاایٍ .نە راضااتیضا يیهكااێٍ كەيە تاإێژیُۀەیەكی ئبكبصێًیكیػاای ئەَجاابو صاثاإٔ كە ئۀ
گریًااابَەی پػتڕاضااا صەكااارصۀە)ْ .ەرٔەْاااب ْەرصٔٔكیػااایبٌ پەییااابٌ ثۀ راضاااتییە ثرصثااإٔ كە ثە
ئبضبَكبریكرصٌ ثۆ تێكەڵجَٕٔی راضاتۀسۆی سەڵاك یابٌ ئۀ كۆيپبَیابَەی پێػایُەی كرێاضیتیبٌ َیایە ثە
ثابزاڕی قەرز ا ئەڵاجەت كەيێاك ثە َرسای زیابتر ا صەتإاٍَ پابرەیەكی زۆر چابو كاۆ ثاكەَۀە .قۀاڵەی
228. Average rate
229. Elite cartel
230. Fraud

 : ٢٣١ .Junk bondقۀاڵەی قەرزی كەيجەْب ٔ پڕ نە ریطك.ٔ .ف
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قەرزی ثۆَجۆنی يیهكێٍ ثۆ كۆيپبَیب تبزەكبرەکبٌ ٔەو صیبرییەكی سٕصایی ٔاثإٔ .ئەو قۀاڤَە ضاەريبیەی
ثۆ كۆيپبَیبكبٌ صەضاتەثەر صەكارص َەثإَٔی ضاەريبیە تابقە غاتێك ثإٔ َەیضەْێػا تەَابَەت ثبغاتریٍ
كۆيپبَیبكاابَیع گەغااە ثطااێٍُْ .ەرٔەْااب ئەو قۀاڤَە صەرفەتێكاای یەكطاابَیبٌ ثااۆ ْەياإٔ كۆيپبَیبكاابٌ
صەسٕنیبَاااض ٔ یەو نۀ ْۆكااابرە ضاااەرەكییبَەی نەياااپەر ثااإٔ نە ثەرصەو ركەثەرێیااابٌ نەگەد كۆيپبَیاااب
زەثەالدەكبَااضا ٔاتە َەثاإَٔی ضااەريبیە نە كۆڵیاابٌ صەسطااتۀە .نەصەیەی ١٩٨٠صا ثە صەیاابٌ كۆيپبَیاابی
ٔەوCNNٔMCIصايەزراٌ كە ثە رێگبی قۀاڵەی َرسضاری ثۆَجۆڵضا ثَٕٔە كۆيپبَیبی زەثەالدای یٓابَی.
صاْێُاابَەكەی يیهكااێٍ نە َسیااك ثە ْەياإٔ الیەَەكاابَی كبرٔثاابری صاراییااضا رەَگاای صایۀە تەَاابَەت قەرزە
ثیبَییەكبَی صۀڵەتیػای گارتۀە .نێارە ثەصٔأە ْەيإٔ ئبضابَكبرییە صاراییاّکبٌ نە رێگابی كۆيپبَیابگەنی
ضەريبیەگٕزاری یبٌ ضاُضٔٔقەكبَی سبَەَػایُی ٔ ثە يەثەضاتی ئۀەی ْەيإاٌ ثتإاٍَ ثیابَكڕٌ ٔ نێیابٌ
ثەْرەيەَااض ثااٍ صاثەظ صەكااراٌ ثەضااەر كەرتگەنێكاای ثااإٔو ثإٔكااضا ئەيەظ ثاإٔ ثە ْااۆی ئۀەی
ێگااۆڕكێیەكی زۆر گۀرە نە [رٔٔثەری] صەضااەڤتضا ثێااتە قۀياابٌ .ئیااضی تەَیااب كۆيپبَیبكاابٌ َەثاإٌٔ كە
نەگەد چیُێكاای قەرزصەری زۆرگۀرەی َٕێااضا ثەرۀڕٔٔ صەثاإَٔۀە ثەڵكاإٔ ْەركەش پێٕیطااتی ثە پاابرە
ثبیە ا ثۆ ٔێُە صۀڵەتبٌ ٔ ٔڤتبٌ ا ئبٔەْب تٕێژ ٔ چیُێكیبٌ صەصیتۀە [ٔ يبيەڵەیابٌ نەگەد صەكارصٌ] .نە
ْێًبی يۆصێهی كۆَضا ضەرۆو ٔەزیراَی ثریتبَیب ثێُجبيیٍ صێسراییهی ثۆ كڕیُی كەَابڵی ضإێس صەچإٔ ثاۆ
صیضاری نۆرص رۆچیهض ٔ صأای قەرزی ن صەكرص ثەڤو ْێًبی ياۆصێهی َإپ گاۆڕصرأە .ئێطاتە ئۀ ْەيإٔ
چیرۆكە ثێػٕيبرە ثَٕٔەتە ْێًابی ياۆصێهی َإپ كە ثەضاەرْبتی ٔەزیراَای ئابثٕٔریی ٔڤتابَی ۆرأ اۆر
صەگێڕَۀە كە ثە ْیٕای ئۀەی صۆسی ئبثٕٔری ٔ صارایی ٔڤتەكەیبٌ ثبغاتر ثاكەٌ تەنەفاۆٌ ثاۆ صەیابٌ ٔ
صەیبٌ ثەرپرش ٔ ضكرتێری كۆيپبَیبگەنی ضەريبیەگٕزاری صەكەٌ [ٔ صأای قەرزیبٌ نا صەكەٌ] .تۆيابش
فریااضيەٌ رۆژَاابيۀاَی رۆژَاابيەی َیۆیااۆرو تاابیًس صەڵێا نە َۀەصەكاابٌ ثەصٔأە ئەگەر ٔڤتێااك قەرزی
ٔەرثگرتبیە «نە ثبتیی ئۀەی ...تەَیاب نەگەد ثیطا ثابَكی گۀرەصا پێٕەَاضیی ْەثێا نە پاڕ ساۆی نە
ثەرصەو يااابيەڵەی ْەزاراٌ ضاااەريبیەگٕزار ٔ ْەزاراٌ كۆيپبَیااابی ضاااەريبیەگٕزاریضا صەثیُیاااایۀە»]٤[.
سٕێُضكبراَی َبڕازی نە صەیەی ١٩٦٠صا صأای ئبٔەْب غاتێكیبٌ َەصەكارص ثەڤو صەضاەڤت گٕاضاتراثٕٔیۀە
ثۆ سەڵك.

ضەرٔٔتر نە پبرە

ئەگەر نەو گۆغەَیگبیۀە ٔرص ثیُۀە تێضەگەیٍ كە غەپۆنی صیًٕكراتیك كبریگەریی نەضاەر َسیاك ثە
ْەياإٔ الیەٌ ٔ رٔٔثەرەكاابَی ژیاابَی ئااّيریکبیی ثە ێٓێػااتٕٔە .ثااۆ تێگەییػااتٍ نە ئبضااتی كاابریگەریی
غەپۆنی صیًٕكراتیك ثاب ئبٔڕێاك نە صٔٔرتاریٍ غاتی يإيكیٍ نە پابرە ٔ ضیبضاەت ثاضەیُۀە :يەزْەة.
گرَگتریٍ گۆڕاَكبریی َبٔ يەزْەثی ئّيریکبیی نە ضی ضابڵی راثارصٔٔصا ثریتای ثإٔە نۀەی كە صەضاەڤتی
233

٢٣٣

ضبَتراد ٔ چەقجەضتٕٔی كەنیطاب ضإَُەتییەكبٌ ا كەنیطابی ئەپیطاكۆپبد ٢٣٢كەنیطابی يێتۆصیطا
كەنیطابی پرێطاجێتری ٢٣٤ا ثە َێاإ گارٔپە ثەرثااتٔە ئێڤبَجهییەكبَاضا ٢٣٥ثااتٔ ثإٔیۀِ ئەو گرٔپاابَە الی
ەيبٔەری سەڵك گەن سۆغۀیط ٔ ێی ضەرَ ثإٌٔ .ثابثەتێكی گرَگتار كە ئابٔڕی كەيتریػای نا
صرأەتۀە ئۀەیە كە ئەو ئاابییُسا ٔ تبقًاابَە ْبٔكاابت نەگەد گۀرەثاإٌٔ ٔ پەرەضااەَضَیبَضا سۆیاابٌ نەگەد
الیەَگااراٌ ٔ پێڕۀاَاای ثێػاإيبریبَضا صەگاإَجێٍُ .ثە ٔاتاابیەكی صیااكە ئۀاٌ پرۆتطااتبَیسيی ئااّيریکبییبٌ
صیًٕكراتیسە كرصٔٔە.
كەنیطاب ضاەرەكییەكبٌ ا ٔەو كەنیطابكبَی ئەپیطاكۆپبد ٔ پرێطاجێتری ا كە َەیابَتٕاَیجٕٔ سۆیابٌ
نەگەد ْەنٕيەر ی ضەرصەيی پۆپۆنیطاتیضا یەو ثاشەٌ زۆر يابقٕٔڤَە چإَٔە پەرأێاسۀە .كەغیػاەكبٌ
َەیبَتٕاَی پێگە ٔ ێگەی تەكٕٔزیی كۆَیبٌ ثپبرێسٌ ٔ نە تەكٕٔزیی َٕێیػضا ْیش پێگەیەكیابٌ َیایە .ثاۆ
ٔێُە ئەيڕۆ زۆر ضەستە ٔێُبی پێگەی ثەرز ٔ ثابڤی ئۆضایۆفەكبَی كەنیطابی ئەپیطاكۆپبد نە كۆيەڵگابی
راثرصٔٔصا ثكەیٍ.
ثەڕێس ئۆضیۆف ئەَاضیكبت پیجاۆصی صايەزرێاُەری قٕتبثشابَەی گرۆتاۆٌ ٔەو ضاەرۆكێكی َەتۀەیای
چبٔی ن صەكرا ٔ تەَبَەت ثگرە ْبٔغابَی ضاەرۆو كۆيابر ثإٔ .ئەو پاێگە ثەرزەی كەغیػاەكبٌ تاب ئەو
صٔاییبَەظ صرێژەی ْەثٕٔ .ثاۆ ٔێاُە نە دەفتبكابٌ ٔ ْەغاتبكبَضا ضاەرۆكی صەضاتەی ئەيیُاضاری زاَكاۆی
یەیاام ٢٣٦ئۆضاایۆفێكی كەنیطاابی ئەپیطااكۆپبد ثاإٔ .نەيااڕۆصا قەت َاابتٕاَیٍ چاابٔەڕێی ئۀە ثاایٍ ئاابٔا
ثەرز ثطااپێرصرێتە صەض ا كەغیػااێك .ئێطااتە تێڕٔاَیُاای ئااّيریکبییەكبٌ ثااۆ كەغیػااێكی ضاإَُەتی كە
سبٔەٌ غەرەییەتی صیًٕكراتیك ٔ سبٔەٌ ضەريبیە غاەرەییەتی كبپیتبڵیطاتی) َیایە گاۆڕصرأە ٔ ٔەو
ضیًبیەكی كۆٌ ٔ ضەرَجڕاكێع چبٔی نا صەكەٌ كە [ْەرچەَاض] رێاس ٔ دإريەتێكی نێام ٔ پێڵای ْەیە
ثەڤو پااێگە ٔ صەضااەڤتێكی ئۀتااۆی َیاایە .ئۀ كەغیػاابَەی صەضااەڤتیبٌ ْەیە ٔ ضااەرۆو كۆيبرەكاابٌ ٔ
 :٢٣٢ . Episcopalئبییُسایەكی  )Sectپرۆتطتبَی.ٔ.ف
 :٢٣٣ . Methodistئبییُسایەكی پرۆتطتبَییە كە نە ضەصەی ْەژصەصا صايەزرا ٔ ەس نەضاەر گرَگجإَٔی
ئەزئَٕە تبکییەکبٌ صەکبت.ٔ.ف
 : ٢٣٤ . Presbyteriansئبییُسایەكی پرۆتطتبَییە كە نە ضەرصەيی ریئاۆريی ئابییُی نە ثریتبَیابی ضاەصەی
غبزصەصا صايەزرا ٔ نە الیەٌ ئەَجٕيەَێکی ریع ضپییبَۀە ثەڕێٕە صەثرپ.ٔ.ف
 :٢٣٥ . Evanglicئبییُسایەكی پرۆتطتبَییە كە پێی ٔایە ئیًبٌ ٔ ثبٔەڕی راضتەقیُە ثّ يەضیخ تبقە رێگبی
رزگبریی يرۆ ە ٔ قٕرثابَیجَٕٔی يەضاخ ناّ پێُابٔ رزگابری ٔ ضەرثەضاتیی يرۆ اضا ثإٔ .الی ئێڤبَجهیکەکابٌ
ئیًاااابَی راضااااتەقیُە ثە يەضاااایخ ٔ ئێُجیاااام گەناااا گرَگتاااارە نە پبراضااااتُی صاة ٔ َەریاااا ٔ ئەركە
يەزْەثییەكبٌ.ٔ.ف
236. Yail
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پبرێسگبراٌ ٔ پێػكەغاكەراَی تێهە یسیاۆٌ صۀرەیابٌ صأٌ كاۆيەڵە كەغیػاێكی پۆپۆنیطاتی ٔەو ثیهای
گراْبيٍ كە ئیضیعب صەكەٌ ْێُض نە يەزْەة َابصٔێٍ ثەڵكإٔ نەضاەر سەڵاك قطاە صەكەٌ .نەو ثابرەیۀە
ثەراضتی صەَگی سەڵك صەَگی سٕصایە.٢٣٧
رەَااگە ْەَااضپ كەش ئەيە ثە گۆڕاَكاابرییەكی َاإپ َەزاَااٍ .يەزْەة نە ئااّيریکبصا ْەيیػااە صژی
ئۆتۆریتەسٕازی ثٕٔە .زۆرپ نە كۆچجەراَی ئۀرٔپی كە نە رٔٔی يەزْەثیایۀە إصاثیر ثإٌٔ نە صەضا
ئۆتۆریتەی يەزْەثی ْەڵضەْبتٍ ٔ پەَبیبٌ ثۆ ئّيریکب صەثرص .نەيەظ گرَگتار ئۀە ثإٔ كە صٔٔەو ثرا ای
ژیبَۀەی ئبییُی ٢٣٨نە َێٕاٌ ضبڤَی  ١٧٨٠تب  ١٨٣٠رۆدی یەكطابَشٕازاَەی غۆڕغای ئاّيریکبی تاێكەد
ثە يەزْەة كاارصَ .ۀەیەكاای َاإێی ئێڤبَجهیكەكاابٌ ثە َێاإ سەڵكااضا صەضاإٔڕاَۀە ٔ نەضااەر يیتااۆصێكی
راضااتەقیُەی ێئێرضااۆَی سۆیاابٌ نەگەد سەڵكاای ئبضاابییضا ثە یەكطاابٌ نەقەڵەو صەصاْ .بٔكاابت نەگەد
الٔازكۀتُی كەنیطاب كاۆٌتر ٔ ْیرارغایكترەكبَی ٔەو «كەنیطابی كبَگرگػُبڵیطا » ٢٣٩تابقى ٔ ئابییُسا
یەكطاابَشٕازەكبَی ٔەو كەنیطاابی ثەپتیط ا  ٔ ٢٤٠يێتۆصیط ا زۆر سێاارا گەغااەیبٌ صەضااەَض .نە ١٧٧٥صا
ْەژيبری كبَگرگػُبڵیطتەكبٌ صٔٔقبتی الیەَگراَای ْەركابو نە تابقًە يەزْەثییەكابَیتر ثإٌٔ [ثەڤو] نە
١٨٤٥صا ْەژيبریبٌ صاثەزی ثۆ كەيتار نە یەو ثە صەی پێڕۀاَای كەنیطابی يێتۆصیطا  .تابكٕٔ ئەياڕۆیع
زۆرثەی ْەرەزۆری يەضاایذییبَی ئااّيریکب ثااریتیٍ نە پێڕۀاَاای كەنیطاابكبَی ثەپتیطاا ٔ يێتۆصیطاا .
ئەنێكطای صۆتۆكڤیام ئۀكابتەی نە صٔایایٍ ضابڤَی صەیەی  ٔ ١٨٢٠ضاەرەتبی صەیەی  ١٨٣٠ثە ئااّيریکبصا
صەگەڕا ثەو صیاابرصەی زاَاای ٔ ئۀ ااۆرە يەضاایذییەتەی ثە «يەزْەثێكاای صیًٕكراتیااك ٔ كۆياابریشٕاز»
َبٔزەص كرص.
ثەڤو تۆكڤیم زیبتر نەضەر رێكشطتُی ضیبضیی يەزْەة چڕ ثجٕٔیۀە .زۆر بر كەغیػاەكبٌ نە الیەٌ
كۆی صاَیػتٕٔاَی غبرۀە ْەڵضەثژێرصراٌ ْەر ثۆیە ثە ٔاتبیەكی گػتی نە ثەراَجەر ْبٔٔڤتییبَضا ثەرپارش
 . ٢٣٧ئبيبژەیە ثۆ ٔتەیەكی يبكیب ێهی كە ثە پػتجەضتٍ ثە صرٔغًێكی ضەصەَبٔەڕاضتی صەَگی سەڵكای ثە
صەَگی سٕصا صەزاَی.ٔ.ف
 . ٢٣٨ثرا ی ژیبَۀەی ئابییُی نە كۆچجەرَػایُەكبَی ئاّيریکب نە ضاەصەی ْەژصەصا كەغیػابٌ ٔ زاَبیابَی
ئبییُی ئەو ثرا ە صەچَٕٔە َێٕ ەيبٔەری سەڵكۀە ٔ ئبيۆژگبرییبٌ صەكرصٌ .ئەو ثسا ە صژ كرصۀەیەو ثإٔ
نە ثەراَجەر ضێكۆالریساضیۆَی ثەرثتٔی كۆيەڵگب ٔ يبتریبنیسيی كەنیطب ئّيریکبییەكبَضا.ٔ.ف
 Congregationalists :٢٣٩غێٕازێك نە رێكشطتُی كەنیطبیی كە الیەَگری ضاەرثەسۆییی كەنیطابكبَە ٔ
ثە راصەیەكی زۆر ضەرثەسۆیبٌ صەكبتۀە.ٔ .ف
 :٢٤٠ . Baptistsئەو ئبییُسایە پێای ٔایە ەٕضاڵی تەەًیاض  )Baptismتەَیاب ثاۆ ئۀ كەضابَە رۀایە كە
تەيەَی ثبڵەجَٕٔیبٌ تێپەڕاَضٔٔە.ٔ .ک
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ٔ ٔەڤيضەری كرصەی سۆیبٌ ثٌٕٔ .پێكٓبتی كەنیطب پێكٓبتێكی یەكطبَشٕازاَە ٢٤١ثإٔ ٔ ثە راصەیەكای زۆر
صٔٔر ثاإٔ نە ئۆتااۆریتە ٔ صاثاإَەریتی ئیااضاری .٢٤٢ثەڤو زۆرثەی تاابقًە يەزْەثییەكاابَی ئااّيریکب نە رٔٔی
صۆكتریُۀە ٢٤٣ثە قٕٔڵی ئۆتۆریتەسٕاز ثإٌٔ .زۆرثەی تەفطایر ٔ غایكبرییەكبَی ئەو تبقًابَە ثاۆ كتێجای
پیرۆز تەفطیرگەنێكی زۆر ٔغك ٔ صەيابرگرژاَە ثإٌٔ ٔ ئبيابصە َەثإٌٔ صاٌ ثە تابقًە ثەراَجەرەكابٌ یابٌ
كەضاابَی اإصاثیرصا ثُااێٍ .٢٤٤زۆرثەی ئۀ ئاابزاصثیراَەی ْاابتٕچۆی كەنیطاابیبٌ صەكاارص ثەرۀڕٔٔی ضااسای
قٕرضاای ٔەو يەَئااب ٔ صٔٔرسطااتُۀە زیُااضاَیكرصٌ یاابٌ يەرق صەثاإَٔۀە .یەو نە ًَاإَٔە صیاابر ٔ
ثەَبٔثبَگەكبٌ چیرۆكی ژَە ئیًبَضاری ثریتبَی ئێٍ ْبچیُطۆٌ ثٕٔ كە نە ١٦٣٤صا ثبرٔثُەی كاۆ كارصۀە
ٔ رٔٔی نە ثۆضتۆٌ كرص ئۀ نۀێُضەر ٔ نە صٔٔتٕێی زَجیرِ ئبسبفتُێكضا پێای نەضاەر تابكیجَٕٔی رێگابی
اابٌ
گەییػاتٍ ثە سإصا صاگارتْ .بچیُطاۆٌ تەكئیار كاارا ٔ نەضاەر فەريابَی پبرێسگابری يبضبچۆضاێ
ٔیُترۆو نۀ ئەیبنەتە صەركرا.
يەضاایذییەتی ئااّيریکبیی ثە صرێژاییاای ضاا ضااەصە صٔای ٔیُتاارۆو زۆر گااۆڕصرأە ثەڤو نە رٔٔی
صٔكتریُۀە تب ئەو صٔاییابَەظ ْەر ضاەستگیر ثإٔ .ثیريابٌ َەچا كتێجای پرۆتطاتبَیی ثَٕیبصەكابٌ ٢٤٥ا
صەضتۀاژەی ثَٕیبصگەرایی ٢٤٦نەو كتێجۀە ٔەرگیرأە ا نە ضاەرەتبی ضاەصەی ثیطاتضا ثۀ يەثەضاتە ثاتٔ
كرایۀە كە نە ثەراَجەر ئۀ كەضبَەصا كە سٕازیبری يۆڵەتاضاٌ ا ثە تەفطایر ٔ نێكاضاَۀەی نیجرانییابَەتری
تبكەكبٌ ثۆ صەقە يەزْەثییەكبٌ ثٌٕٔ پبرێسگبری نە رەضەَبیەتیی كتێجی پیرۆز ثكابت .چەَاض صەیە صٔاتار
نە صاصگبی ئەضكۆپێص ٢٤٧نە ضابڵی ١٩٢٥صا ا ضاەرەكیتریٍ صۆضایە ٔ ثابثەتی ئەو صاصگابیە صۆضایەی ئۀ
تبقًە ثٕٔ كۀتُۀە ٔ فێركرصَی گریًابَەی تەكبيٕڵیابٌ ٢٤٨نە پۆنەكابَی سٕێُضَاضا قەصەەە كرصثإٔ ا ئۀ
241. Egalitarian
242. Bureaucratic formalities
243. Doctrine

 . ٢٤٤ئەڵجەت ْەيیػە كۆيەڵە ثۆچَٕٔێكی ضەرثەسۆی ثەرچبٔ ٔ ثەر ەضتەی صیكەیع ئبيبصە ثَٕٔە ٔەو
تۆيبش پیٍ تۆيبش ێئێرضۆٌ رۆڵ بڵضۆ ئێًێرضۆٌ ْێُری صەیڤیض ضۆرۆ ٔ ٔاڵا ٔیاتًەٌ ثەڤو ئەو
ۆرە ٕصاثیرییە صیبرصەیەكی ضێكۆالر ٔ صەضتەثژێرگەرا َٕسجۀییبَە )Elitist /ثٕٔ.
245. Foundations
246. Fundamentalism

 . ٢٤٧ئەو صاصگبیە ثە قٕٔڵی ضەرَجی ەيبٔەری ثۆ الی سۆی راكێػب .يبيۆضتبیەكی صٔاَبٔەَاضی ثە َابٔی
بٌ ئەضكۆپێص  ١٩٧٠ا  ) ١٩٠٠تبٔاَجبر كرا ثۀەی پێاۀاَەی یبضبی ئبیبنەتی تیاۆریی تەكابيٕڵی چابرڵس
صارٔیُی ٔتۆتۀە ثە پێی ئەو تیۆرە س ٕصا ئبفرێُەری يرۆڤ َیایە .صاصگاب ضاەرەتب ضاەص صۆالر ەەرايەی ثاۆ
ثڕییۀە ثەڤو ئەو ثڕیبرە صٔاتر ْەڵٕەغبیۀە.ٔ.ف
248. Theory of evolution

236

دەقاااییەتە ئبغاااكرا ثااإٔ كە زۆرثەی ثَٕیبصگەرایااابَی يەضااایذی سٕازیااابری پبراضاااتُی ئۆتاااۆریتەی
صۆكتریُەكەیبٍَ ٢٤٩تەَبَەت ئەگەر ئەو كبرە ثە تۀأی پێاۀاَەی رۀتی گػتیی كۆيەڵگبی ئاّيریکبیع
ثێ  .ثە رای ئۀاٌ تەفطیر ٔ نێكضاَۀەی تبكی نە يەضیذییەتضا ثَٕٔی َییە.
ئێطتەظ ْەَضپ بر نەضەر فێركرصَی گریًبَەی تەكبيٕد صەثێتە يػاتٕيڕ ثەڤو ئەو يػاتٕيڕاَە ثە
الڕێًبَضا صەثەٌ ٔ دەقییەت ٔ ٔاقیعای ئۀ ئبییُەيابٌ نا صەغابرَۀە كە صٔچابری گاۆڕاٌ ْابتٕٔە .صٔای
قۆَبەی ثسٔٔتُۀەی راثَٕٔی ئابییُی نە ضاەصەی دە ضەياضا ثُەيابییتریٍ گۆڕاَكابرییە يەزْەثییەكابٌ نەو
ضی ضبڵەی صٔٔاییضا رٔٔیبٌ صأە .زۆ بر ئبییُضاریی زێضەڕۆیبَە ٔ راصیكبد ثە [ضەرەكیتریٍ] تبیجەتًەَاضیی
ئەو صەیە صٔاییاابَەی ئااّيریکب نەقەڵەو صەصرپ رەَااگە ئەو ثۆچاإَٔە نۀ گۆغااەَیگبیۀە كە ْەژياابری
٢٥٠
ئەَضايبَی ْەَضپ نە كەنیطب كۆَەپبرێس ٔ كۆَطێر بتیطتەكبٌ زیبصیبٌ كرصٔٔە ثۆچإَٔێكی راضا ثێا
ثەڤو رەْەَاضی صیابرتر ٔ ثەرچابٔتر[ی ئەو قۆَابەە] ئۀەیە كە نەو يابٔەیەصا يەضایذییەتی ئاّيریکبیی ا
ثەتبیجەت پرۆتطتبَیسو ا نە رٔٔی صٔكتریُۀە گۆڕصرأە ثۆ ئبییُێكی پهاۆراد ٔ فرەچەغاُی ٔ ٢٥١ضاەرَ ٔ
ثاابیەسی زۆر ثە ثیرٔثۆچاإٌٔ ٔ سٕنیااب ٔ ئبٔاتەكاابَی الیەَگااراٌ ٔ پێڕۀاَاای سااۆی صەصات .ثَٕیاابصگەرایی
َبٔەرۆكە يەزْەثیایەكەی ساۆی نە صەضا صأە ٔ ْەَإٔكە زیابتر ٔەو صیابرصەیەكی ضیبضای ثەر ەضاتە
صەثێتۀە .ئبییُضاراَی ئبضبیی گەن ثەْێس ثَٕٔەتۀە ْێُاض ثەْێاس كە صاڕغاتُی رێكشطاتٍ ٔ صۆكتاریٍ ٔ
ثبٔەڕەكبَی ئبییُیابٌ گرتاۆتە صەضا سۆیابٌ .ضاەیر نۀەصایە كە زیابتریٍ رەَگاضاَۀەی ئەو گۆڕاَكابرییە
صیًٕكراتیكە نۀ ئبییُسایەصا رٔٔی صأە كە زۆر بر ثە ئبییُسایەكی پبغڤەڕۆ نەقەڵەو صەصرێ  :ثاسٔٔتُۀەی
ئێڤبَجهیك .يەضیذییەتی ئێڤبَجهیك پێاۀاَەی ئبيبَ ٔ ئبیاضیبنە ضاەرەتب ٔ یەكەيەكابَی ساۆی گۆڕیإە
ثۆ ئبییُسایەكی پۆپۆنیط ٔ صیًٕكراتیك .ضاەرەكیتریٍ ْۆكابری ئەو كابرەظ صەگەڕێاتۀە ثاۆ ئۀەی كە
تبقە رێگب ثاۆ صەرچإٌٔ ٔ ساۆ ڕزگابركرصٌ نە قەصەر ٔ چبرۀَٕضای كەنیطاب ضإَُەتییەكبَیتر ْەر ئەو
سۆگاۆڕیُە ثإٔٔ .رصثإَٔۀە ٔ نێكاضاَۀەی رۀتای گااۆڕاَی يەضایذییەتی ئێڤابَجهی رێگابیەكی ثبغاە ثااۆ
تێگەییػتُی ثبغتر نە [چۆَیەتیی] غكط ٔ فەغەنٓێُبَی ثەرثتٔی ئۆتۆریتەی يەزْەثی نە ئّيریکبصا.
249. Doctrinal authority

 . ٢٥٠زۆرثەی ئەو ئیضیعبیبَە نەضەر ثُەيابی تٕێژیُۀەكابَی رێكشارأی گابنٕو صايەزرأٌ ٔ نە راضاتیضا ثە
پێاای ئۀ تاإێژیُۀاَە رێااژەی ئۀ ئااّيریکبییبَەی ْاابتٕچۆی كەنیطااب صەكەٌ ثە زۆری َەگااۆڕ ٔ ٔەو سااۆی
ياابٔەتۀە ٔاتە َااسیكەی نە ضااەصا ٤٠ی سەڵااك [ْەيیػااە ْاابتٕچۆی كەنیطاابیبٌ كاارصٔٔە] .ئەڵااجەت صەیەی
١٩٥٠ی ن ثەصەر كە ئەو رێژەیە ثەرز ثٕٔیۀە ثۆ نە ضەصا  .٤٩ثەپێی َسیاك ثە ْەيإٔ پێٕەرەكابَیتر ثاۆ
ٔێُە ئۀ پرضیبراَەیتر كە رێكشرأی گبنٕو ثە صرێژاییی چەَضیٍ صەیە ئبراضتەی كرصٌٔٔ رۆڵی يەزْەة نە
ژیبَی ئّيریکبییەكبَضا تۆزپ صاثەزیٕە.
251. Plural
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کهێطبی يٍ کهێطبی تۆیە
رێكشرأی گبنٕو نە ضبڵی ١٩٧٦صا ثە راگەیبَضَی ئبيبرێكی ضەرضٕٔڕْێُەر كۆيەڵگبی ئاّيریکبیبٌ نە
راضتیضا صەضاتەثژێراَی پەرأێسكۀتإٔی ئۀ ٔڤتەی ضەرضابو كارص گابنٕو رایگەیبَاض كاّ نە ضاەصا ٣١ی
ئّيریکبییەكبٌ سۆیبٌ ثە يەضیذییەكی «ئیًبٌ َإێكرصٔٔ» ٢٥٢یابٌ ئێڤابَجهی صەزاَاٍ .پبغابٌ نە ْەيابٌ
ضبد ٔ نە صٔٔتٕێی ثبَگەغەكبَی ْەڵجژارصَاضا یًای کابرتێر ثە ئبغاكرا رایگەیبَاض كە پێاڕۀی يەزْەثای
ثەپتیطتی ئێڤبَجهیكی ثبغٕٔرە .تب ضابڵی ْ ٢٠٠٠ەژيابری يەضایذییبَی «ئیًابٌ َإێكرصٔٔ» ٔ ئێڤابَجهی
ثەرز ثٕٔیۀە ثۆ نە ضەصا [٤٦ی كۆی دەغیًەتی ئّيریکب] ْەرصٔٔ كبَضیضاتۆرەكەی ْەڵجژارصَای ضاەرۆو
كۆيبریع صەكۀتُە َێٕ ئەو پێڕضتۀە كە ْەرصٔٔكیػیبٌ پێڕۀی ثەپتیطتی ثبغٕٔر ثإٌٔ) .ثەتابیجەت
یەو نۀ صٔٔاَە ٔاتە ۆرج صەثڵیۆ ثٕٔظ ثٕٔە ثە ْێًبی گۆڕاَكبرییەكابَی يەضایذییەتی ئاّيریکبیی نە
چەَض صەیەی راثرصٔٔصا .ثٕٔظ يەزْەثی سۆی گۆڕیٕە ٔ ثبٔكیػی ٔەو َۀەكبَی راثرصٔٔ َە یجساصەیەكای
پێڕۀی كەنیطبی ئەپیطكۆپبڵە .ثەڤو ئّيریکب ْەيبٌ ئۀ رێگبیەی ْەڵجژارص كە ثُەيبڵەی ثٕٔظ گرتیابَە
ثەر پێكٓبتی كۆَی ئۆتۆریتەی يەزْەثی تەضهیى ثەو پێكٓبتە تبزەیە ثٕٔە.
ضەرْەڵضاَی يەضیذییەتی ئێڤبَجهیاك يارۆڤ تٕٔغای ضەرضإٔڕيبٌ صەكابت ٔ ئۀ پرضایبرە صێُێاتە
گۆڕپ كە نە ضەرصەيی زاڵجإَٔی تابكشٕازی ٔ ٢٥٣ئبضابَگیریضا ٢٥٤ثاۆچی ئبٔەْاب يەزْەثێكای ضإَُەتی ٔ
ضەستگیر گەغاە صەضاێُ ٔەڤيای زۆركەش ٔ تەَابَەت زۆرثەی ئەَاضايبَی كەنیطاب ئۀەیە كە ْۆكابری
گەغەضەَضَی يەزْەثی ئێڤبَجهیك [صەقبٔصەق] ضاەستگیرثَٕٔی ئۀ يەزْەثەیە چَٕكإٔ ئەڵتەرَابتیڤێكی
راصیكاابد ٔ تَٕااضڕۀ نە ثەراَااجەر كٕنتاإٔری يۆصێڕَااضا پێػااكەظ صەكاابت ٔ ثێگٕياابٌ نە صَٔیاابی غااپرز ٔ
ئبَبرغیكی ئۀڕۆصا پێٕەر ٔ ضُٕٔرە ئەسالقییەكبٌ نە رٔٔی صەرَٔٔیایۀە ثە قإٔڵی ضاەرَجەكبٌ ثاۆ الی
سۆیبٌ راصەكێػٍ .ثەڤو قجٕٔڵكرصَی ئەو ثەڵگبَضَە يبَبی پػتگٕێشطتُی ْۆكابری گۆڕاَكابریی ثُەيابییی
پرۆتطتبَیسو.
ثیهی گراْبو پێػەَگی ئەو گۆڕاَە ثٕٔ .گراْبو صٔای ئۀەی نە چهەكبَاضا سٕێُاضَی ثابڤی نە زاَكاۆی
ثَٕیاابصگەرای ثاابة ااۆَسصا تۀأ كاارص ثە پیػكەغااكرصَی زَجیاارە ئبيۆژگاابرییەو ضااەثبرەت ثە گَٕاابِ ٔ
ەْەَاااُەو چبالکییەكااابَی صەضااا پااا كااارص .ثااابة اااۆَسی ثااابٔو  ١٨٨٣ا  )١٩٦٨كە نە یەكەو
ثَٕیبصگەراكبٌ ثٕٔ نەضەر ئۀ ثبٔەڕە ثٕٔ كە رزگبرثٌٕٔ تەَیاب ٔ تەَیاب ثاۆ پرۆتطاتبَە كۆَەپبرێسەكابَە ٔ
 : ٢٥٢ . Born againكەضێك كە يەضیذی ثٕٔە ثەڤو يەضایذییەكی پبضایت ٔ َابئەكتیت ثإٔە ٔ ئێطاتە
ْۀڵی پەرەپێضاٌ ٔ ثبَگەغەی ئبییُی يەضیذی صەصات.ٔ .ف
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ئۀاَیتاار ا ٕٔنەكەكاابٌ كبتۆنیكەكاابٌ ٔ يۆريۆَەكاابٌ٢٥٥ااا ْەرْەئٕیاابٌ ەْەَُەياایٍ .ثە رای ئۀ
ثەتابیجەت يەزْەثاای كبتۆنیااك ئاابییُسایەو ثإٔ كە ضااەرۆكەكەی ٔاتە پبپااب ثە راضااتی «صە اابد» ثإٔ ا
زاَكااۆی ثاابة ااۆَس تااب ضاابڵی  ٢٠٠٠ثە ئبغااكرا نەضااەر ئەو ْەڵٕێطااتەی ياابیۀە ثەڤو ضااێُبتۆر اابٌ
يەوكەیٍ نە َابٔثەری ْەڵجاژارصَە ضاەرەتبییەكبَی ئۀصەيای كبرۆنیُابی ثبغإٔرصا ضاەرَجی رای گػاتیی
ثەرۀالی ئۀ ثاابثەتە راكێػااب .ثە ثاابٔەڕی ااۆَس كٕنتاإٔری گػااتیی ئااّيریکب كٕنتاإٔرێكی ث ا ساإصا ٔ
گەَضەڵە ٔ نە َبٔچَٕٔی ٔڤتی ئّيریکب چبرۀَٕضێكی رەْب ٔ ثێاەَضٔچَٕٔە .ئەو ثابثەتە صەگەڕێاتۀە ثاۆ
صەیەی  ١٩٢٠ااۆَس نە ضاابڵی ١٩٢٧صا ٔ ثە يەثەضااتی رزگاابركرصَی يەضاایذییە «راضااتەقیُە»كاابٌ نە
صۆزەسی ئّيریکبی ياۆصێڕٌ زاَكاۆكەی ساۆی صايەزراَاض .ئۀ سٕنیابی گاۆڕیُی ٔڤتای َەثإٔ ٔ نە ْەيابٌ
كبتضا ئبيبصەظ َەثٕٔ نە پێُبٔ ثەرفرأاٌكرصَی ژيبرەی الیەَگراَیضا ثۆچَٕٔەكبَی سۆی ْێًٍ ثكابتۀە .ثە
قٕٔڵیع ثبٔەڕی ثۀ غتە ْێُبثٕٔ كە َبٔی نا صەَاب «رەزايەَاضیی قإٔڵی رۆدای» ٔ ثە ڕای ئۀ كابت
صێتە ثەرْەو كە «ثجێتە ئەَضايی ئۀ گرٔپە كەيیُەی نە كتێجی پیرۆزصا ئبيبژەی پ صرأە».
ثیهیگراْاابو ٔەو ٔتاابرثێژ ٔ ثە ئبٔەْااب ثۆچاإَٔگەنێكۀە صەضااتی ثە كاابر كاارص ئۀ كااۆيەڵە ٔتاابر ٔ
ئبساابفتُێكی رەق ٔ ضااەستگیراَەی پێػااكەظ صەكاارص ٔ تێیااضا زۆرثەی رەْەَااضەكبَی ژیاابَی يااۆصێڕَی ثە
گَٕبْكبراَە نەقەڵەو صەصا ٔ غەريەزاری صەكرصٌ .ثەڤو ْەرچی ْەژيبری گٕێگراَی زیبتر ٔ زیبتری صەكارص
ٔ ثە رێگاابی راصیااۆ ٔ تێهە یسیۆَااضا صەچاإٔە ياابڵی سەڵااكۀە صەرثڕیُەكبَیػاای گەن ا َەريتاار ٔ َەريتاار
صەثاإَٔۀە .نە چەَااض صەیەیەكااضا نە كەضااێكۀە كە ٔتاابر ٔ ئبيۆژگاابریی تَٕااضٔتیژی ضااەثبرەت ثە ضااسای
ْەريێٍ ٔ ْەيیػەییی يرۆڤ پێػاكەظ صەكارص گاۆڕصرا ثاۆ ضایًبیەكی ثبٔكابَە ٔ يیٓرەثابٌ ثاۆ ْەيإٔ
ئااااّيریکبییەكبٌ ٔ صۆضااااتبیەتیكرصَی نەگەد ْەياااإٔ ضااااەرۆو كۆياااابراَی صٔای ریااااابرص َیكطااااۆٌ ٔ
ئبيۆژگابریكرصَی ئۀ ضااەركۆيبراَە ثاإٔ ثە ْااۆی پتۀثإَٔۀەی [ْەرچاای زیاابتری] پااێگەی ثیهیگراْاابو.
گەن ا ضااەیر ٔ ێاای ضەرض إڕيبَە كە گراْاابو گااۆڕصرأە ثااۆ يرۆ ێكاای ْێُااض نێجاإرصٔٔ ٔ صڵااڕەدىَ :ە
َیكطۆَی نەصٔای ٔاتێرگەی نۆيە كرص ٔ َە كهیُتۆَی صٔای يۆَیكب گەیا غاەريەزار كارص .تیۆنۆژیطاتێك
ثە َبٔی ریابرص بٌ َۆْبش نە ١٩٩٩صا ٔتای« :ثیهای گراْابو نە صەضاپێكی كبرەكابَی نە صەیەی ١٩٤٠صا
ثە ثا ْاایش صٔٔصڵیاایەو ثبضاای ئاابگری صۆزەر ٔ ضااسا ٔ ەەزاثاای ْەيیػااەیی صەكاارص ثااۆ ْەياإٔ ئۀاَەی
يەضیذییەتیبٌ قجٕٔد َەكرصٔٔە .ثەڤو يابٔەیەكی زۆرە ٔازی نەو قطابَە ْێُابٔە ئبغاكرا ثڵاێى ٔا صیابرە
ثەڕێس گراْبو چبو صەزاَ ج غت كڕیبری ْەیە ٔ چی َییەتی».
سۆغۀیطااتجَٕٔی گراْاابو ثاإٔ ثە ْۆكبرێااك ثااۆ ثەكبرْێُاابَی تەكُۆنۆژیااب ثە ئبراضااتەی پەرەپێااضاَی
پەیابيێكی ثەرثاتٔی يەزْەثیاضا .نەو رۀتەصا تەكُۆنۆژیاب ێگابی پێٕەَاضیی غەسطایی َێإاٌ ئەَااضايبَی
 Mormon :٢٥٥ئبییُسایەكی يەضیذییە.ٔ .ف
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گرۆپە يەزْەثییە نۆكابد ٔ سۆيبڵییەكابَی گارتۀە ئەڵاجەت نە راضاتیضا صۀری ئۀ پێٕەَاضییبَەی گەنا
كەيڕەَااگ كاارصۀە .ضااەرْەڵضاَی ئۀ كەغیػااە يیااضیبییبَەی صٔای گراْاابو ْاابتُە يەیااضاٌ ثاإٔ ثە ْااۆی
زەثرنێكۀتُی ثەرچبٔی كەنیطب سۆيبڵییەكبٌ [چَٕكٕٔ] ئۀ كەنیطابیبَە ثە ٔرصی ئەَاضايبٌ ٔ الیەَگراَای
سۆیاابٌ صەسطااتە ژێاار چاابٔصێرییۀە ٔ گەناا ضااەستگیراَەتر صە اإٔڤَۀە .ئەو گااۆڕاَە صیاابرتریٍ ٔ
ثەرچاابٔتریٍ گااۆڕاَی يەزْەثاای ثاإٔ نە صٔٔتاإێی ئەو ئاابڵٕگۆڕەصا ئۆتااۆریتەی َەریتشاإازی يەزْەثاای كە
نەضااەر يااۆصێهی كەنیطاابی ئەپیطااكۆپبد صايەزراثاإٔ ٔ تیبیااضا كەغیػاای سۆياابڵی رۆڵاای رێپیػاابَضەرێكی
ئەسالقای صەگێاڕپ گااۆڕصرا ثاۆ اۆرە يااۆصێهێكی َإێی ئێڤابَجهی كە تیبیااضا رێُإێُییە ئەسالقییەكاابٌ نە
غبغااەی تێهە یسیااۆَۀە پێػااكەظ صەكرێ ا  .ئەگەر ئەَااضايی كەنیطاابی سۆياابڵی ثی ا َاابتٕاَی نە َێاإ
ْبٔڕێیبَتب ثە ئبضبَی پرەَطیپە ئەسالقییەكابٌ پێػاێم ثكەیا ثەڤو ئەگەر ْەيإٔ كبرٔثبرەكبَا كإرت
ثێتۀە ثۆ ضەیركرصَی ثەرَبيەی تێهە یسیۆَیی كەغیػاێك ئۀكابت ئیاضی كەش َیایە ئبگابی نێا ثا ٔ
ثتشبتە ژێر چبٔصێرییۀە.
ْەرچەَااض ثیهاای گراْاابو پێػااەَگی صیًٕكراتیساضاایۆَی َەریتاای ئێڤاابَجهی ثاإٔ ثەڤو ێااری فاابلٔێاام
گۀرەتریٍ صۀری گێڕا .رەَگە ئەو ثۆچَٕٔەتبٌ پ ضەیر ث ثەڤو گۀرەتریٍ ْۆكبری ئۀەی فابل ٔێام
ٔەو كەضێكی پبغڤەڕۆ َبٔثبَگی صەركرصٔٔە صەگەڕێتۀە ثۆ ئۀ چابالکییە ضیبضاییبَەی نە ثیطا ضابڵی
راثرصٔٔصا ٔ ٔەو صايەزرێُەری گرٔپی ضیبضی ٔ كۆَطێر بتیطاتی «زۆریاُەی ئەسالقای» ئەَجابيی صأٌ.
ئەگەر ئبٔڕێك نە ضەرتبثەری كبرەكبَی راثرصٔٔی ثضەیُۀە زیابتر نە ضرٔغاتی ْەنپەرضاتبَەی ئۀ كابثرایە
صەگەیٍ ضەرەكیتریٍ ئبيبَجی فبل ٔێم سۆغۀیطتكرصَی كەنیطابكەی الی ەيابٔەری سەڵاك ثإٔ .فابل
ٔێااام كااابر ٔ كەضااابثەتی ساااۆی ال گرَاااگ ثااإٔ ٔ گااإێی ثە ئۆتاااۆریتەی يەزْەثااای َەصەصا ْەر ثاااۆیە
پێٕەَااضییەكبَی نەگەد ضااەركرصایەتیی كەنیطاابی ثەپتیطااتی سۆیااضا پاڕاَااض ٔ نە  ٔ ١٩٦٥ثە ضاایٔپێُ
ئەَضايۀە كەنیطبی ثەپتیطتی «ضاەَ تۆيابش رۆص»٢٥٦ی صايەزراَاض .ئۀ كە ضتبیػای يبيەڵەچییابٌ ٔ
ثبزرگبَبَی صەكرص ٔ ثبٔكی سۆیػی ثبزرگبٌ ثٕٔ نە ١٩٧١صا ٔتی« :ئەگەر كەنیطب ثۆ ئۀ كابرە َٕێیابَەی
رەَااگە نە صاْاابتٕٔصا ئەَجاابيی ثااضات ثیاار نە كاابر ٔ كەضاابثەتیع ثكاابتۀە ئۀا گەن ا ژیااراَە ٔ ئاابقتَە
اإٔڤٔەتۀە» .یەو نە صەرثااڕیُە َاابٔازە ٔ َەضااتەقەكبَی ئۀە ثاإٔ كە «گۀرەتااریٍ صاْێُاابَی ثیط ا
ضاااابڵی راثاااارصٔٔ كاااارصَۀە ٔ ضااااەرْەڵضاَی ضااااۆپەريبرکێتە گۀرەكاااابَە ...رەيااااسی ضااااەركۀتُی
ضااااااۆپەريبرکێتەكبٌ ٢٥٧تێكەڵكرصَاااااای سسيەتگٕزارییەكاااااابَی صٔٔ كۆيپبَیاااااابی گۀرە ثاااااإٔ نەگەد
سسيەتگٕزارییەكبَی فرۆغگە ثإٔو ٔ پەرأێسییەكبَاضا .ثە ثابٔەڕی كەنیطابی ثەپتیطاتی ضاەَ تۆيابش
256. St. thomas Road
257. Shoppingcenter
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رۆص تێكەڵكرصَی كەغیػەكبَی رێكشرأە یب یبكبٌ نە كەنیطبیەكی ْابٔثەظ ٔ یەكگرتإٔصا صەتإاَ ...
ەيبٔەری سەڵك ثەرۀ ٔاَەكبَی يەضیخ راثكێػا » .ئەو ضاتراتیژە گەنا ضإٔصيەَض ٔ پڕئبكابو ثإٔ ٔ
ضااەرْەڵضاَی «ْەرەكەنیطااب»٢٥٨ی نا كۀتۀە .فاابل ٔێاام نە ئبساابفتُێكی ئەو صٔاییبَەیااضا ثەرَبيەكاابَی
سااۆی ثااۆ كاارصَۀەی ضااۆپەريبرکێتێکی َاإپ ثە گۀرەییاای ْ ٥٦٠ێكتاابر ٔ نە ژێاار َاابٔی «َٕٔضاایُگەی
یٓبَیی كەغیػیی فبل ٔێم»صا راگەیبَضٔ .ا ثڕیبرە ئەو ضەَتەرە گەن كەرەضتە ٔ ئیًكبَبتی ثەرفرأاَای
ْەث ثۆ ٔێُە :زاَكۆیەو چەَض رێكشرأێكای فێركابری كەنیطابیەكی صٔازصە ْەزار كەضای ضاەَتەرێكی
سسيەتگااإزاریی تەنەفاااۆَیی  ٢٤كااابتژيێری ثاااۆ َاااسا ٔ پااابڕاَۀە ضاااەَتەرێكی كبرٔثااابری قجااإٔڵكرصَی
ضەرپەرغتیی يُضاڤٌ ثٕٔرضێكی سٕێُاضٌ تابیجەت ثە صايەزراَاضَی كەنیطاب «ضاەَتەرێكی ْەرەگۀرەی
یاابری ٔ راثاإارصَی يُااضاڤٌ» ئاابيێر ٔ كەرەضااتەی ٔەرزغاایی صاساارأ ٔ ضااەرئبٔەڤ پێػااكۀتٕٔتریٍ
ضەَتەری ثەرْەيٓێُبَی [ثەرَابيەی] تێهە یسیاۆَی پابركیُگی ئۆتاۆيجیهە كبرٔاَییەكابٌ ٔ كبضاپێكی «زۆر
پیػكۀتٕٔ» ثۆ الٔاٌ]٥[ .
٢٥٩
فبل ٔێم ٔ كەضبَی ٔەو فبل ٔێم نە صٔٔتٕێی پرۆضەی گەغەضەَضَضا ضبصەتریٍ رێگبی راكێػابَی
زیبتریٍ رێاژەی گٕێگراَیابٌ صۆزیایۀِ نەو رێگابیەصا كٕنتإٔر ٔ ثەْاب ثابٔ ٔ ثەرصەضاتەكبٌ ثە ئبراضاتەی
پێػكەغاااكرصَی ْەيااابٌ ئۀ غاااتەی سەڵاااك صأای صەكەٌ كەڵكیااابٌ نااا ٔەرصەگیرێااا ٔاتە اااۆرە
يەضاایذییەتێك پێػااكەظ ثە ەياابٔەر صەكرێ ا كە نە رٔٔی يەزْەثیاایۀە كەيتاار ضااەستگیرە ٔ زیاابتر
يەزْەثێكاای ْبٔڕێیاابَە ٔ سسيەتگاإزاراَەیە .ثێگٕياابٌ ئەيەظ ثە يبَاابی رەتكاارصَۀەی تۀأی رۆداای
فەَااضەيەَتبنی پیاابٔاَێكی ٔەو ثاابة ااۆَس ٔ ئااۆراد رۆثێاارتص صێااتۀەْ .ەَاإٔكە ثەرَبيەكاابَی كەنیطااب
ئێڤبَجهیكەكاابٌ ثە ۆرێااك صاصەڕێااژرێٍ كە نەگەد ئااّيریکبی يااۆصێڕَی ثەكاابرْێُەرصا ٢٦٠ثە تۀأی تەثااب
ثێُۀە .ئبٔڕێك نە «راکای يەضایذی» ثاضەَۀە زۆر ابر ئەو اۆرە يۆضاییبیە ثە ْێًابی پەرەضاەَضَی
يەزْەة صێاااتە ئەژيااابر ثەڤو ثە صڵُیااابییۀە راكااای يەضااایذی یەكاااێكە نە َیػااابَەكبَی ثێُااابٔەرۆكی ٔ
ثێٓااإٔصەییی ئۀ اااۆرە پەرەضاااەَضَە[ی يەزْەة] .كۆيپبَیبكااابَی تۆيااابركرصَی يۆضاااییبی يەضااایذی
ْەيە ۆرە يۆضییبیەكی پابو تۆيابر صەكەٌ ا ْابرص ڕاو ْێڤای يێتابد ابز ئەیاسی نێطاُیُگ گاراَ
فبَااك ٔ ْیااۆ ْ اۆو كە ئێطااتب نە ریااسی پڕفرۆغااتریٍ يۆضااییبكبَضایەَ .یكااۆالش صا یرۆفاای رۆژَاابيۀاٌ
صەڵێ ا « :صەَگاای يۆضااییبی يەضاایذی نە ْەرْەياإٔ ًََٕٔەکبَیااضا صەقاابٔصەق ٔەو ًَاإَٔە ضااێکۆالرە
ْبٔغێٕەكبَی ٔایە [ٔ رێك نە یەو صەچٍ] .زۆرثەی صەركۀتەكبَی صیكەغی ْەر ئبٔەْابٌ نە تەالرەكابَی
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ضەيبی «يۆظ»ی٢٦١يەضیذییۀە ثگرە ثۆ كەَبڵی يۆضییبی  zكە كەَبڵێكی ٢٤کبتژيێرییاّ ٔ تەَیاب غاۆٔی
يۆضییبی يەضیذی ثتٔ صەكبتۀە» ]٦[.یبٌ ثب ئبٔڕێاك ثاضەیُۀە نە گۀرەپیابٔی ئێڤبَجهیطا ٔ كۆَەپابرێس
ٔاتە پێاا رۆثێرضااۆٌ ٢٦٢يیتااۆصی ثەرَاابيە تێهە یسیااۆَییەكەی ثە َاابٔی «كهاإپی « ٔ »٧٠٠ضااەَتەری
رأێژكاابری»یە ٢٤کاابتژيێرییەكەی كە ثەغااێكە نە ْەياابٌ ئۀ كهاإپە نە ئبضاا كێػااە ئیُطاابَییەكبَضا
يیتۆصێكە تەَیب ٔ تەَیب َیػبَە صیبر ٔ ئبغكراكبَی كێػەكبٌ نەثەرچبٔ صەگرێ ٔ ْۀڵی َبضایُی ْۆكبرەكابٌ
َبصات صیبرە ئەيەظ ْەيبٌ يیتۆصی ثبٔ ٔ َبضرأی ئّيریکبییە .سەڵك ضتبیع صەكارێٍ ْۀڵای ضارۀتٍ ٔ
ْێٕركرصَۀەیبٌ صەصرێ صڵیبٌ صەصرێتۀە ثەڤو قەت نۆيە َابكرێٍ .ئەگەری ئۀەی رۆثێرضاۆٌ كەضاێك نە
ثەر گَٕبْەكاابَی نااۆيە ثكاابت ثە قەصەر ئۀْاایە ئااۆپێرا ٔیُئااری ٢٦٣ئبٔەْااب كبرێااك ثكاابت .ثەرَبيەكاابَی
رۆثێرضااتۆٌ ئێطااتە نە «كەَاابڵی ثُەياابڵە» ٔ نە َێاإاٌ ثەرَاابيەی يُااضاڤٌ ٔ فاایهًە كۆيێضییەكبَااضا ثااتٔ
صەثێتۀِ [ثە راضتی] ئەو صۆسە ْەر غیبٔ ٔ غبیطتەی ئۀ ۆرە ثەرَبيبَەغە.
٢٦٤
ئەگەر الی رۆثێرضاااۆٌ ئااابییٍ ٔەو يەرْەو ٔ ضااابڕێژكەر چااابٔی نااا كااارأە پەیااابيی پااابڵەكی ٔ
َەضتئبرای ٢٦٥صٔٔ ئێڤبَجهیطتی پێُتیكبضتبڵی ٢٦٦صیاكە ٔاتە ایى ٔ تابيی فای ثابكێر ئۀەیە كە ئابییٍ ثە
يبَبی چێژسٕازییە .٢٦٧ثبكێر برێكیبٌ ثە گٕڕ ٔ تیُۀە رایگەیبَض« :پێٕیطتە يەضایذییەت ئابییُێكی پاڕ نە
غاابصی ٔ راثاإارصٌ ثێا  ...رزگاابری ٔ ضەرثەضااتی غااتێك َیاایە ياارۆڤ ثێتاابقەت ثكاابتم» .ئۀاٌ نە پێُاابٔ
ێجە ێكرصٌ ٔ پراكتیسەكرصَی ئبيۆژگبری ٔ ثۆچَٕٔەكبَیبَضا صەضاتیبٌ صایە صرٔضاتكرصَی پابركێكی تابیجەتی
ْ ٩٣٠٠ێكتاابری نەژێاار َاابٔی «ْەریتااێ یاإ.ئێص.ئەی»صا ٔ نۀپەڕی غااكۆ ٔ غاابَبزیضا ثە «صیسَاای نەَااضی
يەضااایذی» پێُبضاااەیبٌ كااارص .ئەو پااابركە پێاااك ْااابتٕٔە نە ئاااۆتێهێكی  ٥٠٤ژٔٔری پااابركێكی ئااابٔی
ضااۆپەريبرکێتێک ضااەَتەرێكی رأێژكااابری «ضااەَتەرێكی يااۆصێڕَی غااابَۆی يەزْەثاای نە ئبيئیتیااابتری
ْەریتێجااضا» ٔ ثیُاابیەكی ًَاإَٔەیی ْبٔغااێٕەی ياابڵەكەی ضااەرصەيی يُااضاڵیی ثیهاای گراْاابو ٢٦٨نە ١٩٨٦صا
 . ٢٦١ۆرە ضەيبیەكی تَٕضٔتیژ نەگەد يۆضییبی راكضا.ٔ .ف
 . ٢٦٢كەغیػێكی تێهە یسیۆَی نە ئّيریکبصا كە ٔتبری تێهە یسیۆَی پێػكەظ صەكبت.ٔ .ف
 . ٢٦٣پێػكەغكبری ثەرَبيەگەنی سەڵكپەضەَضی تێهە یسیۆَی نە ئّيریکبصا كە َبٔثبَگ ٔ ضەرٔەت ٔ
ضبيبَی ثەرچبٔی كۆ كرصۆتۀە.ٔ .ف
264. Implicit
265. Unself conscious
) ئبییُسایەكی ئێڤبَجهیكی .ٔ .ف266 . (Pentecostal
267. Hedonism

ْ . ٢٦٨ەرچەَض گراْبو سۆی يەضیذییەكی پێُتیكبضتبد َەثٕٔ ثەڤو ئێطتە زۆرێك نە ئێڤبَجهیکەكبٌ ثە
صايەزرێُەری ئەو ثسا ەی صەزاٍَ.
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غەظ يیهیاۆٌ كەش ضاەرصاَی ئەو پبركەیابٌ كارص ٔاتە صٔای ْەر صٔٔ پابركەكەی صیسَای ضاێیەيیٍ پابركی
پڕثیُەری ئّيریکب ثٕٔ.
ثاابكێر برێكیاابٌ نە ٔتاإٔێژێكی رۆژَاابيەی َیۆیااۆرو تاابیًسصا ثە ئبياابژەصاٌ ثە پاابركە ْەرە يەزَە
ئابٔییەكەی كە ْەغا يیهیااۆٌ صۆالر ئەژی صاَای ثۀەصا َااب كە «سەڵااك پرضایبرو نا صەكەٌ ئەرپ ثااۆ
اب ثبغاە كبتێاك كە ئیُجیام صەضاتٕٔری پا صأیاٍ
صەث ضەَتەرێكی يەضیذی پبركی ئابٔیی ْەثێا
يرۆ ەكبٌ رأ ثكەیٍ ثێگٕيبٌ پبركی ئبٔی [ثبغتریٍ] صأە ...يٍ ثەكبرْێُبَی صأێكی رازأەی پاڕ ثابق ٔ
ثری ثە ْیش غێٕەیەو ثە سراو َبزاَى»]٧[.
ەیًس صەیڤیطێٍ ْبَتێر كۆيەڵُبضی زاَكۆی یر یُیب كە زۆر ثە ٔرصی ثسا ای ئێڤابَجهیكی تابٔتٕپ
كرصِٔٔ نە كتێجە گرَگەكەیضا ثە َبٔی يەزْەثای ئێڤابَجهی نە ئاّيریکبصا ئۀەيابٌ ثاۆ غای صەكابتۀە كە
ئێڤبَجهیكەكبٌ نۀ راضتییە گەغتٍ كە گرَگتریٍ سبد ثاۆ ثەرفرأاَكارصَۀەی رێاژەی الیەَگراَیابٌ ئۀەیە
كە «َە تەَیب صەث نە ئبض ثیرٔثۆچٌٕٔ رٔاَگە ٔ غێٕازی ژیبَی كەضبَیترصا ئبضبَگیرثیٍ ٔ قجٕٔڵیابٌ
ثكەیٍ ثەڵكٕٔ گرَگتر نەيەظ ئۀەیە كە نە ئبض سٕصی سۆیػیبَضا ئبضبَگیر ثیٍ ٔ الی سۆيبٌ ێیابٌ
ثكەیُۀەَ .ەڕەَجبَضٌ [ی ئۀیاضی] سابڵی ژیابَجەسع ٔ ثُەيابییە ...ئەيەظ صەسٕازێا كەيتار ەسا
نەضەر رەْەَاضە َبدەزترەكابَی يەزْەة ثكەیاٍ رەْەَاضگەنێكی ٔەو تاۆيەتی كإفر تەكئیار) گَٕابِ
ْەريێُی ٢٦٩اليەزْەثی ٔ [ْەرٔەْب] ثابثەتگەنێكی ٔەو قەصەری سٕصأەَاض ضاسای سٕصأەَاض ەەزاة ٔ
ضسای ْەيیػەیی ٔ ەْەَُەوْ .ەئٕ ۆرە ئبيبژەیەو ثۆ رەْبگەری ٔ صەيابرگرژیی ئەسالقای كەيڕەَاگ
صەكاارێتۀە» .یەكێكیتاار نە تاإێژەراَی ثاإاری يەضاایذییەتی ئااّيریکبیی نە زاَكااۆی كبنیئۆڕاَیااب ثە َاابٔی
ضۆزاٌ فرێُض ْبرصیُگ ضەثبرەت ثە پبركی «ْەریتاێ یإ.ئێص.ئەی» كاۆيەڵە ثۆچإَٔێكی ْەیە كە ثاۆ
زۆرثەی كەنیطب ئێڤبَجهیكە يۆصێڕَەكبَیع صەغاێ ثە رای ئۀ ئەو پابركە «رەسُەیەكای ثەرصۀاو ثەڤو
پبڵەكی ثٕٔ نە ئبضا ضاەستگیرییە ئەسالقییەكابَی فەَاضەيەَتبنیسو ٔ ناۆژیكی فەَاضەيەَتبنی كە نەضاەر
ثُەيابی نەسۆثإرصٔٔیی ٔ فیاضاكبری صايەزرأە ٔ [ْەرٔەْاب] ەستكرصَای ثێئەَاضازە ٔ نە ڕاصەثەصەری ئۀ
ثۆچَٕٔە نەضەر ئۆتۆریتە ْیرارغییەت ٔ پرەَطیپەكبٌ ...ثبكێرەكبٌ ثەڵێُای ضاەرٔەت ٔ ثەساتۀەری ثە
ْبٔڕێیبَیبٌ صەصەٌ ثەڤو نە راضتیضا فێركبری ٔ ٔاَەكبَی ئۀاٌ نەضەر ثُەيابی ثەسػاُضەیی ٔ نێجإرصَی
ثێطاإُٔر رۆَاارأە ئەيە ااۆرە تیۆنااۆژییەكی ەياابٔەرییە ٔ ياارۆڤ ٔا صەزاَ ا نێجاإرصَی ْەيیػااەیی ٔ
پێػٕەستی سٕصأەَض گەرەَتی صەكبت ٔ ثەو غێٕەیە صەتٕاَیٍ ثڵێایٍ رێاگە ثە گَٕابْكرصٌ صەصات»]٨[.
نەيۀثەصٔا چیضی صاثەزاَضَی ئۆتۆریتە ثە غێٕازە ضَُٕەتییەكبٌ غتێكی َەكرصە ٔ يەدبد ثإٔ ْەر ثاۆیە
پێكۀەضبزاٌ ٔ سۆگَٕجبَضٌ ثٕٔ ثە تبقە رێگبی يبَۀە ٔ ضەركۀتٍ.
269. Eternity
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ثبغااتریٍ رێگااب ثااۆ تێگەیػااتٍ نە ْۆكاابری تێكەڵجاإَٔی ثَٕیبصگەراكاابٌ ثە ضیبضااەت ئۀەیە كە ئەو
صیبرصەیە ٔەو پەرچەكرصارێك نە ئبض الٔازكۀتُی ئۆتاۆریتە ٔ پاێگەی يەزْەثیاضا نێاك ثاضەیُۀە .فابل
ٔێم كە ئبڤْەڵگری ئەو رۀتە ثٕٔ ثە صرێژاییای ضاەر ەو ضابڤَی پەَجبكابٌ ٔ غەضاتەكبٌ ٔ ضاەرەتبی
دەفتبكاابٌ سااۆی نە قەرەی ضیبضااەت َەصەصا .فاابل ٔێاام نە ١٩٦٥صا ٔتاابرێكی تاابیجەتیی نەو ثاابرەیۀە
پێػكەظ كرص« :زۆر ضبصە ٔ نە صٔٔتٕێی چەَاض ٔغاەیەكضا صەتإاَیٍ پێٕەَاضیی َێإاٌ كەنیطاب ٔ صَٔیاب
رٌٔٔ ثكەیُۀە ئەيە ْەيبٌ ٔتەكبَی پۆنطی دۀارییە ثۆ تیًۆتبش :ثبَگەغەی ٔتەكابَی سإصا ثاكە .نە
ْاایش غاإێُێكضا صەضااتٕٔريبٌ پ ا َەصرأە چبكطاابزی نە رٔاڵەتە يبصییەكبَااضا ثكەیااٍ صەضااتٕٔريبٌ پ ا
َەصرأە صژی قبچبساییاااابٌ فرۆغاااایبراَی ساااإارصَۀە ئەنكٕنییەكاااابٌ قٕيبرثاااابزاٌ یُبیەتكاااابراٌ
ضۆزاَییەكبٌ ضبستەچییبٌ يرۆڤ یبكٕٔ صايەزرأە صەيبرگرژەكابٌ یابٌ ْەر اۆرە سراپەیەكیتار غاەڕ
ثكەیٍ» ]٩[.ئۀ ْەيیػە صژایەتیی نەگەد سۆتێكەڵكرصَی كەغیػەكبٌ نە ضیبضەتضا صەكرص.
نە پەَجبكبٌ ٔ غەضتەكبَضا چبالکیی ضیبضی ثە ٔاتبی سەثبتكرصٌ ثٕٔ نە پێُبٔ يابفە يەصەَییەكبَاضا
َە فبل ٔێم ٔ َە الیەَگراَی ْێُض دەزیبٌ نەو ثبثەتە َەصەكرص .نە راضاتیضا رۆڵای كەنیطابكبَی پرۆتطاتبٌ
نە ثسا ی يبفە يەصەَییەكبَضا يۆصێهێكی تۀأ ٔ كۆَكرێ ثٕٔ نۀ ئۆتاۆریتە يەزْەثیایەی نەضاەر غاێٕازی
كااۆٌ ٔ ثە يەثەضااتی فێركاارصٌ ٔ رازیكرصَاای الیەَگااراٌ ثە كاابر صەْێُاارا [ثەڤو] فاابل ٔێاام ئەو غااتەی
َەصۀیطاا  .ثەڤو الیەَگراَاای فاابل ٔێاام نە دەفتبكاابٌ ٔ ثەتاابیجەت نە ثبغاإٔری ئااّيریکبصا تااێكەد ثە
ضیبضااەت ثاإٌٔ ٔ نە زۆرثەی ثاابثەتە كۆيەڤیەتییەكبَااضا تە هاای ثەرەی راضااتگەرا ثاإٌٔ .ئۀاٌ ٔازیاابٌ نە
پێگە ضَُٕەتییەكەی سۆیبٌ نە دیسثی صیًٕكراتضا ْێُب ٔ صەَگیبٌ ثە َیكطۆٌ صا .ثەڤو سٕصی فابد ٔێام
پێُ ضابد صٔای پػاتگیریكرصَی یبضابییی صیإاَی ثابڤ نە پرضای نەثابرثرصَی يُاضاد ا ٔاتە نە ١٩٧٨صا تابزە
ثەتبزە كۀتە سۆ ٔ صەضتی صایە ئبٔاكرصَی گرٔپێكی پػتیٕاَیی ضیبضی ٔ نۆثییەو نە ژێار َابٔی «زۆریاُەی
ئەسالقی»صا .ثەو كابرەظ ثاۆ ابرێكیتر ثإٔ ثە ْاۆی َابڕەدەتی ٔ تٕٔڕەثإَٔی ثَٕیابصگەرا تَٕاضڕۀەكبٌ.
«زۆریُەی ئەسالقی» ثە ئبغكرا صەیٓۀیط پػتیٕاَیی كبتۆنیكەكبٌ ٕٔەكبٌ يۆريۆَەكابٌ ٔ نە راضاتیضا
ْەر كەش ٔ گرٔپێك كە ثەرَبيەكبَی ئۀ تبقًەی قجٕٔد ثێا ثەصەضا ثٓێُا  .ئەو گَٕابْە ثإٔ ثە ْاۆی
ئۀەی ثبة ۆَسی كٕڕ ێگری ثبة ۆَسی ثبٔو) فبل ٔێم ثە «يەترضیضارتریٍ پیبٔی ئاّيریکب» پێُبضاە
ثكاابت .صەتاإاَیٍ ثڵێاایٍ ْۆكاابری ئۀەی فاابل ٔێاام رێجاابزی كۆَطااێر بتیسيی ئەكتیڤاای ضیبض ایی ْەڵجااژارص
صەگەڕایۀە ثااۆ ئۀ راضااتییەی كە ئیااضی كەش الیەَگااری كۆَطااێر بتیسيی يەزْەثاای َەثاإٔ ثیرياابٌ َەچ ا
تبیجەتًەَضییەكبَی كۆَطێر بتیسيی يەزْەثی ثریتی ثٌٕٔ نە پبكژێتیی صۆکتریٍ صٔژيُابیەتیكرصَی ئبییُساكابَی
تر غاەريەزاركرصَی ْەَاضپ گَٕابْی ٔەو زیُاب ٔ صٔٔركۀتاُۀەی ئیًبَاضاراَە نە كٕنتإٔری يبتریبنیطاتی.
ئۀەی نە ثَٕیبصگەراییی كۆَی پرۆتطتبَی صەيبیۀە ضیبضاەت ثإٔ :نەثابرثرصَی يُاضاد ْێًۆضێكطإاڵەكبٌ
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تیۆریی تەكبيٕد گەغەی چەغاُەكبٌ)ی صارٔیاٍ .ئەو كاۆيەڵە ثابثەتە الیەَگراَای ثەرثاتٔی ثَٕیابصگەراییی
پااێكۀە گاارپ صأە .ئەيە نە دبڵێكااضایە كە ْبٔكاابت نەگەد ئۀەصا كە ئااّيریکبییەكبٌ نە ئبض ا زۆرێااك نەو
تاابثۆ كۆيەڤیەتییاابَەصا ئبضاابَگیرتر ثاإَٔەتۀە كەچاای ئەو رٔٔثەرەظ َەیتٕاَیاإە سااۆی نەگااۆڕاٌ ثپاابرێسی.
زۆرێك نە كەنیطب ثَٕیبصگەراکبٌ ثە رٔاڵەت ٔ نە قطەصا نە ثەراَاجەر ْەَاضپ ثابثەتی ٔەو ْێًۆضێكطإاڵیتەصا
ْەڵٕێطتێكی تَٕض ٔەرصەگارٌ ثەڤو نەثەر َەڕەَجابَی صڵای ئیًبَاضاراَی ئبضابیی كە یەو نە تإێژەراٌ َابٔی
«يرۆ ی كەنیطب َەچٕٔ»ی نەضاەر صاَابٌٔ ْایش كابرێكیتر َابكەٌ .ثاۆ ئۀەی ثجێاتە يرۆ ێكای ثَٕیابصگەرا
تەَیااب غااتێك پێٕیطااتە ثیكەی ا ئۀەیە كە ضااەیری ثەرَاابيە ٔ غاابَۆ يەضاایذییەكبَی تێهە یسیااۆٌ ثكەی ا
ضەرصاٌ ٔ ْبتٕچۆی پبركە تبیجەتییەكابٌ ثكەیا راكای يەضایذی ثكڕیا ٔ [نە ْەڵجژارصَەكبَاضا] صەَاگ ثاۆ
كۆيبریشٕازاٌ ثضەی .
يااابرو غااایجهیی كۆيەڵُااابش ئەو صیااابرصەی َااابٔ َااابٔە «ثە كبنیئۆڕَیااابییكرصَی پرۆتطاااتبَیسيی
كۆَطێر بتیط » .ثَٕیبصگەراكبٌ ْۆكبرەكبَی پێكۀەگرێضاٌ ٔ ٔرٔٔژاَضَی الیەَگراَیبٌ ٔاتە ئبيبَجەكابٌ ٔ
صٔژيُەكبَیبٌ نەصەض صأە ْەر ثۆیە صٔای یبزصەی ضێپتبيجر ئّیهٕل) كۀتاُە ساۆ ٔ صٔژيُێكای َٕێیابٌ
صۆزیاایۀە ئیطااالؤ .رصە ٔرصە فاابل ٔێاام رۆثێرتطااۆٌ ٔ فااراَكهیٍ گراْاابو كاإڕی ثیاام گراْاابو) ْەر
ْەئٕیبٌ ْەڵیبَكٕتابیە ضاەر ئیطاالو ٔ [ْەَإٔكە] ثە صەضاتۀاژە ٔ صەرثڕیُای ضإٔو ٔ رٔٔسێاُەر نەو
ئبییُە صەصٔێٍ ٔ ئیطالو ثە ئبییُی «غەیتبٌ» ٔ پێەەيجەرەكەیػی ٔەو تیرۆریطتێك پێُبضە صەكەٌ.
ضەرصەيبَێك ئەو غێٕە صەرثڕیُە ثۆ پێُبضەكرصَی الیەَگراَی نەثبرثرصَی يُاضاد ْێًۆضێكطإاڵەكبٌ
ٔ «ضااەَضیكبی ئاابزاصییە يەصەَییەكاابَی ئااّيریکب» ثە كاابر صەْێُاارا ثەڤو ئێطااتە ثااۆ پێُبضااەكرصَی
يٕضٕڵًبَبٌ ثە كابر صەْێُارپْ .ێػاتب صیابر َیایە ئەو تێكۆغابَە َإییەی نە پێُابٔ ثتٔكارصَۀِی رق ٔ
َەفرەتضا كۀتۆتە گەڕ ئبیب نە ْۀڵەكبَی پێػٕٔ كبریگەرتر صەثێ یب سٕص َەسێر.
ئەگەر یب نە تبقًە ئێڤبَجهیكەكبٌ ْەَاضپ غاتی گرَگای صیكەیاع نە ثەرچابٔ ثگاریٍ ئۀكابت زیابتر نە
فەغااەنٓێُبَی ئۆتااۆریتە نە يەضاایذییەتی ئّيریکبییااضا صەگەیااٍ .ئاابنێٍ ٔۆڵئاای كۆيەڵُاابش پێاای ٔایە ئۀ
كەنیطبیبَەی ٔا ثە كەنیطبكبَی پبراصایًی َٕپ َبٔیبٌ صەركرصٔٔە سێراتر نە كەنیطاب ئاّيریکبییەكبَیتر گەغاە
صەضێٍُ ئەو كەنیطبیبَە ئبیضیبی ثبرەگبیەكی َبٔەَضی ثۆ [ثەڕێٕەثرصَی] يەزْەثیبٌ قجإٔد َیایە .ئەو اۆرە
ثاااسٔٔتُۀاَە ثە تۀأی صیًٕكراتیاااك ٔ چەقُەثەضاااتٌٕٔٔ .٢٧٠ۆڵااا نە زيااابَی يبيۆضاااتبیەكی زاَكاااۆٔە
٢٧١
صەیگێڕێتۀە كە ٔتٕٔیەتی« :ەیطاب ٔ دۀارییەكابَی نەضاەر ثُەيابی اۆرە ياۆصێهێكی «تإپی ٔ پارە»
270. Decentralized

 . ٢٧١ااۆرە ضیطااتەيێكی كااۆَترۆڵكرصَی ترافیكاای ئبضااًبَی كە تیبیااضا فڕۆكەساابَەیەكی گۀرە ئەركاای
ثەڕێٕەثرصٌ ٔ ْەيبْەَگکرصَی فرۆكەی فڕۆكەسبَەكبَی تر صەگرێتە ئەضتۆ.ٔ .ف
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صە ٕٔڤَۀە كە ْبٔغێٕەی ئۀ يیتاۆصەیە كە كۆيپبَیبكابَی فڕۆكۀاَای نۀڕۆصا كەڵكای نا ٔەرصەگارٌ ئەو
يیتااۆصە ثە يەثەضااتی سۆگَٕجبَااضٌ نەگەد صۆساای پۆض ا يۆصێڕَااضا ْاابتۆتە ئبفراَااضٌ ٔاتە صۆساای رێطااب
ضڕیُۀە ٔ ٢٧٢رکبثەرێتیی قإٔد» .صەركۀتەیەكای صیاكەی ضایًبی َإێی يەزْەة ثاریتییە نە ضاەرْەڵضاَی
«سٕازیابراَی يەەُۀیایەت» .ئەو سٕازیابراَە نەضااەر ئۀ ثابٔەڕەٌ كە يەزْەة ثە تۀأی ثابثەتێكی تاابكییە
كە ْەڵگری ْیش ۆرە ئیججبر یبٌ صەضتٕٔرێكی سٕصأەَض َیایە ٔ ْەركەضاۀ صەثا ساۆی ئابییُی ساۆی رۆ
ثُێ  .ئەگەر ْێػتب ْیٕی الَگ زیُضٔٔ ثابیە صەیإت ْەيإاٌ كەغیػاٍ .زۆرثەی كەنیطابكبَی ئەو تابقًە نە
كەنیطبكبَی بٌ َۆضایی كبنیئۆڕَیاب صەچاٍ كە ثەڕێاس اێص ياۆصی ثەڕێٕەیابٌ صەثابت ئۀ پیابٔەی ٔا «ثە
غێٕازێكی َٕپ ٔاَە ٔ ئبيۆژگبرییەكبَی پێػكەظ صەكب ٔ نە ٔتبرەكبَیضا ْەر چەغاُە ئبيابژەیەكی ثاۆ ئابگری
صۆزەر ٔ ەەزاثی سٕصأەَض قەصەەە كرصٔٔە»ْ .ەرٔەْب ْەَضپ نە صەضتۀاژە ثبٔەكبَی تیۆناۆژیی يەضایذیع
ضڕأَەتۀە ٔ سرأَەتە الٔە .يۆصی صەڵێ « :ئەگەر ئێًە ْەَضپ ٔغەی ٔەو رزگبری یابٌ گاۆڕیُی يەزْەة
ثەكبر ثٓێُیٍ [سەڵك] ٔاصەزاٍَ ثبضی قۀاڵەی قەرزیبٌ ثۆ صەكەیٍ»]١٠[.
كۆيەڵگاابی يااۆصێڕٌ تەژیاایە نەو ااۆڕە گەڕاَاابَە ثەصٔای «يەەُۀیاایەت» ٔ غَٕبضااضا ٔ رەَااگە
ْۆكبرەكەغاای ثگەڕێااتۀە ثااۆ ئۀەی كە ئەو يیتااۆصە يااۆصێڕَە صەتاإاَ ثجێااتە رێگاابیەو ثااۆ ٔەڤيااضاَۀە
ثەصأای كاااۆٌ ٔ صێریُااای ئبضااابیع ٔ ئااابییٍ .ثەڤو نۀڕۆصا ەستكااارصٌ نەضاااەر ْەڵجژارصَااای تااابكی ٔ
صیًٕكراتیكجاإَٔی ضااترۆكتۆر ٔ پێكٓبتەكاابٌ ضااەرەكیتریٍ تبیجەتًەَااضیی ْەر ْەياإٔ ئاابییُسا ثێػاإيبرە
ضااەركۀتٕٔ ٔ رٔٔ نە گەغااەكبَی يەضاایذییەتە .ثێگٕياابٌ ْەياإٔ گاارٔپە يەزْەثییەكاابٌ نە ثەراَااجەر ئەو
رۀتەصا ْەڵٕێطااتێكی تَٕااضیبٌ ٔەرگرتاإٔە ثەڤو ئەگەر ْەياإٔ ئەو گاارٔپە ئۆرتۆصۆكطااە تاابزاَە نەضااەر
یەككۆ ثكەیُۀە صەكبتە َسیكەی نە ضاەصا ٥ی كاۆی ئاّيریکبییەكبٌ .رۀتای صیًٕكراتیساضایۆٌ رۀتێكای
كااابریگەرتر ٔ ثەرچااابٔترە كە ثاااۆتە ْاااۆی نەَااابٔچَٕٔی ئۀ غاااتەی ٔا ْااابَتێر َااابٔی «چەضاااپی
پێكۀەگرێااضاٌ»ی نەضااەر صاَاابثٕٔ ٔاتە ثااۆتە ْااۆی نەَاابٔچَٕٔی صەضااەڤتی كتێجاای پیاارۆز ئۆتااۆریتە ٔ
ضَُٕەت .كۆَەپبرێستریٍ ثسٔٔتُۀەی كۆيەڤیەتیی ئّيریکب ٔاتە يەضیذییەتی ئیڤبَجهی ثە صرێژاییای چام
ضبڵی راثرصٔٔ ثە گژ كٕنتٕٔری صیًٕكراتیكی يۆصێڕَضا چاۆتۀە ٔ ثە تۀأی ئابڵٕگۆڕی ثەضاەرصا ْابتٕٔە.
چیرۆكی يەضیذییەتی ئێڤبَجهی چیرۆكی فەغەنٓێُبَی سێراتر ٔ ثەرثتٔتاری كاۆی ئۆتاۆریتەی يەزْەثیایە
نە ژیبَی ئّيریکبییضا .ثبغجٌٕٔ یبٌ سراپجَٕٔی ئەو صیبرصەیە ثەضترأەتۀە ثە رٔاَگە ٔ صیاضی سۆتابَۀە
ثەڤو ثێگٕيبٌ ئەو رٔٔصأە قۀيبٔە.
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ثبغتریٍ غتگەنێك صەیبَساَی ٔ فێری صەثٌٕٔ
ْێری غێريەٌ غبَۆَبيۀَٕضێكی الٔاز ٔ سراو ثإٔ ثەڤو ثبزرگابَێكی ثبغای نا صەرْابت .غاێريەٌ
صٔای سٕێُااضَۀەی چەَااضەْب ضاابڵەی غاابَۆَبيەی ۆرأ ااۆر نە ضاابڵی ١٩٢٦صا ْەضااتب ثە كاارصَۀە ٔ
صەضپێكرصَی پرۆژەیەو نە ژێر َبٔی «كٕنٕپی كتێجای يبَاگ»صا .غاێريەٌ ئبيابَجێكی ضابصە ٔ ضابكبری
ْەثاإَٔ :بضاابَضَی نەزەتاای سٕێُااضَۀەی ثەرْەيە ئەصەثیاایە گۀرەكاابٌ ثە تاابزە سٕێُااضۀاراَی چیُاای
يبيُبٔەَااضیی ئااّيریکب .ێُاایص راصٔەی َٕٔضااەری يێااژٔٔی ئەو كهاإپە صەڵێاا ئەو كهاإپە ْبٔكاابت
ْۀڵێك ثٕٔ ثۆ «كۆَترۆڵكرصَی الفبٔی كتێجە تبزەكبٌ ٔ ...صٔا ابر صڵُیابكرصَۀەی كڕیابراٌ كە صەتإاٍَ
پ ثەپێی رۀتی ثەرْەيە فەرْەَگییە يۆصێڕَەكبٌ ْەَگبٔ ثُێٍ ٔ صڵُیابیع ثاٍ كە كهإو ْەڵطاەَگبَضٌ
ٔ َرسبَضَەكبَی سۆی فیضای َبٔثبَگ ٔ پێػٕازی [ی ەيبٔەر] َبكبت»[ ]١١كتێجەكابٌ نە ژێار چابٔصێریی
ضااتبفێكی پێااُ كەضاایضا ثە َاابٔی «صأەراٌ» ْەڵاضەثژێرصراٌ كە ْەئٕیاابٌ َٕٔضااەری پاابیەثەرز ثاإٌٔ.
ئەَضايبَی یەكەو ضاتبفی ضەرَٕٔضاەری ثریتای ثإٌٔ نە يبيۆضاتبیەكی زيابَی ئیُگهیسیای زاَكاۆی یەیام
رۆيبَُٕٔضێكی ضەركۀتٕٔ ضەرَٕٔضەری رۆژَابيەیەكی ئەیابنەتە َبٔەَاضییەكبَی ئاّيریکب ٔ صٔٔ كەش نە
ٔتبرَٕٔضاابَی َبضاارأی رۆژَبيەكاابٌ .ئەو ضاااتبفە نە ْەڵجژارصَاای كتێجەكبَااضا پۆتبَطاایەنی ثبزرگااابَیی
ثەرْەيەكبَی نە ثەرچبٔ َەصەگرتْ .ەَضپ نە كتێجەكبَی ۆرج ئۆرٔێم ئبرتۆر يیهێار تارۆيەٌ كابپۆتی ٔ
ئێرَێط ْەيیُگٕەی نە ریسی كتێجە ْەڵجژێرصرأەكابَی ئەو ضاتبفە نە صەیەكابَی ١٩٤٠ ٔ ١٩٣٠صا ثإٌٔ
كەچی ْێػتب ئەو كهٕپە الی كۆيەڵگبی ئەصەثیی َیۆیۆرو گەن ضٕٔو ٔ كەيجبیەر ثٕٔ .رەسُەگرێاك ثە
َبٔی صٔای يەو صۆَبڵاض ضابڵی ٔ ١٩٦٠تابرێكی ثەَبٔثابَگی نە ژێار ضاەرصێڕی «كٕنتإٔری ەيابٔەری ٔ
كٕنتٕٔری يبيُبٔەَضی»صا َٕٔضای ٔ تیبیاضا گابڵتەی ثەو كهإپە صەكارص كە «ثبغاتریٍ نێكاضاَۀە ثاۆ ئۀ
كتێجبَەی نە ١٩٢٦ۀە سطاتٕٔیەتە ثەرصەضا ئەَاضايەكبَی ئۀەیە كە ثڵێایٍ ثێگٕيابٌ صەیتإاَی كتێجای
نەيە سراپتااریع ْەڵجژێاارپ» .نە راضااتیضا کتێجاای زۆر سراپتاار نەيەیااع نە ثەرصەضااتضا ثاإٌْٔ .ەرچەَااض
كهاإپی كتێجاای يبَااگ ْیشكاابت ثە ئبغااكرا كهاإپێكی رۆغااُجیری یاابٌ ئبكبصیًیااك َەثاإٔ ثەڤو كااۆيەڵە
ثەرْەيێكی ثەَرسی صەصۆزییۀە كە صەیبَتٕاَی ضەرَجی ەيابٔەرێكی ثەرثاتٔ ثاۆ الی سۆیابٌ راثكێػاٍ.
ئەو كهٕپە پێی نەضەر صیًٕكراتیساضایۆَی كٕنتإٔر صاصەگارت ٔ نە راضاتیضا پێػاەَگی ئەو كابرەظ ثإٔ
ثەڤو ئەو كاابرەی نە رێگاابی صاثەزاَااضَی پێٕەرەكاابَۀە ئەَجاابو َەصەصا ثەڵكاإٔ ئبضااتی پەضااُكرصٔ ٢٧٣
صاسٕازییەكبَی سەڵكی ثەرز صەكرصۀە.
پبغبٌ صەیەی  ١٩٦٠صەضتی پ كارصْ .ێرغاكرصَە ضاەر ئۆتاۆریتە كە ضاەر ەو كإٌ ٔ قٕژثُەكابَی
كۆيەڵگبی تەَیجٕٔ صَٔیبی ثاإٔو ثەڤو پڕكابریگەری ثبزرگابَیی كتێجیػای گارتۀە .رۆژَابيەی َێٕێاۆرو
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تبیًس ئبٔەْبی َٕٔضی« :ئبیضیبی صأەراَی كهٕپی كتێجی يبَگ ٔەو گرٔپێك كە ثە ۆرێاك نە ۆرەكابٌ
ثەڕێاإەثەری ئەصەثیاابتی ٔڤت ثاإٌٔ ...ئبیااضیبیەكی ثە تۀأی ضاإأ ٔ ثێجاابیەر ثاإٔ»ٔ .رصە ٔرصە رۆژە
سۆغەكبَی كهٕو تۀأ ثإٌٔ ٔ نە ضابڵی ١٩٧٧صا زَجیارە كۆيپبَیابی يیاضیبییی تابیى كهإپەكەی كاڕی.
صٔای ياابٔەیەكی كاإرت صأەرەكاابٌ ثە تۀأی ضااەرثەسۆییی سۆیاابٌ نەصەضاا صا ٔ نیاای فرۆغاایبری ٔ
ثاابزاڕصۆزیُۀەی ٢٧٤تاابیى كاابریگەرییەكی گۀرەی كاارصە ضااەر كهاإپەكە ٔ ئەيەظ ٔای كرصثاإٔ تەَیااب ئۀ
كتێجاابَە ْەڵجژێاارصرێٍ كە ئەگەری ضااەركۀتُی ثبزرگاابَی ٔ فرۆغااتُیبٌ زۆرتاارە .ضااتێئبٌ كیُااگ تاابو
كهێُطی يبیكم كراتیاۆٌ ٔ تێاری يەو يایالٌ ٢٧٥ثإٌٔ ثە َبضارأتریٍ ضایًبكبَی َێإ پێڕضاتی كهإپی
كتێجی يبَگْ .ەژيبری كهٕپەكبَی كتێت ْەڵجژارصٌ ثە غێٕەیەكی ضەیر زیبصیبٌ كارص ٔ نە َێإاٌ ضابڤَی
 ١٩٨٠تب ١٩٩٨صا َسیكۀ ض قبت ثَٕٔۀەْ .ەر كتێجێك ئەگەری كڕیُی نە الیەٌ سەڵكۀە ثٕایە صەچإٔە
َێاإ پێڕضااتەكبَی ئۀ كهٕپاابَۀە ا نە كتێجاای چێػااتهێُبَۀە ثگاارِ ثااۆ رێُٕياابی ْبٔضااەرێتی ٔ رۆياابَی
ئۀیُااضاری .ئبیااضیبی ضااەرەتب ٔ صەضااپێكی صاَاابَی كهاإو[ی كتێاات ْەڵجااژارصٌ] ثە تۀأی ثە ثاابری
پێاۀاَەصا غكبثٕٔیۀە .كهإپی كتێجای يبَاگ نە ثابتی ئۀەی ْۀڵای رەَگڕێژكرصَای دەز ٔ پەضاُكرصی
٢٧٧
گػتی ٢٧٦ثضات ْۀڵی صەصا ثجێتە ئبٔێُەی رەَگضاَۀەی ئۀ دەز ٔ پەضُكرصاَە.
ثەضااەرْبتی كهاإپی كتێجاای يبَااگ چیرۆكاای ثەضااەرْبتی كٕنتاإٔری ئااّيریکبییە .اابٌ ضاایجرۆو نە
َٕٔضەراَی پێػٕٔی گۆ بری َیۆیۆركێر ئەو صیبرصەیە ثە گۆڕاَێكی كٕنتٕٔری «نە يبڵێكی ثاإٔكۀە ثاۆ
فرۆغگەیەكی گۀرە» پێُبضە ئەكبت .يابڵی ثاإٔو كاّ تاب چەَاض صەیە نەيۀپاێع ثەضاەر كٕنتإٔری
ئّيریکبییضا زاد ثٕٔ يێتبفۆڕێكە ٢٧٨ثۆ پێٕەرە كٕنتٕٔرییە كۆَەكابَی ثەكابر صەْێُا ئۀ پێإەراَەی كە
نە الیەٌ ئۀ صەضتەثژێراَۀە صیبری صەكراٌ كە ەستیابٌ نەضاەر چاۆَێتی ٢٧٩صەكارص .ثەڤو نە فرۆغاگە
گۀرە فەرْەَگیاایەكەی ئۀڕۆصا ئەَضێػااە ٔ ئبیااضیبی ٔەو دەز پێاإەر ٔ ْیرارغااییەت نە يبَااب ساابڵی
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 . ٢٧٧ئەو ضااتراتیژِ غكطااتی ساإارص ٔ كهاإپی كتێجاای يبَااگ ئێطااتە ْۀڵاای گەڕاَۀە ثااۆ غَٕبضاای
راضتەقیُەی سۆی صەصات .كهٕو ضتبفێكی تبزەی ثۆ ْەڵجژارصَی كتێجەكابٌ صەضُیػابٌ كارصٔٔە كە ْەَاضپ
َٕٔضەری ثە َبٔثبَگی ٔەو ئێًب كۆییُضنێٍ نە َێٕ ئۀ ضتبفەصاٌ .ژیابَۀەی صٔٔثابرە ٔ رٔٔ نە گەغاەثَٕٔی
يۆصێهی كۆٌ َیػبَضەری ئۀ راضاتییەیە كە الَایكەو نە ثەضاتێُی كٕنتٕٔریاضا سەڵاك سٕازیابری یابريەتی ٔ
رێُٕێُیٍ.
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ثَٕٔەتۀەْ .ەئٕ غتێك پبو ثۆتۀە سۆغۀیطاتجٌَٕٔ ٢٨٠ەثا يابڵی ثاإٔو نە الیەٌ ئۀ كەضابَۀە
ثەڕێٕە صەثرا كە فێری پرەَطیپەكبٌ ثجٌٕٔ ثەڤو فرۆغگەی گۀرە نە الیەٌ كەضابَێكۀە ثەڕێإە صەچا
كە زۆر چبو صەزاٍَ ْەر غت «ْەرا» ثُێتۀە الی سەڵك سۆغۀیط ٔ پڕثبیەسە .ضاەيجٕل ٔ ْێًابی
تەكٕٔزیی ٢٨١كۆٌ پیبٔاَێكی ٔەو ْبرۆڵض راش ضەرَٕٔضەری ئەفطبَەییی َیۆیۆرکێر ثٌٕٔ ثەڤو ْێًابی
تەکاإٔزیی َاإپ کەضااێکی ٔەک صەیڤیااض گێئێااُە كە نە الیەَگراَاای يۆضااییبی پاابپەْ .ەرچەَااض راش
رۆغااُجیرێكی كەغاایع سەضااڵەتیع َەثاإٔ ثەڤو ثە ثبغاای نە تێرثاإَٔی كٕنتاإٔری ٢٨٢گەغااتجٕٔ [نە
ثەراَااجەرصا] گێئااێٍ ثە ثبغاای نە پەضااُكرصی ەياابٔەری سەڵااك گەغااتٕٔەْ .ەرٔەو چااۆٌ ضاایجرۆكیع
ئبيبژەی پ صأە ئەركی صەضتەثژێرە كٕنتٕٔرییە كۆَەكابٌ صیابریكرصَی غاتە «ثابظ»ەكابٌ ثإٔ نەضاەر
ثُەيب ٔ يبَبی «ثەْبصار ثٌٕٔ» ثەڤو نە ثبتیی ئۀاٌ ۆرە صەضاتەثژێرێك ضاەریبٌ ْەڵاضأە كە كبریابٌ
صیبریكرصَی غتە «ثبظ»ەكبَە نەضەر ثُەيابی «سۆغۀیطاتجٌٕٔ» .ئەو گۆڕاَكابرییە قإٔد ٔ ثەرثاتٔە
كە نەَاابٔ ژیاابری ٢٨٣ئااێًەصا رٔٔی صأە نە زۆرثەی ْەرە زۆری يۆزەساابَە كتێجشاابَە زاَكااۆ چبپشاابَە
گۆ بر رۆژَبيە ٔ كەَبڵە تێهە یسیۆَییەكبَضا رەَگی صأەتۀە]١٢[.
چەَض ضبد نەيۀپێع رۆژَبيەی َیۆیۆرو تبیًس صأای نە صٔٔ ثەرپرضیبری ثەَبٔثابَگی يۆزەسبَەكابَی
ئّيریکب كرص تبیجەتًەَضی ٔ فبكتەرەكبَی يۆزەسبَەیەكی زۆرثبظ نە ضاەصەی ثیطا ٔ یەكاضا صەضُیػابٌ
ثااكەٌ .فیهیااۆ صۆ يۆَتجێهااۆ ثەڕێاإەثەری ئەفطاابَەییی يۆزەساابَەی ْاإَەری ضااێترۆ پااۆنیتەَی غاابری
َیۆیۆرو ثەو ۆرە ٔەڤيی صایۀە :ثەرْەو ٔ ئبضۀاری ْإَەریی گۀرە گۀرە ًَبیػاضاٌ ٔ پیػابَضاَی
ژیاااراَە ٔ ضەرَجڕاكێػاااەر فەريااابَجەراَی صڵطاااۆز ٔەرگرتُااای یااابريەتیی صارایااای ثە ئەَاااضازەیەو كە
یەكپبرچەثٌٕٔ ٔ ثێُیبزثٌٕٔ [ی يۆزەسبَە] نە ثڕیبرەكبَی ثبزاڕ گەرەَتی ثكابت صەضاتەیەكی ئەيیُاضار كە
ثە تۀأی ثەڵێُضەری ٔ ثەرپرضبیەتیی سۆیابٌ ثپابرێسٌ فەريبَجەراَێاك كە نەضاەر ئۀ ثابٔەڕە ثاٍ كە نە
ًَبیػضاَی ثەرْەيە َْٕەرییەكبَضا صەث رەچابٔی ئۆتاۆریتە ٔ پەضاُكرص ثكرێا صٔا ابریع «ثابٔەڕێكی
تَٕضٔتۆد ثە گرَگتر ثَٕٔی ئەزئَٕكرصَی َْٕەر نە ثەراَجەر ئەزئَٕكرصَی ثبزاڕی يۆزەسابَەصا» .تۆيابش
كێرَس ثەڕێٕەثەری يۆصی رۆژی يۆزەسبَەی گٕگێُٓبیًی َیۆیاۆرو پێڕضاتێكی تۀأ یابٔازی پێػاكەظ
كرص .ئەڵجەت نە صەضپێكی پێػُیبرەكبَیضا ثە غێٕەیەكی ضاەرپێیی ئبيابژەی ثە كۆنۆکطایۆَێكی ثەَارر»
كرصثٕٔ ثەڤو پبغبٌ ثەو غێٕەیە صرێاژەی پا صا« :ثیُبضابزییەكی ٢٨٤زۆرثابظ پێػابَگبیەكی ثەَارر ٔ
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تبقبَە پێػبَگبیەكی ثەَرر ٔ تبقبَەی صیكە صٔٔ ریطتۆراَی ثە َارر صٔٔ ضاۆپەريبرکێ ئیُتەرَێا ٔ
[ْەرٔەْااب] صاثەزاَااضَی َرسەكاابٌ ثە فرۆغااتُی ثەكااۆ نە رێگاابی تااۆڕێكی یٓاابَییۀە» .ئەيە صیًەَێكاای
ئبغكرایە نە یبٔازییەكبَی َێٕاٌ تەكٕٔزیی كۆٌ ٔ تەكٕٔزیی َٕپ.
كێرَس نە َێإ ثەرەی َإێی ثەڕێإەثەراَی يۆزەسبَەكبَاضا ضایًبیەكی صیابر ٔ َبضارأە ئەو َۀەیە نە
ْەر غاات كە ضااەرَجڕاكێع ثاا ٔ ەياابٔەری سەڵااك ڕاپێااای ْااۆڵی يۆزەسبَەكاابٌ ثكاابت كەڵااك
ٔەرصەگاارٌ .كێرَااس ثەو صٔاییاابَە نە ْۆتێاام ٔ گاابزیُۆی ٔێُتیاابٌ نە غااەقبيی الش ٔێگاابش نیێااك نە
يۆزەسبَەی گٕگێُٓبیًی كرصۆتۀە .ئەو ۆرە كبراَە كۆيەڵێك فێم ٔ تەڵەكەی پڕثبق ٔ ثارییٍ ٔ زۆر ابر
سااإصی ْااإَەرەكەیع صەسەَە ژێااار ضاااێجەری سۆیااابَۀە .يەثەضااا نەو كااابراَە ًَبیػاااضاَی ثەرْەيە
َْٕەرییەكبٌ َییە ثەڵكٕٔ يەثەض ًَبیػضاَی سإصی يۆزەسابَەكەیە .ئەگەر سەڵاك ضاەرصاَی يۆزەسابَە
ثكەٌ رەَگە ضەرصاَێكی یەكێك یبٌ ْەرصٔٔ «ضۆپەريبرکێ »ی يۆزەسبَەكەیع ثكۀٌ .ەو چاۆٌ ێاض
پێرل رەسُەگری ْإَەریی گۆ ابری َیإ ڕیپبثڵیاك صەرثابرەی ثەَبٔثبَاگتریٍ پارۆژەی كێرَاس كە ثُیابی
يۆزەسبَەیەكی ضەرضإٔڕْێُەرە نە ئیطاپبَیبصا ٔ فراَاك ێاری َەسػاەی ثاۆ صاڕغاتٕٔە َٕٔضایٕیەتی
«كەش ثۆ ثیُیُی ثەرْەيە َْٕەرییەكبٌ ضەرصاَی يۆزەسبَەی گٕگێُٓبیًی ثیهجبئۆ َبكابت نە پاڕ ثیرتابٌ
صەكۀێتۀە يابصاو نۀێاٍ ثاب ضاەیرێكی ثەرْەيە ْإَەرییە َٕێیەكابَیع ثاكەٌ رێاك ٔەو ئۀەی ثیاری
چاإَٔە ئاابٔصەش یاابٌ ساإارصَی دەثاای یتبيیُتاابٌ ثكۀێااتۀە» .ثەرْەيە َْٕەرییەكاابَی ئەو ااۆرە
يۆزەسابَە نە رٔٔی تبیجەتًەَضیػاۀە یاابٔازٌ .كێرَاس پیػاابَگبیەكی تابیجەتی ثااۆ ًَبیػاضاَی «ْاإَەری
يبتۆڕ ضكهێ » ٔ هٕثەرگەكبَی ۆر ۆ ئبريێُی كرصۆتۀەًَ .بیػضاَی ثەرْەيای ياۆصێڕٌ ٔ ثبزرگابَی نە
ثەغێكی پێػبَگبی َْٕەری يۆصێڕَضا كبرێكی يٕيكیٍ ٔ غیبٔە ثەڤو پێرل ثە إاَی ئۀ ثابثەتەی غای
كرصۆتۀە كە ئەو ۆرە يۆزەسبَبَە ْۀڵی پێُبضەكرصَی ژاَرێاك ٢٨٥یابٌ قۆَابەێكی َْٕەرییابٌ َەصأە ٔ
َبیااضەٌ ثەڵكاإٔ كبریاابٌ تەَیاابٔ تەَیااب ًَبیػااضاَی ئۀ غااتبَەیە كە ْەر نە كااۆَۀە نە َێاإ كٕنتاإٔر ٔ
فۆنكهااۆری سەڵكااضا ضااەيجٕنگەنێكی سۆغۀیط ا ٔ َبضاارأ ثاإٌٔ« :ئۀاٌ ساإنیێُەری پەضااُكرص[٢٨٦ی
تبزە] َیٍ ثەڵكٕٔ ْەر پەضُكرصێك نۀڕۆصا ثبٔ ثێا ئۀاَایع قجإٔڵی صەكەٌ ٔ پێای نەضاەر صاصەگارٌ.
ئۀاٌ ْیش ئەَضێػەیەو پێػاكەظ َابكەٌ كە رەَاگە صٔاتار نە الیەٌ گرافیطاتەكبٌ یابٌ ثەرْەيٓێُەراَای
كەَبڵی MTVیۀە نە ثەرصەو ْەژيبرێكی زیبتری سەڵكضا ًَبیع ثكرپ اب رەَاگە ثجێاتە ئەَضێػاەیەكی
سۆغۀیط ا ٔ رەَااگە َەغااجێ ) ئۀاٌ تەَیااب رەَگااضاَۀە ٔ زایەڵەی ئۀ كااۆيەڵە غااتبَەٌ كە ْەر نە
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كااۆَۀە نە َێاإ كٕنتاإٔرصا پێُبضااە كاارأٌ پیرۆزثاابیی نە سەڵكاایع صەكەٌ كە ئبگاابصاری ئۀ غااتبَە
ْەٌ» ]١٣[.ثە كٕرتی ئۀاٌ پێػەَگ َیٍ ثەڵكٕٔ غٕێُكۀتٌٕٔ.
غااتێكی تاار .كۆيپبَیاابی  BMWكە زیاابتریٍ رێااژەی ياابتۆڕی نە پێػاابَگبی يبتۆڕضاایكهێتضا صاَاابثٕٔ
سەر ی ثەڕێٕەثرصَی پێػبَگبكەغی گرتە ئەضتۆ .كەچای ضاەرەڕای ئەيەظ پێػابَگبی [ هٕثەرگەكابَی]
ئبريێُی ْێػتب ْەر ْەغ يبَاگ صٔای ئۀە كارایۀە كە سإصی ئابريێُی ثەڵێُایصا  ١٥يیهیاۆٌ صۆالر ثە
گٕگێُٓااابیى ثاااضاتْ .ااإَەر ٔ ثبزرگااابَی ْەيیػاااە پاااێكۀە ژیااابٌٔ ثەڤو ئۀەی ئێطاااتب صەیجیُااایٍ ثە
ثبزرگبَیجَٕٔی َْٕەرە ٔ یبٔازە نۀاَی تار چَٕكإٔ ْەو پۆپۆنیطاتییە ٔ ْەو ثەكبرْێُەرییابَەیە ٢٨٧.ثە
صرێژاییی چەَضیٍ ضەصە الیەَگراَی ْإَەر ئۀ ثەرْەيبَەیابٌ كاۆ صەكارصۀە كە سۆغایبٌ صۀیطاتٍ یابٌ
پطااپۆڕاٌ[ی ْاإَەر] فێریاابٌ كرصثاإٌٔ كە سۆغااایبٌ ثاإێٍ .ثە صەگااًەٌ رپ ثكۀتاابیە ثیریااابٌ نۀە
ثكرصایەتۀە كە ئبیب كۆنێكطیۆَەكەیبٌ الی سەڵاك سۆغۀیطاتیە یاب سإص سۆغۀیطا َیایە [چَٕكإٔ
كاااۆكرصَۀەی ثەرْەيە َْٕەرییەكااابٌ] ثاااۆ ئۀاٌ ثەغاااێك ثااإٔ نە دەز ٔ چێاااژی صۀڵەيەَاااضی .ثەڤو
پػااتیٕاَییەصارایییەكبَی ئەيااڕۆی كۆيپبَیبكاابٌ غااتێكی تۀأ یاابٔازە پػااتیٕاَیكرصَی كۆيپبَیبكاابٌ نە
َْٕەر ثەغێكە نە ضتراتیژی ثبزرگبَییبٌ .ەیًس تٕیاێم تإێژەر ٔ كۆيەڵُبضای صاْێاُەری ئاّيریکبیی نە
ثإاری ثابزاڕصۆزیُۀەصا ٢٨٨پێای ٔایە صٔا ابر كۆيپبَیبكاابٌ زۆرثەی كابت «رێطاب ٔ پرەَطاێپی َاابَْٕەری
ثەكبر صەْێٍُ ئەيەظ صەثێتە ْۆی كرصَۀەی پێػابَگبگەن كە یابٌ نە ژێار كابریگەریی ثۆچإَٔی زاڵای
ضیبضیضاٌ یبٌ الَیكەو َبتٕاٍَ ْیش ثبضٕسٕاضێك ثإرٔٔژێٍُ» .تٕیاێام نەضاەر ئۀ ثابٔەڕەیە كە ئۀەی
نۀڕۆصا ثااۆ ًَبیػااكرصٌ ٔ پیػاابَضاٌ صەغااێ ثە زۆری ئۀ غااتبَەٌ كە صەرفەت ٔ تٕاَاابی ٔەرگرتُاای
پػاااتیٕاَیی كۆيپبَیبكبَیااابٌ ْەیە .يۆزەسااابَەی گٕگێُٓااابیى ثە َبچااابر ٔازی نە پااارۆژەی ثەڕێااإەثرصَی
پێػاابَگبیەو نەژێاار َاابٔی «پیكبضااۆ ٔ ضااەرصەيی ئبضااٍ»صا ْێُااب چَٕكاإٔ كەش َەیضۀیط ا سااۆ نە
ثاابثەتێكی ضاإأ ٔ صێًااۆصەی ٔەو ئبضااُۀە ثگهێُاا  .كۆيپبَیاابی  BMWئبياابصە َەثاإٔ پػااتیٕاَی نە
پێػبَگبی «غبكبرەكبَی يۆَیز» ثكبت چَٕكٕٔ «يۆَیز زۆر ضێكطی َییە» .پێػابَگبی ثەرْەيەكابَی
َْٕەريەَضی صاْێُەر ٔ كالضیطتی ضەصەی دە اضە ٔاتە گیاضۆ ریُاۆ كەَطاێم كارایۀە ٔ ثەڕێإە َەچإٔ
چَٕكاإٔ كەش َەثاإٔ ضاإٔصێكی ثبزرگاابَی ٔ ياابصیی تێااضا ثجیُێااتۀە .ئەگەر پػااتیٕاَبٌ ٔ الیەَگراَاای
راثرصٔٔی صَٔیبی َْٕەریع ئبٔەْب ْەڵٕێطتێكیبٌ ثبیە رەَگ ثٕٔ يێژٔٔی َْٕەر زۆر یبٔاز نەيەی ئێطاتب
ثٕایە.
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گریًبٌ «ضێكطایجٌٕٔ» ٔ «ْەراَابَۀە» ٔەو َۆژەَجإٌٔ ٔ صاْێُابٌ ْەڵگاری تبیجەتًەَاضیگەنێكی
ۀْەریااٍ ثێگٕياابٌ صەتاإاَیٍ الی سۆياابٌ ئبٔەْااب ثیاار ثكەیااُۀە ثەڤو نە راضااتیضا ئەو چەيكاابَە
تەَیبٔتەَیب ْبٔٔاتابی صەضاتۀاژەی «سۆغۀیطاتجٌٕٔ» صێاُۀە كە ئۀ صەضاتۀاژەیەظ رێاك ثە ٔاتابی
ضاإٔص ٔ ثەرژۀەَااضی صێااتۀە .ئەو رۀتە كٕنتاإٔرییە پرضاای گرَااگ ٔ پااڕ ثاابیەسی پێٕەَااضیی َێاإاٌ
٢٩٠
صیًٕكراتیساضاایۆٌ ٔ ثە ثبزاڕیكرصًَاابٌ ٢٨٩ثااۆ رٌٔٔ صەكاابتۀە .نۀڕۆصا زیاابتر سەڵااك ٔەو ثەكاابرْێُەر
نەقەڵەو صەصرێٍ ٔ سەڵكیع ْەر نە رێگبی ئەو پێُبضەیۀە ٢٩١صەضەڤتی سۆیابٌ صەسەَە گەڕ ْەر ثاۆیە
ثە ثبزاڕیكرصٌ ثۆتە ْبٔڕێی گیبَیثەگیبَیی صیًٕكراتیساضیۆٌ .ئەو صٔٔ ْێسە پێكۀە غەپۆنی صیًٕكراتیاك
ثەرۀ پێػۀە صەثەٌ .ضرٔغتی صٔٔالیەَەی ٢٩٢صیًٕكراتیساضیۆٌ ا ٔاتە ثەسػایُی ْبٔكابتی صەضاەڤت ثە
ْبٔٔڤتییبٌ ٔ ثەكبرْێُەراٌ ا ٔەڤيی ئۀ پرضیبرەيبٌ ثۆ ئبغاكرا صەكابت كە ثاۆچی ئۀاَەی صۀێارٌ ئەو
ئاابڵٕگۆڕە كااۆيەڤیەتییە ثااشەَە ثەر رەسااُۀە ْێُااض كەيٓەژياابر ٔ صەگًەَااٍ .ثااۆ چەپگەراكاابٌ ئەضااتەيە
كٕنتااإٔری ضاااەر ەو سەڵاااك رەت ثاااكەَۀِ ٔ راضاااتگەراكبَیع َااابتٕاٍَ صاٌ ثۀەصا ثُاااێٍ كە صەغااا
ضااەريبیەصاری ئبكاابيی سراپیػاای نا ثكۀێااتۀە ئۀاٌ تەَاابَەت نە ئبض ا ثەضااتێُی كٕنتٕٔریػااضا ئەو
غتەیبٌ پ قجٕٔد َبكرێ ْ .یاكبيیبٌ پێیابٌ ساۆظ َیایە ئۀ راضاتییە قجإٔد ثاكەٌ كە ئەگەر سەڵاك
رێُاإێُی َەكاارێٍ یاابٌ ضااەرچبٔەی ئۆتۆریتەیاابٌ نە ثەرصەضااتضا َەثا رەَااگە غااتێكی سااراو ْەڵجژێاارٌ.
ئەڵجەت پێضأیطتیی رێُٕێُیكرصٌ تەَیب ثریتی َییە نە دەزكرصَای سەڵاك نە غإێُكۀتٍ ٔ گٕێػاهكرصٌ
ثەڵكٕٔ ْبٔكبت پێٕیطتە كەضێكیع ْەث كە دەز نە ضەرۆكبیەتیكرصٌ ثكبت.

ئەغرافییەتی ٢٩٣ئّيریکبیی

ثیم نیۆَبرص ثەڕێٕەثەری ثەغای ْۀاڵای كەَابڵی  CBSضابڵی  ١٩٦٧پێػاُیبرێكی سطاتە ثەرصەو
ثەرْەيٓێُەرێكی الٔ ثە َبٔی صاٌ ْێٕی ٔ رایگەیبَض صەیابَۀپ پرۆگرايێكای صەَگٕثبضای تێهە یسیاۆَی نە
ژێر َبٔی غەضا صەقەصا ثاكەَۀەْ .ێٕیا صأای نا كارص ئبيابَجی ئەو پرۆگارايەی ثاۆ رٌٔٔ ثكابتۀە.
نیۆَاابرص چاابٔەڕٔاَییەكی ضاابصە ٔ ضاابكبری ْەثاإٔ« :ضااەرثەرزيبٌ ثااكە» .ئەو ثەرَاابيە ئەفطاابَەییە تااب
ئێطااتبیع صرێااژەی ْەیە ٔ ْەر ساإصی ْێٕی ا ثەرْەيٓێُەریەتاای ئۀ صٔای گێااڕاَۀەی ئۀ صیاابنۆگەی
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َێٕاَیاابٌ ٔتاای ٔا صەزاَااى ئەيە صٔاْەياایٍ برێااك ثاإٔ كەضااێك نە تێهە یسیۆَااضا ثە ْبٔكاابرەكەی ثڵاا
ضەرثەرزيبٌ ثكە».
ثە صەیبٌ چیرۆكی ْبٔغێٕەی ئەو چیرۆكەيابٌ صەرثابرەی پیػاەكبَیتری ٔەو رۆژَابيۀاَی چابو ٔ
ثتٔكرصَۀەی كتێت پبرێسەری ژيێریبری ٔ پسیػكیع ثیطتٕٔە .نە راضاتیضا ئەو چیرۆكابَە زیابتر نۀەی
تەَیب كۆيەڵە چیرۆكێكی َۆضتبنۆژیكی َۀەی ئۀضاب ثێا َیػابَضەری ئابڵٕگۆڕی قإٔد ٔ گرَگای رۆڵای
صەضااتەثژێراَە نە كۆيەڵگاابی ئّيریکبییااضا .ثەرپرضاایبراَی چاابو ٔ ثتٔكاارصَۀەی كتێاات ثەرْەيٓێُەراَاای
صەَگٕثبضاای تێهە یسیااۆَی ثەڕێاإەثەراَی صايەزرأەكاابَی ثەضااتێُی ياابف ٔ یبضااب ٔ ٢٩٤ضەرپەرغااتیبراَی
َەسۆغشبَەكبٌ تب ضی ضابد نەيۀپاێع كابر ٔ پیػاەكبَی سۆیابٌ صاثەظ كرصثإٔ ثەضاەر صٔٔ كەرتاضا
ثەغێكیبٌ تەرسبٌ كرصثٕٔ ثۆ ضٕٔص ٔ ثەرژۀەَضی ٔ ثەغەكەی تریع ثۆ پێػكەغاكرصَی سسيەتگإزارییە
كۆيەڤیەتییەكابٌ .ثاۆ ٔێااُە صەرْێُەراَای تێهە یسیاۆٌ ثە تۀأی صەیاابَساَی نە ثەراَاجەر كەڵكاإەرگرتٍ نە
كەرەضتە ٔ ئیًكبَابتە گػاتییەكبَضا ٢٩٥پێٕیطاتە ثەرَابيەی ثەَارر ٔ پڕثابیەر ثەرْەو ثٓێاٍُ .ئەو اۆرە
كەضبَە زیابتر نۀەی سۆیابٌ ثە ثبزرگابٌ ٔ يابيەڵەچی ثاساٍَ سۆیابٌ ثە كەضاێكی پطاپۆڕ ٔ پرۆفیػاُبد
صەزاَی .ثە ٔاتبی رۆغُجیری ثریتبَی ٔاتە ئبڕ.ئێش.تبَٔێی «ئەيبَە كەضبَێك ثٌٕٔ كە ثەپێی ئۀ یبضاب ٔ
پرەَطیپبَە صە ٕٔڤَۀە كە ثە يەثەضتی صاثەزاَضَی كۆيەڵە پێٕەرێكی صیبریكرأ صاڕێژراثإٌٔ كە ْبٔكابت
ْەو ئبضااتی پبراضااتُی ئەَااضايبَی گاارٔو ثەرز ثكاابتۀە ٔ ْەياایع ثتاإاَ سسيەتگاإزارییەكی ثبغااتر
پێػااكەظ ثە سەڵااك ثكاابت» ]١٤[.ثە صرێژاییاای زۆرثەی ضاابڤَی ضااەصەی ثیطااتەو كەضاابَی پرۆفیػااُبد
ااۆرە ئەغاارافییەتێكی يۆصێڕَیاابٌ پێااك ْێُاابثٕٔ ئۀاٌ نە پااێگە ٔ ااێگەی سۆیاابٌ صڵُیااب ثاإٌٔ ٔ
صەیبَٕیط سۆغگٕزەراَی ٔ ئبضٕٔصەیی[ی ْبٔٔڤتییابٌ] ٔ ثەرژۀەَاضییە گۀرەترەكابَی ٔڤت صەضاتەثەر
ثكەٌ .ئەو ۆرە كەضابَە ٔ ْەرٔەْاب ْابٔٔڤتییە پێػاەَگ ٔ ئبٔاَگبرصەكابَی تار ئەرو ٔ ثەرپرضابیەتییە
کاااۆيەڤیەتییە گۀرەترەكبَیااابٌ صەگااارتە ئەضاااتۆی سۆیااابَۀە .زۆرثەی يۆزەسبَەكااابٌ ئۆركێطاااترا
ضەيئۆَیكەكبٌ كۆيپبَیبكبَی ئۆپێرا پبركە گػاتییەكبٌ ٔ كتێجشبَەكابَی غابر ٔ غابرۆچكەكبَی ئاّيریکب
نە الیەٌ صۀڵەتۀە َەصەكااراَۀە ثەڵكاإٔ نە الیەٌ ئەو ااۆرە ْااۆگر ٔ صڵطااۆزاَەی كۆيەڵگاابٔە ئاابٔا
صەكااراٌ .ئەو كەضاابَە كەڵااكەڵەی ضااەرٔەت ٔ ضاابيبٌ یاابكٕٔ پااێگە ٔ ێگەیاابٌ َەثاإٔ ٔ ْەرچەَااض نۀ
كااابراَەصا ثەرژۀەَاااضیی يبصیػااایبٌ ثەرصەكۀت ثەڤو نە ئبضااا غااابر یااابٌ ٔڤتەکەی سۆیبَاااضا سااابٔەٌ
تێڕٔاَیُێكاای صٔٔرثیُاابَە ثاإٌٔ .ضااەرەڕای ئۀەی ئبٔەْااب صَٔیاابیەو صەضااتەثژێرگەرایی ٔ ٢٩٦پاإەٌ ٔ
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ئیًتیبزی چیُبیەتیػی ٢٩٧ن صەكۀتۀە ثەڤو ْبٔكابت صیًٕكراضایی ئاّيریکبییع ثەرژۀەَاضیی تۀأ ٔ
گۀرەی نە سسيەتگٕزارییەكبَی ئەو صەضتەثژێرە صڵطۆز ٔ سێرسٕازاَە ٔەرصەگرت.
یەو نە تٕسًە ْەرەصیابر ٔ ثەر ەضاتەكبَی كۆيەڵگابی ئەَگهاۆ ا ئاّيریکبیی ثریتای ثإٔە نۀەی كە
ْەيیػاااە كبرٔثااابرە كۆيەڤیەتییەكااابٌ سااارأەتە ئەضاااتۆی صەضاااتەثژێراٌ ٔ رێكشااارأە َااابصۀڵەتی ٔ
تبیجەتییەكابَۀە ٢٩٨.ئەو صیابرصەیە صیابرصەیەكی رۆتایٍ ٔ ثابٔ َیایە زۆرثەی ٔڤتابٌ ياۆصێهی فەرەَطای ا
ئۀرٔپبییاابٌ ْەڵجااژارصٔٔە كە تیبیااضا ثەرپرضاابیەتیی ْەر ْەياإٔ رەْەَااض ٔ الیەَەكاابَی ژیاابَی ئاابثٕٔری ٔ
كۆيەڤیەتی صەكۀێتە ئەضتۆی رێكشارأە ٔ كبرثەصەضاتبَی صۀڵەتۀە .ئەگەر ئبٔڕێاك نە رێگاب ٔ يیتاۆصە
ۆرأ ۆرەكبَی رێكشطتُی ثبزاڕە صاراییەكابَی ئاّيریکب ثاضەَۀە ا ثٕٔرضای َیۆیاۆرو ٔ ثابَكە َبٔەَاضییە
ئەیبنەتییەكاابٌ ا نۀ راضااتییە صەگەٌ كە زۆرثەی ئەو رێكشاارأاَە نە ضااەرەتبصا ْەرچەَااض رێكشاارأەی
تااابیجەتی ٔ َااابصۀڵەتی ثااإٌٔ ثەڤو ْبٔكااابت ْەڵگاااری ئەرو ٔ فبَكػاااێُی كاااۆيەڤیەتیع ثااإٌٔ .نە
ًََٕٔەیەكی ثإٔكترصا ثەڕێٕەثەرایەتیی ْەرصٔٔ پبركە گۀرەكەی يەَٓەتەٌ ٔاتە پبركی َبٔەَضی ٔ پابركی
ریڤێرضاابیض نە صەضااتی گرٔپگەنێكاای َیاإە صۀڵەتاای ٔ َیاإە تبیجەتیااضایە .ثەڤو ٔێُاابكرصَی ثەڕێاإەثرصَی
پبركەكبَی پبریص نە الیەٌ ْبٔٔڤتییبَی كەرتی تبیجەتۀۀ ٢٩٩ێُبكرصَێكی َەكرصِ ٔ يەدبڵە .یبٌ ئبٔڕێاك
ثااضەَۀە نە ئەَجاإيەَی پاابرێسەراَی یبضاابییی ئااّيریکب ٔ ئەَجاإيەَی پسیػ اکبَی ئااّيریکب ئەو گاارٔپە
تبیجەتییاابَە ٣٠٠ثە كەڵكاإەرگرتٍ نۀ ئۆتااۆریتەی صۀڵەت پێاای ثەسػاایٌٕ كبرٔثبرەكاابَی سۆیاابٌ ثەڕێاإە
صەثەٌ.
ئەو ۆرە ثەغضاریكرصَە ثە قٕٔڵی ثە َبر ٔ ْەَبٔی يێژٔٔی ئەَگهۆ ا ئّيریکبییضا ڕۆچإٔە ٔ سابٔەٌ
راثرصٔٔیەكاای صیاابر ٔ ثەر ەضااتەیە .صەضااپێكی ئبٔەْااب ثەغااضاریكرصَێك صەگەڕێااتۀە ثااۆ ضااەرصەيی
ضاااەرْەڵضاَی ئەغااارافییەتی ثریتااابَی ٔەو چاااۆٌ نە ثەغااای یەكەيااای كتێاااجەكەصا ثیُیًااابٌ ئەغااارافە
ئیُگهیسییەكبٌ ْێُض پێػكۀتُیبٌ ثە سۆٔە ثیُی كە ضەرەتب نە َبٔچەكبَی صۀرٔثەری سۆیبَاضا ٔ پبغابٌ
نە صەرۀەی ئۀ َبٔچبَەغضا كبرٔثبرە صۀڵەتییەكبَیبٌ راصەپەڕاَض .صٔاتار ئەو ثەغاضاریكرصَە گٕاضاترایۀە
ثۆ كۆچجەرَػیُەكبٌ ٔ صٔای ئۀەظ گٕاضترایۀە ثۆ كۆيبری ئّيریکب ٔاتە ثاۆ ئۀ غإێُەی كە پیابٔاَی
صۀڵەيەَااض ثە ثاا ئۀەی چاابٔەڕێی ئۀە ثااٍ كە ضیبضااەت ثجێااتە پێػااە ٔ كبریاابٌ نە ضیبضااەت ٔ
[كبرٔثبری] صۀڵەتضا ثەغضارییبٌ صەكرص .ۆرج ٔاغایُگتۆٌ صٔای صٔٔ سإنی ضاەركۆيبری گەڕایۀە ضاەر
يەزراكەی ٔ [نە ْەياابٌ كبتااضا] ْەر ئۀ كاابرەی ئەَجاابوصا كە ئبٔەْااب كەضاابَ ئەَجاابيی صەصەٌ .ئۀ نە
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صەضتەثژێراَی زەيیضاری یر یُیاب ثإٔ ئۀەی نەو اۆرە كەضابَە چابٔەڕٔاٌ صەكارا ئۀە ثإٔ كە ثەثا
ْیش چەغُە چابٔەڕٔاَی ٔ يەثەضاتێكی يابصی نە ْەَاضپ نە سسيەتگإزارییە كۆيەڤیەتییەكبَاضا ثەغاضاری
ثكەٌ ٔەو ضەرپەرغتیبری كبرٔثبری ئیضاریی كەنیطب ئەيیُاضار ٔ پبضاۀاَی ئبغاتی فەريبَاضەی ْێاسی
َیسايیی َبٔچەكە ٔ َٕێُەری پەرنەيبَی َبٔچەیی .پیبٔاَێكی ٔەو تۆيبش ێئێرضۆٌ ەیًاس يەصیطاۆٌ
ەیًس يۆَرۆ ٔیهیبو ْێُری ْەریطۆٌ بٌ تبیهۆر ثێُجبيیٍ ْەریطاۆٌ ٔ تیاۆصۆر ٔ فاراَكهیٍ رۆز ێڵا
ئەو َەریتەیبٌ صرێژە پا صا .رەَاگە سابڵی گرَگتار ئۀە ثێا كە ْەژيابرێكی ثەرچابٔ ٔ فارأاٌ نە چیُای
ئەغرافی ئّيریکبیی كە ثە ثەرأرص نەگەد ئەو ضیًب ئەفطبَەییبَەصا پهە ٔ پبیەیەكی سٕارتریػیبٌ ْەثإٔ
نەضااەر ئۀ ثاابٔەڕە ثاإٌٔ كە سسيەتگاإزارییە صۀڵەتییەكاابٌ ثەغااێكە نە ژیبَیاابٌ ٔ ثە صرێژاییاای تەيەَاای
سۆیاابٌ چەَااضیٍ ٔ چەَااض اابر ْەو نە ئبضااتە ثاابڤ ٔ ثەرزەكاابٌ ٔ ْەو نە ئبضااتە ساإار ٔ َسيەكبَااضا
َاابٔچەیی) ثەغااضارییبٌ نە كبرٔثاابری صۀڵەتیااضا صەكاارصْ .ەَااضێكیبٌ صۀڵەيەَااض ثاإٌٔ ثەڤو زۆرثەیاابٌ
پاابرێسەر یاابسٕص فەرياابَجەرێكی پاابیەثەرزی ثبَااك ثاإٌٔ .نە ثەراَااجەرصا كبرٔثاابری صۀڵەتاای نە ئۀرٔپاابی
كیػٕەریضأ ٣٠١اتە یب نە ثریتبَیب) ٔەو پیػەیەكی نا ْابت كە فەريابَجەرە پرۆفیػاُبڵەكبَی صۀڵەت
ثەرزتاریٍ پۆضااتەكبَیبٌ ثەڕێاإە صەثاارص .ثااۆ ٔێااُە نە فەرەَطاابصا تێكەڵجاإَٔی كبرثەصەضااتێكی سۆغااُبٔی
صۀڵەتی ثە كبرٔثبری تبیجەتی ٔ َبصۀڵەتی غتێكی ئبضابییە ثەڤو كەش َەیجیطاتٕٔە ثبزرگبَێاك نە َێإ
صۀڵەتضا صاثًەزرێ .
تبكە پرۆفیػُبڵەكبٌ ْەيیػە نە ئاّيریکبصا ێگابیەكی تبیجەتییابٌ ثإِٔ .ئەنێكطابَضێر ْەيیهتاۆٌ نە
ضەرصەيی صايەزراَی ئّيریکبصا ئەو غاتەی پێػاجیُی كرصثإٔ ٔ نە فێضراڵیطا پابیپێرزصا ئەو ثۆچإَٔەی
تۆيبركرص ٔ ٔتی كەغیػەكبٌ پبرێسەراٌ ٔ يبيۆضاتبیبٌ[ی زاَكاۆ] ثاێالیەٌ صەيێُاُۀە ْەر ثاۆیە صۀری
«صأەرێكاای ثاابڤ» نە َێاإاٌ پیػەضاابزییەكبٌ ٔ ثەرۀالیەَە ۆرأ ۆرەكبَااضا صەگرَااّ ئەضااتۆَ .ەفطاای
ئبيابصەثَٕٔی رٔٔتای ئۀاٌ صەتاإاَ ثەرژۀەَاضییە گػاتییەكبَی كۆيەڵگااب صەضاتەثەر ثكابت .ثەڤو كاابر ٔ
پیػاااەكبٌ ئێطاااتە نە راثااارصٔٔی سۆیااابٌ صٔٔر كۀتااإَٔەتۀە ٔ نە ژێااار زەستااای ْێرغاااێكی قٕرضاااضا
چەيبَٔەتۀە نە ەيطەرێكی ئەو ْێرغەصا رکبثّریی رٔٔ نە پەرەی ثبزاڕ ٔەضاتبٔە ٔ نۀ ەيطاەرەكەی
صیكەغاایضا صۀڵەتێااك ٔەضااتبٔە كە ثەغااێكی زۆر نە ئەرو ٔ فبَكػااێُی كاابر ٔ پیػااە تبیجەتییەكبَیػاای
سطتۆتە ژێر كۆَترۆڵی سۆیۀە .يابكص ێجێار ضابڵی  ٔ ١٩٠٥ناّ كتێجای ئەسالقای پرۆتطاتبَی ٔ رۆدای
ضەريبیەصاریصا َٕٔضیٕیەتی« :چیُی ئەغراف گێاەڵی ثۆرۆكراضییبٌ نە كاۆد ثریتبَیاب سطاتۀِ [ثەڤو]
ئەو گااێاەڵە قەصەرێااك ثاإٔ ثە َبٔچاابٔاَی ٔڤتاابَی صیااكەی ئۀرٔپاابٔە ٔ ْەر ْەئٕیاابَی گاارتۀە» .ئەو
یبٔازییەی َێٕاٌ صَٔیبی ئەَگهۆ ا ئّيریکبیی ٔ ٔڤتبَی صیكەی ئۀرٔپب ئێطتب گەنا كەيڕەَگتار ثاۆتۀە.
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نەو چاااام ضاااابڵەی راثاااارصٔٔصا صۀڵەت زۆرثەی ئەركە رێكااااشەری ٔ ٣٠٢رەسُەییەكاااابَی ٣٠٣رێكشاااارأە
پرۆفیػااُبڵەكبٌْ ٔ ٣٠٤ەرٔەْااب زۆرثەی صەضااەڤتە ْەرەگۀرەكاابَی كۆيپبَیااب تبیجەتییەكاابٌ ٣٠٥رێکشاارأە
سێرسٕازە گػتییەکبٌ ٔ تبكەكبَی گرتۆتە صەض سۆی[ .نە ثیريبٌ ث ] ئۀ الیەَابَە ئەو صەضاەڤتبَەیبٌ
نە ژیبَی كۆيەڤیەتیی كۆيەڵگبصا ثە كبر صەْێُب .ئەَاضرۆ كابرێُگی ثابٔەڕێكی قإٔڵی ثە فێركابری ْەثإٔ
ْەر ثۆیە نە پێكٓێُبَی ضیطتەيی كتێجشبَە گػتییەكبَی ئّيریکبصا صۀرێكی ثبغی گێڕا .ئێطاتە پێػاُیبر
ٔ گەڤڵەی نەو ۆرە نە َێٕ زەنكبٔی كبەەزثبزی ٔ ثۆرۆكراضیی ئیضاریضا قەتیص صەيێُا چَٕكإٔ صەثا
كۆی پرۆضەكە نە رێگابی ئیاضارییۀە ثەڕێإە ثجرێا  .نە زۆر الیەَۀە گۀرە ثإَٔۀەی صۀڵەت ضإٔصی
فرأاَی ن كۀتۆتۀە چَٕكٕٔ سسيەتگٕزارییەكی زیابتری پێػاكەظ ثە ْەژيابرێكی زیابتری ْبٔٔڤتییابٌ
كاارصٔٔە ثەڤو نە ْەياابٌ كبتااضا ثااۆتە ْااۆی ئۀەی ئااّيریکبییەكبٌ صۀڵەت ٔەو كەرەضااتەیەكی ثاابظ ٔ
گَٕجااابٔ ثاااۆ كبرٔثااابری كاااۆيەڤیەتیع نەقەڵەو ثاااضەٌ .سەڵاااك ٔاصەزاَاااٍ ثە صاَااای پیتااابو ئەركە
كۆيەڤیەتییەكاابَی سۆیاابٌ ێجە ا كاارصٔٔە ٔ ئیااضی پێٕیط ا َبكااب سۆیاابٌ گیاارۆصەی سسيەتگاإزارییە
كۆيەڤیەتییەكاابٌ ثااكەٌ .ئەو ااۆرە ثۆچاإَٔە نە ئۀرٔپاابصا گەنا ثەرثتٔتاارە ئۀرٔپبییەكاابٌ ضااەرەڕای
ئۀەی ضەرٔەت ٔ ضبيبَیبٌ ٔەو سەڵكی ئّيریکب صێتۀە كەچی پبرە ٔ كبتێكی زۆر كەيتر ثاۆ رێكشارأە
سێرسٕازە تبیجەتییەكبٌ تەرسبٌ صەكەٌ .تەَابَەت نە ئّيریکبیػاضا تێڕٔاَیُای سەڵاك ثاۆ سسيەتگإزارییە
كۆيەڤیەتییە راضتەقیُەكبٌ ا ٔاتە صۀڵەتی سۆيبڵی یبٌ تەَابَەت غاۆرا سۆيبڵییەكابٌ ا رۆژ نە صٔای رۆژ
زیاابتر گااۆڕاَی ثەضااەرصا صێاا ٔ ٔەو ثەضااتێُێك چاابٔی ناا صەكاارپ كە تاابیجەتە ثە ضیبضااەتًەصاراَی
پرۆفیػااُبد َەو ْبٔٔڤتییااابَی سٕازیااابر .گاااۆڕصراَی پێٕەَاااضییەكبَی َێااإاٌ صەضاااتەثژێراٌ ٔ كۆيەڵگاااب
كبریگەریی نەضەر كابرايەیی ٔ ضاەركۀتُی صۀڵەتایع صاَابٔە .ثەپێای راپاۆرتی گۀرەتاریٍ كۆنیژەكابَی
یبضاااب ٔ ثبزرگااابَی نە ضااای ضااابڵی راثااارصٔٔصا ْەژيااابری ئۀ سٕێُاااضۀارە ثەر ەضاااتبَەی سٕازیااابری
ثەغضاریكرصٌ نە سسيەتگٕزارییە صۀڵەتییەكبَضاٌ رۆژ نە صٔای رۆژ ٔ ثەرصۀاو رٔٔی نە كسیی صأە.
رەَگە پیػەی پابرێسەری ثبغاتریٍ ًَإَٔە ثێا ثاۆ ئۀ پیػاە تبیجەتییابَەی ٣٠٦كە ْەيیػاە ئەركێكای
كۆيەڤیەتیػیبٌ ثەضەرغبَۀە ثٕٔە تەَبَەت نەيڕۆیػضا پبرێسەر ٔەو «ئەفطەرێكی صاصگب» نەقەڵەو صەصرێ .
ئبٔەْب پێُبضەكرصَێك صەرثڕیُێكی پڕثبق ٔ ثری َییە ثەڵكٕٔ رێك ئبيبژەیە ثۆ ئۀ دەقییەتەی كە پبرێسەراٌ
نە ئبض ا پبرێسگاابریكرصٌ نە ضیطااتەيی یبضاابصا كۆيەڵێااك ئەرو ٔ ثەرپرضاابیەتییبٌ نەضااەر غاابَە .صۀڵەت
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نەضەری فەرز كرصٌٔٔ نە ثەراَجەر يۆڵەتُبيەی پبرێسەریضا رەچبٔی كۆيەڵە پڕەَطایپێكی كابریی ٣٠٧صیابریكرأ
ثكەٌ ٔ كۆيەڵە ئەركێكی صیبریكرأیع ثەڕێٕە ثەرٌ .ثەڤو ْبٔكبت سٕصی ئۀ پیػاەیەظ كۆيەڵێاك يەرج ٔ
٣٠٨
ئەركی زۆر زۆرتری ثۆ ئەَضايەكبَی صیبری كرصٔٔە ٔ صأایبٌ ن صەكب ْبٔكبت نەگەد پرەَطیپە یبضبییەكبَضا
رەچبٔی پرەَطیپە ئەسالقییەكبَیع ٣٠٩ثاكەٌ .يەثەضا نە صاڕغاتُی پرەَطایپەكبَی ْەڵطإكۀتی كابری ٔ
پیػەیی كە نە الیەٌ ْەَضپ رێكشرأی ٔەو «ئەَجٕيەَی پبرێسەراَی ئّيریکب»ٔە ثەڕێٕە صەثرپ ئۀە ثٕٔ كە
كۆيەڵێك نە یبضب َبٔسۆییەكبٌ ثەضەر پبرێسەراَضا فەرز ثكرپ ئەو پرەَطیپبَە پبرێسەراَی صەكرصە كەضبَێكی
پرۆفیػُبڵی ثەڕێس ٔ ثابٔەڕپێكرأ ٔ َەیضەْێػا ثجاُە كەضابَێكی ضابستەچی ٔ صرۆزٌ .پابرێسەراٌ ْەڵگاری
رۆڵێكاای يێژٔٔیاای ثاإٌٔ ٔ صۀری رأێژكاابر یاابٌ رأێژكاابری ثبڤیاابٌ ثااۆ يٕغااتەرییەكبَی سۆیاابٌ صەگێااڕا ٔ
ثەرژۀەَضییە صرێژسبیەَەكابَی ئۀاَیابٌ نەثەرچابٔ صەگارت .ئەو كابرە زۆر ابر ثە يبَابی ئۀە صەْابتۀە كە
پێاۀاَەی ثەرژۀەَضیی سۆیبٌ صأا نە يٕغتەرییەكبٌ ثكەٌ سۆیبٌ تٕٔغی صأاكبریی یبضابیی یابٌ كبرٔثابری
یبضبییی صرێژسبیەٌ َەكەٌ ئەيە نە دبڵێكضا ثٕٔ كە ئەگەر يٕغتەرییەكبٌ ئبٔەْاب كبرگەنێكیابٌ ئەَجابو صاثاب
ثەرژۀەَضی ٔ ضٕٔصی فرأاَی ثۆ پبرێسەراٌ ثەصٔأە صەثٕٔ .ئێهیٓۆ رۆت نە ثەرپرضبَی ئەَجٕيەَی پبرێسەراَی
َیۆیۆرو كە نە ضەرەتبی ضەصەی ثیطتەيضا ثٕٔ ثە ٔەزیری صەرۀە ٔ ٔەزیاری ثەرگریای ئاّيریکب ٔ ْەرٔەْاب
ضااێُبتۆری َیۆیااۆرو ضااەرصەيبَێك صەیاإت «َیاإەی ئەركاای ضەرغاابَی پاابرێسەرێكی ثەڕێااس ئۀەیە ثە
يٕغتەرییەكەی ثڵێ تۆ كبثرایەكی گەيژەی ٔ صەث ٔاز ثٓێُی».
پاابرێسەراٌ نە كۆيەڵگاابی ئااّيریکبصا ێگاابیەكی ثێٕێُەیاابٌ ْەثاإٔ ]١٥[.نە ٔڤتێكااضا كە ئەغاارافی
زەيیُضاری َەثٕٔ پبرێسەراٌ ثجَٕٔە صەضتەثژێراَی سبٔەٌ ئیًتیبز ثەڤو سێرسإاز .ئۀاٌ نە ْەيإٔ غابر ٔ
غاابرۆچكەكبَی ئااّيریکبصا ْاابٔٔڤتییەكی پێػااەَگ ثاإٌٔ كە یبريەتییاابٌ ثە صرٔضااتكرصَی يۆزەساابَە ٔ
َەسۆغااشبَەكبٌ صەصا صايەزرأە يەصەَییەكبَیاابٌ صاصەيەزراَااض ٔ چەَااضیٍ اابر نە ْەياإٔ ئبضااتەكبَضا
ثەغضارییبٌ نە سسيەتگٕزارییە صۀڵەتییەكبَضا صەكرص .ثۆ ٔێُە ئبٔڕێك ثضەَۀە نە ەیًاس ضای كابرتێر كە
نە صٔا ضاابڵەكبَی ضااەصەی َااۆزصەصا یەكێااك ثاإٔ نە َبضاارأتریٍ پاابرێسەراَی َیۆیااۆرک ئۀ نە رۆَاابَی
ئەَجٕيەَی پبرێسەراَی َیۆیۆركضا سبٔەٌ رۆد ثٕٔ ٔ نە [ضەر ەو] ثسا ە ریئۆريشٕازەكبَی غبر ٔ ئەیابنەتی
َیۆیۆركیػضا صۀرێكی زۆر گرَگ ٔ كبریگەری ْەثٕٔ كە صەتٕاَیٍ ئبيبژە ثضەیُە ْەَاضپ نۀ ثسا ابَە ٔەو
كۆيیطااایۆَی تیهاااضەٌ ٣١٠كاااۆيیتەی ثەگژاچااإَٔۀەی گەَاااضەڵیی ضیبضااای «ضاااەَضیكبی َەتۀەییااای
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 . ٣١٠ئەو كۆيیطیۆَە ثە يەثەضتی چبرەضاەركرصَی كێػاەی َێإاٌ صیًٕكراتەكابٌ ٔ كۆيابریشٕازاٌ نەضاەر
ْەڵجژارصَەكبَی ضەركۆيبریی  ١٨٧٦صايەزرا .ضەرەڕای ئۀەی كبَضیضای صیًٕكراتەكبٌ ٔاتە ضابيٕێم تیهاضێٍ
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غااابرۀاَییەكبٌ» «ضاااەَضیكبی ْبٔٔڤتییااابٌ» «كهااإپی غااابر» ٔ «كهااإپی صۀڵەتااای ثااابظ» .ثە
ٔاتبیەكیتر ژیبَی صۀڵەتیی كبرتێر ثەغێكی ْەرە گۀرەی كۆی ژیبَی کبریی ئۀی صاگیر کرصثٕٔ .کابرتێر
ًََٕٔەیەکی تبقبَە َەثٕٔ ٔ نە َیۆیاۆرک ٔ ْەرْەيإٔ ئاّيریکبصا ثە ضاەصاٌ كەضای ٔەو ئۀيابٌ ْەثإٔ.
ْێُاااری ضتیًطاااۆٌ كە یەكێاااك ثااإٔ نۀ پااابرێسەراَەی نە ژێرصەضاااتی رۆتاااضا پەرٔەرصە كراثااإٌٔ ٔ نە
كبثیُەكبَی تیاۆصۆر ٔ فاراَكهیٍ رۆز ێڵتاضا ٔەزیاری ثەرگاری ٔ نە كابثیُەی ْێرثێارت ْۆ ێریػاضا ٔەزیاری
صەرۀە ثٕٔ نە ثیرۀەرییەكبَیضا ٔتٕٔیەتی« :پبرێسەری ئّيریکبیی صەث ساۆی ثە فەريابَجەرێكی زاتای ٔ
بیرچٕاڵی ٣١١صۀڵەتەكەی ثساَا  ...ئەگەر ثێا ٔ نە ضاەرصەيێكضا ئەو َەریاتە كابد ثێاتۀە ٔ ئەَاضايبَی
ئەَجاإيەَی پاابرێسەراٌ تەَیااب ٔ تەَیااب نە سااسيەت كاابر ٔ كەضاابثەتضا ثااٍ ثێگٕياابٌ صەغااێ صاْاابتٕٔی
ئبزاصییەكبٌ صاْبتٕٔیەكی نێم ٔ تبریك ثێ » .ئەو پێٕەَضییەی ضتیًطۆٌ نە َێإاٌ پابرێسەراٌ ٔ ئبزاصیاضا
صایُبٔە پێٕەَضییەكی سۆڕایی ٔ ثێجُەيب َییە .ئۀكبت كە تۆكڤیام نە صەرثاڕیُە ثەَبٔثبَگەكەیاضا رایگەیبَاض
كە صەتإاَیٍ ئەغارافییەتی ئاّيریکب نە «نە ئەَجإيەَی پابرێسەراٌ یابٌ نە َێإ صاصگبكبَاضا» ثاضۆزیُۀِ
تەَیااب يەثەضااتی ئۀە َەثاإٔ كە نە ئااّيریکبصا پاابرێسەراٌ صەضااەڤتی یەكەيااٍ ٔ نە ضااەری ضااەرۀەصاٌ.
تۆكڤیم پێی ٔاثإٔ گۀرەتاریٍ يەترضایی ضاەر ئاّيریکب يەترضایی «صیكتابتۆریی زۆریاُە»یە .ئەو ٔڤتە
ٔەو ٔڤتبَی ئۀرٔپبیی سبٔەٌ پێكٓبتێكی كۆيەڤیەتی َەثإٔ تۆكڤیام نۀە صەترضاب كە َەثإَٔی چیُای
ئەغراف كە صەتٕاَ رۆڵای ضاەقبيگیركەرێكی كاۆيەڤیەتی ٣١٢ثگێاڕپ ئاّيریکب ثكابتە قٕرثابَیی صەضاتی
صیًبگۆژەكبٌ ٔ پۆپۆنیطتەكبٌ ٔ ْێسە َبنیجرانییەكبَیتر .ثە رای تۆكڤیم پابرێسەزاٌ ئەیابَتٕاَی صەقابٔصەق
رۆڵای چیُاای ئەغااراف ثگێاڕٌ ئۀیااع ٔەو ْەيیهتااۆٌ نەضاەر ئۀ ثاابٔەڕە ثاإٔ كە پاابرێسەراٌ قەرزصاری
كەش َیٍ ٔ صەتٕاٍَ چبٔصێر ٔ پبضاۀاَی ثەرژۀەَاضییە گػاتییەكبٌ ٣١٣ثاٍ .ئۀ َٕٔضایٕیەتی پابرێسەراٌ
«غێٕازێك نە ٔەڤيضەرثَٕٔی كۆيەڤیەتی صەئابفرێٍُ كە یبريەتیًابٌ صەصات صەضاتكۀتەكبَی صیًٕكراضای
ثپبرێسیٍ ٔ ْبٔكبت ئیجبزە ثە سۆ صەرسطتُی سراپە َبكۆتب ٔ َەثڕأەكبَیػی َەصەیٍ».
ئەو صیااًەَە تااب راصەیەو صیًەَێكاای ئبیااضیبنە ثەڤو تااب ضاای ضاابد نەيۀپااێع ْەر ئەو صیااًەَە
كاابریگەرییەكی قاإٔڵی نەضااەر كاارصار ٔ ْەڵطاإكۀتی زۆرثەی پاابرێسەراَی ئااّيریکب ثە اا صەْێػاا .
َٕٔضااەرێك ثە َاابٔی يبیكاام نااۆییص كە ثاابٔكی نە َیۆئۆرنیبَااضا َٕٔضاایُگەیەكی یبضاابییی ْەثاإٔ نە
ثیرۀەرییەكبَی سۆیضا ضەثبرەت ثە ْبٔكبراَی ثبٔكی َٕٔضیٕیەتی« :ژیابَی ئۀاٌ نەضاەر ئەَضێػاەیەكی
صەَگێكی زۆرتری ثەصەض ْێُابثٕٔ ثەڤو صٔا ابر ئەو كۆيیطایۆَە صەَگای ثە كبَضیاضای كۆيابریشٕازاٌ ٔاتە
راصێرفۆرص ْیصصا.ٔ .ف
311. Virtual potentially
312. Socialfixative, socialstabilizer
313. Generalbenefit

258

ثە تۀأی صەضااتەثژێرگەرایبَە رۆ َراثاإٔ ٔاتە نەضااەر ئۀ ئەَضێػااەیەی ٔا صەڵێاا پاابرێسەر نە ساإصی
كێػەكە ثەرزتر ٔ گرَگترە .پبرێسەر سبٔەٌ زاَطتێكی تبقابَەیە .پابرێسەر ْەڵطإكۀتەكبَی ساۆی ثەپێای
صاثَٕەریتێكی ضەستگیراَە ثەڕێٕە صەثبت ...پبرێسەر َبٔثبَگی ثبظ نە َێإ كۆيەڵگابصا ثە گرَگتاریٍ غاتی
سااۆی نە صَٔیاابصا صەزاَ ا ثەڤو نەگەد ئەيەغااضا ثێگٕياابٌ پاابرێسەر نە ئبض ا ئەو ثاابثەتەصا ْاایش ااۆرە
َیگەراَای ٔ كەڵكەڵەیەكای فیكریای َیایەَ .بٔثابَگی چابكە ئبیاضیبل ٔ ئبيابَجی ئۀ َیایە ثەڵكإٔ ئبكابيی
غێٕازی ژیبَیەتی» .ئەو یٓابَە پەرژیُكارأ ٔ پابرێسرأەی پابرێسەری ٔرصە ٔرصە صاڕٔٔساب ٔ نێاك تارازا
چَٕكاإٔ گەنا پاابرێسەری َۆياابڵی تاابزە ْەڵتۆقیاإ تااێكەد ثەو ثەضااتێُە ثاإٌٔ .صیاإاَی ثاابڤ نە ١٩٧٧صا
ئیجاابزەی ثبَگەغااە ٔ پڕٔپبگەَااضەی ثە پاابرێسەراٌصا ئەيەظ ٔای كاارص نە َێاإاٌ كۆيپبَیااب گۀرەكاابَی
پبرێسەریضا نەضەر پبرە كێجەرك ٔ رەقبثەتێكی قٕٔد صرٔض ثێ  .نۆییص صەڵێا « :پابرێسەری َەیتإاَی
نە ثەراَااجەر ْەرصٔٔ ەەریااسە ٔ ٔیطااتی ئّيریکبییەكبَااضا ثااۆ صیًٕكراتیساضاایۆٌ ٔ ثە ثبزرگاابَیجٌٕٔ سااۆی
راثگرپ زۆر بر ئەو صٔٔاَە ْبٔٔاتبی یەكضی صێاُۀە)»[ ]١٦تاب َۀەیەو نەيۀپاێع پیػاەی پابرێسەری
تب راصەیەو ٔەكٕٔ كبرتێهێاك ثەڕێإە صەثاراْ .ەژيابری كۆيپبَیبكابَی پابرێسەری نە ْەيإٔ غابرەكبَضا زۆر
كەو ثٌٕٔ ٔ تێكەڵجٌٕٔ ثەو ثبزارە گەن ضەس ٔ صژٔار ثٕٔ .ئۀاَەی ثەو كبرۀە ضەرقبد ثإٌٔ صاْابت
ٔ صەرايەتاای ثبغاایبٌ ْەثاإٔ ثەڤو ْۀڵاای پەرەپێااضاَی كبرٔثاابری سۆیاابٌ َەصەصا .پاابرێسەری پیػااەی
صۀڵەيەَضثَٕٔۀە َەثٕٔ ثەڵكٕٔ رێگبیەو ثٕٔ ثۆ ثەصەضتٓێُبَی صاْابتێكی رۀا ٔ ئابثڕٔٔصاراَە .پابرێسەراٌ
ثاابزاڕی ثەضااەقبو ٔ ٣١٤صاْاابتی َەگااۆڕ ٣١٥ثەڤو ْەيیػااەییی سۆیاابٌ ال ثەرز ٔ ثەڕێااس ثاإٔ .ئەو پێكٓاابتە
كبرتێم ئبضبیّ ٣١٦صەرفەتێكای گەرەَتیكارأی ثاۆ پابرێسەراٌ صەڕەسطابَض تابكٕٔ ثتإاٍَ ثەصٔای ٔیطا ٔ
صاسٕازییااّ ضیبضااییەكبَی سۆیبَااضا ثااڕۆٌ .یەكێااك نە ثەرپرضاابَی ثەضاابڤچٕٔی كۆيپبَیاابیەكی پاابرێسەریی
َیۆیۆرو پێی ٔتى:
ْەياإٔ ئەو الٔاَە پێیاابٌ سۆغااە ثااساٍَ چۆَاابٔچۆٌ صەتاإاٍَ ٔەو صیااٍ ئبچطااێٍ ٔ ضاابیرۆش ٔێااُص
پبرێسەری ٔ سسيەتگٕزاریی ضیبضی تێكەد ثە یەكتار ثاكەٌ .ثێگٕيابٌ ئۀاٌ َابتٕاٍَ ئەو كابرە ێجە ا
ثكەٌ[ .چَٕكٕٔ] ثە ئبضتی یەكەو ْەر پبرێسەرێاك ثایۀپ نە پەرأێاسی كابرە ضاەرەكییەكەیضا نەو اۆرە
چبالکییبَە ئەَجبو ثضات نەگەد كەش َبثێتە غەریك .ثە ئبضتی صٔٔەو ْایش یبریاضەصەر ٔ غاەریكێك َیایە
كاابتێكی ْێُااض گَٕجاابٔ ثااۆ ئەو كاابرە تەرساابٌ ثكاابت كە ثە غااەریكجَٕٔەكەی ثااژیٔ .ێااُص ئۀكاابتەی
پبرێسەرێكی الٔ ثٕٔ چەَضەْب يبَگ نەضەر ثبثەتە ضیبضییەكبٌ ٔ ضیبضەت صاڕغتٍ چاڕ صەثإٔیۀە .ئێإە

314. Stablemarket
315. Stableincome
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ئیضی قەت َبتٕاٍَ ئبٔەْب كبرێك ثاكەٌ .پابرێسەری ئێطاتب گاۆڕصرأە ثاۆ ۆرێاك ثبزرگابَی ٔ كەضابثەت
ئەڵجەت ثبزرگبَییەكی رکبثّراَّ زۆر قۆڕ ٔ َبغیریٍ.

نە ضەگی پبضۀاَۀە ثۆ ضەگی ثبٔەظ
كەو تاااب زۆر ْەيااإٔ ئۀ غاااتبَەی ضاااەثبرەت ثە پااابرێسەری ئبيبژەيااابٌ پااا صا نە ئبضااا زۆرثەی
پیػەكبَیتریػضا صەثیُرێ  .ئەَجإيەَی پسیػاکبَی ئاّيریکب رەَاگە ضاەرصەيبَێك ثەْێستاریٍ ضاەَضیكبی
پیػەییی ئۀ ٔڤتە ثإٔث ئەو ضاەَضیكبیە پاێگە ٔ ئبضابیع ٔ صەضاەڤتی پسیػاكبَی صاثایٍ صەكارص نە
ثەراَجەریػضا صأای ن صەكرصٌ ضتيەت ٔ تەَضرٔضتیی َەسۆغەكبَیبٌ نە ْەئٕ غات ثە گرَگتار ثاساٍَ.
پیػااەی پسیػااكی ْەيیػااّ ٔیطااتٕٔیەتی َەسۆغااەكبٌ صڵُیااب ثكاابتۀە كە َاابث قەت َیگەراَاای صۀا ٔ
صەريبٌ یب سٕص ثڕیبری پسیػكێك ثٍ چَٕكٕٔ پسیػك تەَیب ثەپێی ثبغتریٍ ْۆكبرە پسیػاكییەكبٌ ثڕیابر
ٔەرصەگرپ .نە ضٕێُضَبيەی ثٕقراتضا ْیش ئبيبژەیەو ثە پطۆڵەی پابرە َەكارأە) .ثەڤو نە چەَاض صەیەی
راثاارصٔٔصا پسیػااكبٌ پااێگەی سۆیاابٌ نەصەض ا صأە چَٕكاإٔ صۀڵەت ثااۆتە گۀرەتااریٍ یبریکااّری َاابٔ
٣١٨
ثەضااتێُی تەَضرٔضااتی ٔ صۀا ٔ صەرياابٌ ٔ كۆيپبَیبكاابَی ثاایًە ٔ ٣١٧رێكشاارأی ثاایًەی نەغطاابەی
ْۀڵیاابٌ صأە نە رێااژەی سەر ەكبَیاابٌ كەو ثااكەَۀە ْەرٔەْااب پیػااەكبَیتری ثەضااتێُی تەَضرٔضااتی ٔ
صۀا ٔ صەريبَیع ثەْێستر ثَٕٔەتۀە .ئێطاتە ئیاضی پسیػاكیع ثاۆتە ثبزرگابَێكی رٔٔت ٔ كابری رۆژاَەی
ثاااریتییە نە صاثەزاَاااضَی سەر ەكااابٌ ثەڕێااإەثرصَی ثڕیبرَااابيە صۀڵەتییەكااابٌ َیگەراَجااإٌٔ نە ئبضااا
غكبتكرصَی َەسۆغەكبَضا ٔ قجإٔڵكرصَی زەسا ٔ گٕغابری رەقابثەتْ .ەر ثاۆیە ئیاضی ئۀ پێٕەَاضییە
ثێٕێُە ٔ قٕٔڵەی َێٕاٌ پسیػك ٔ َەساۆظ َابثیُیٍ يەگەر نە ئبضا صۀڵەيەَضاَاضا كە گإپ ثە پإٔد ٔ
پبرە َبصەٌ ٔ نەو ثبرەیۀە كێػەیەكیبٌ َییە .غێٕازی كۆَتری پیػەی پسیػكیع ْەرٔەو پابرێسەری تاب
راصەیەو كبڵئبياابَە ٔ ضاابٔیهكبَەیە ثەڤو ئەيە ْاایش نۀ دەقااییەتە َاابگۆڕپ كە نە ضاای ضاابڵی راثاارصٔٔصا
پسیػكی گۆڕاَێكی زۆر گۀرەی ثەضەرصا ْبتٕٔە.
ژيێریبریع چیرۆكێكی ْبٔغێٕە ژیبٔە .نّكۆثَٕٔۀەیەكی كۆَگرێص نە ضابڵی ١٩٣٣صا ئابنێٍ ثابرکهی
َاإێُەری ئەیاابنەتی تێُێطاای ئۀ پرضاایبرەی ئبراضااتەی كۆنۆَێاام ئاابرتۆر كاابرتێر ضااەرۆكی یەو نە
گۀرەتریٍ كۆيپبَیبكبَی ژيێریبری نۀ ضەرصەيەصا كرص كە ئبیب صەتٕاَیٍ صڵُیاب ثایٍ نۀەی كە ژيێریابراٌ
چاابٔصێرییەكی تۀأ ثەضااەر يٕغااتەرییەكبَیبَضا صەكەٌ ثاابركهی [ئیُجااب] پرضاای« :ك ا دیطاابثتبٌ ن ا
صەسٕازی » كبرتێر نە ٔەڤيضا ٔتیٔ« :یژصاٌ» .ئەڵجەت ْەَضپ ْۆكبری صیكەیاع صۀریابٌ صەگێاڕا .ئەو
317. Insurance company
318. Health insurance
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پیػەیە سبٔەٌ كۆيەڵە پێٕەرێكی پێػكۀتٕٔ ثإٔ ٔ ٔەو پابرێسەری ثابٔەڕپێكرأی پێػایُەی صارایای[ی
ْبٔٔڤتییبٌ] ْۀڵی صەصا َبٔ ٔ َبٔثبَگی سۆی ثپبرێسپ .ضایًبی ژيێریابر ضایًبی يرۆ ێكای رٔٔگارژ ثەڤو
ثبٔەڕپێكرأ ثإٔ ٔ ثە ْایش غاێٕەیەو ئۀ ضایًبیە َەثإٔ كە نە رٔٔصأی َبغایریُی كۆيپبَیابی ئێُرۆَاضا
صرٔض ثٕٔ .رۆژَابيەی ٔادضاتری ژۆرَابد ثاۆ غارۆ ەكرصَی ْۆكبرەكابَی صاڕٔٔسابَی كۆيپبَیابی يەزَای
ژيێریاابریی ئاابرتۆر ئەَضێرضااۆٌ نە ضاابڵی ٢٠٠٢صا زَجیاارِ ٔتاإٔێژێكی نەگەل ژيێریبراَااضا ئەَجاابو صا ٔ
ئۀاَیع نەضەر غیكرصَۀەی گۆڕاَكبرییە گۀرەكابَی پیػاەی ژيێریابری نە ثیطا ضابڵی راثارصٔٔصا چاڕ
ثَٕٔۀە .ئەگەر ْێًابی گۆڕاَكبرییەكابَی ثەضاتێُی پابرێسەری ثە ثڕیابرەكەی صیإاَی ثابڤ ثاۆ ئابزاصثَٕٔی
پڕٔپبگەَضە كرصٌ ثاساَیٍ ئۀا ْێًابی گۆڕاَكبرییەكابَی ژيێریابری ثاریتییە نە رێكۀتُُابيەكەی  ١٩٨٩نە
َێٕاٌ كۆيیطیۆَی ثبزرگبَیی فیضراد ٔ ئەَجٕيەَی ژيێریبراَی رەضًیی ئّيریکبصا كە ثەپێای ئۀ رێكۀتاُە
ژيێریبراٌ نە ثبتیی ٔەرگرتُی ئٕچەیەكی ضاەەبتیی صیابریكرأ صەیابَتٕاَی نۀە ثەصٔأە َارر ٔ يإٔچەی
كبرەكبَیبٌ ثە غێٕەی ثگۆڕًََٕٔ ٔ ٣١٩ەییٔ ٣٢٠ەرثگارٌ .ئەو ثڕیابرە يبَابی ئۀەیە ژيێریابراٌ صەیابَتٕاَی
نە رێگبی رأێژکبرییە گػتییەكبَۀە ٣٢١صاْابتێكی ثەرفارأاٌ كاۆ ثاكەَۀە .ئەو رێكۀتُُابيەیە ئەیٕیطا
چبكطبی نەو پیػەیەصا ثكبت ٔ رٔٔثەرێكی كرأەتر ٔ رکبثّراَّتری ثۆ ثئابفرێُ  .صیطابٌ ثە ثابزاڕیكرصٌ
ٔ صیًٕكراتیساضاایۆٌ پااێكۀە ٔ ثە یەو ئبراضااتەصا ْەَگبٔیاابٌ ْەڵگاارت) .ثەڤو ئبكاابيێكی گۀرەی ئەو
ریئۆرياابَە ئۀە ثاإٔ كە ژيێریاابراٌ فێاام ٔ تەڵەكەی [صۀرصاَۀەی یبضااب ٔ] ْەڤتااٍ نە پیتبكیاابٌ ثااۆ
كۆيپبَیبكبٌ صەصۆزییۀە ٔ نە ثەراَجەر ئەو سسيەتەصا ثەغاێك نۀ پبرەیابَە كە نە رێگابی صەضاپێٕەگرتُی
پیتبكۀە ٣٢٢صەگەڕایۀە ثاۆ سۆیابٌ ْەڵاضەگرت .ئابَتۆَی رایاضێر یەكێاك ثإٔ نە ژيێریابراَی كۆيپبَیابی
ئێرَێط ا ئەَااض یبَااگ كە ثیرۀەرییەكاابَی سااۆی ثااۆ رۆژَاابيەی ٔادضااتری ژۆرَاابد گێااڕأەتۀە رایااضێر
صەیگێڕێتۀە چۆَبٔچۆٌ فێریبٌ صەكرص سسيەتگٕزاریی تبزە ٔ َإپ ثە يٕغاتەرییبٌ ٔ كڕیابراٌ ثئرۆغاێ
ٔاتە سسيەتگٕزاریگەنێكی ٔەو پبرێسەری ثیًە رأێژكابری گەڤڵە صاڕغاتٍ ٔ [ثە كإرتی] ْەر غات كە
صۆالری تێااضا ثێ ا  .ئۀ نە ثیرۀەرییەكبَیااضا ٔتاإٔیەتی[« :ئەو كاابرە] ٔەو ئۀە ٔاثاإٔ رۆژَبيۀَٕضاابٌ
فێری فرۆغتُی ئبثَٕٔەی رۆژَبيە ٣٢٣ثكەٌ .يٍ َەيضەتٕاَی ئەو كبرە ثكەو چَٕكٕٔ صەيساَای نە راضاتیضا
يٕغااتەرییەكبَى پێٕیطااتیبٌ ثەو غااتبَە َیاایە» .رایااضێر صەركاارا ثەڤو زۆرثەی ْبٔكاابراَی رایااضێر ئەو
ْەنااإيەر ە َٕێیەیااابٌ قجااإٔد كااارصٔ .رصە ٔرصە ٔای نااا ْااابت ژيێریااابراٌ نە پێُااابٔ صاسٕازییەكااابَی
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يٕغااتەرییبَضا ئبياابصە ثاإٌٔ ْەياإٔ كبرێااك ئەَجاابو ثااضەٌ ٔ ثە ٔاتاابی ٔادضااتری ژۆرَاابد ئاابڵٕگۆڕێكی
ثُەڕەتییبٌ نە رۆڵی سۆیبَضا كرص ٔاتە «نە ضەگی پبضۀاَۀە ثۆ ضەگی ثبٔەظ»]١٧[.
نە ٔادضتریتضا ضڕیُۀەی نەو چەغُەی ضُٕٔرەكبٌ ثە تۀأی تەغاەَەی ضاەَضٔٔە ٔ ثاۆتە غاتێكی
رۆتاایٍ ٔ ثاابٔ .ثبَكااضاراٌ ٔ صەڤڤٌ [پێػااتر] صەثااب نە ئبض ا ْەياإٔ ضااەريبیەگٕزاراَضا رەچاابٔی ْەَااضپ
ثەرپرضبیەتی ٔ سبڵی صیبریكرأیبٌ ثكرصایەت كە یەكێكیبٌ ثریتی ثإٔ نە ئەَجبياضاَی یبكابرییەكی تۀأ
ٔ تۆكى نە َێٕاٌ َرسێُەراٌ ٔ ٣٢٤ثبَكضاراَضا َرسێُەراٌ كۆيپبَیبكبَیابٌ صەَرسبَاض ٔ ثبَكاضاراٌ نەگەد ئۀ
كۆيپبَیابَەصا صەكۀتاُە يابيەڵۀەْ .ێُااری كابفًەٌ ضاەرۆكی پێػاإٔی َرسێُەراَای كۆيپبَیابی ثرایاابَی
ضااباليۆٌ نە ثیرۀەرییەكبَیاااضا صەڵێااا تااابكٕٔ ضااابڤَی صەیەی  ١٩٨٠كۆيپبَیبكااابٌ ئەو یبكبرییەیااابٌ
صەپبراض ٔ ثە راضتی َەیبَضەْێػا َارسێُەراٌ ٔ َرسبَاضَەكبٌ ضاەرثەسۆییی سۆیابٌ نەصەضا ثاضەٌ.
[ثەڤو] نە كۆتبییی َۀەصەكبَۀە ئەو یبضب ٔ رێطبیبَە ئبراضتەی يەرگێكی سێرایبٌ گارتە ثەر ْیطاتریبی
ئیُتەرَێتیع ثە تۀأی غپرزەی كرصٌ ٔ نەَبٔی ثرصٌَ .رسێُەراٌ راپۆرتی ضەراَطەر ْەڵە ٔ صرۆیبٌ ثاۆ
ضەْبيی كۆيپبَیب تبزەكبَی ثٕاری تەكُۆنۆژیب ئبيبصە ٔ ثتٔ صەكرصۀە ٔ ثەو غێٕەیە ثبزاڕگەريییبٌ ٣٢٥ثاۆ
صەكرصٌ ئیُجاب ثبَكەكابٌ ثە ثتٔكارصَۀە ٔ پێػكەغاكرصَی ضاەْبيی ئۀ كٕيپبَیابَە پابرە ٔ پإٔڵێكی
فرأاَیبٌ كۆ صەكرصۀە .زۆرثەی ئەو ۆرە كبراَە ثە تۀأی نە چٕارچێٕەی یبضبصا ثإٌٔ نەڕاضاتیضا ئەو
پرۆضااااەیە زۆرثەی تبیجەتًەَااااضی ٔ ئیًتیاااابزە رۆتاااایٍ ٔ ثبٔەكاااابَی رێطبضااااڕیُۀەی ٣٢٦پاااا ثاااإٔ
تبیجەتًەَااضیگەنێكی ٔەو ثاابزاڕێكی رکبثّراَااّتر ْێُاابَە يەیااضاَی یاابریای ٔ ئەكتەراَاای َإپ ٔ ْبَااضاَی
صاْێُبَی تەكُۆنۆژیكی ٔ ثەڕێٕەثەری .٣٢٧ثەڤو ئەو پرۆضەیە كۆيەڵە كێػەیەكی تبزەیػی ن كۀتاۆتۀە
ٔ ثااۆتە ْااۆی ضااەرْەڵضاَی يۆتیاات ٔ ٔیطااتی ضااەرەڕۆیبَە ٔ صژایەتیاای ثەرژۀەَااضییەكبٌ كە ئەيەظ
يەترضییەكی زیبتری ثۆ ەيبٔەری سەڵك ثەصٔأە ثٕٔە ٔاتە ثاۆ ْەيابٌ ئۀ كەضابَەی كە ٔا ثڕیابر ثإٔ
ْەياإٔ ئەو گۆڕاَكبرییاابَە ثە قاابزاَجی ئۀاَااضا ثػااكێتۀە[ .صٔای ئەو گااۆڕاَە] ثاابزاڕە صاراییااّ تبزەكاابٌ
٣٢٨
زیُااضٔٔتر پڕ اإٔڵەتر ٔ كرأەتاار [نە اابراٌ] ثاإٌٔ ثەڤو نە ْەياابٌ كبتااضا يەترضاایی ثێطااەقبيی
ْەڵەثاإَٔی زاَیبرییەكاابٌ ضاابستەچێتی ٔ ْیطااتریبیع زیاابتر [نە اابراٌ] سۆیاابٌ صەَٕاَااض .صٔاثەصٔای
تەقیُۀەی ئیُتەرَێ ٔرصە ٔرصە ْەژيبرێكی ثەرچابٔ نە ضیبضاەتًەصاراٌ ٔ كبرثەصەضاتبٌ كرصیابَە ْەرا ٔ
صأای چبٔصێری ٔ كۆَترۆڵی زیبتریبٌ كرص ا ئەيەظ ثە يەثەضتی ئۀەی ْەر غت كە پێػتر غابرصرأە ٔ
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َبئەسالقی ثٕٔ ئبغكر ثكرێ ٔ ثەپێی یبضب قەصەەە ثكرپ ئەگەر ئەو یبضبیبَە پەضُض ثكارێٍ [ثێگٕيابٌ]
ْێًبی گۆڕاَێكیترە كە رەَگە دبغبْەڵُەگریع ثێ ٔاتە ٔازْێُبٌ نە يۆصێهی «چابٔصێریی َبڕەضاًیی»
ئەَگهۆ ا ئّيریکبیی ٔ قجٕٔڵكرصَی يۆصێهی «چبٔصێریی رەضًیی» ئۀرٔپبیی .ئەڵاجەت رێگابیەكی ثبغاتر
َەريتر ٔ ٣٢٩ئبٔەزيەَضیرغیًبٌ ٣٣٠نە ثەرصەضتضایە ٔ صەتإاَیٍ ثە ژیبَاضَۀە ٔ زیُاضٔٔ كارصَۀەی ْەَاضپ
نۀ يەرج ٔ كۆت ٔ ثەَضاَەی كە نەو چەَض صەیەی راثرصٔٔصا ٔەال سارأٌ ٔ ضاڕصرأَەتۀە ٔەْاب صۆسێاك
ثئبفرێُیٍ كە پیػەكبٌ سۆیبٌ ئبگبیبٌ نە سۆیابٌ ثێا ٔ ثجاُە چابٔصێری سۆیابٌ .ثەڤو ئەو كابرە يبَابی
گەڕاَضَۀەی تیرێكە كە نە كەيبٌ صەركرأە ٔ تەقێُرأە.

سۆکٕغتُی صەضتەثژێراٌ
نە پػ ْەئٕ ئەو رۀتبَۀە كە ضەثبرەت ثە ْەَاضپ نە پیػاەكبٌ سطاتًبَە ثەر ثابش گاۆڕاَێكی
كٕنتٕٔری رٔٔی صأە كە ثریتییە نە [گۆڕصراَی] رۆڵی صەضتەثژێراٌ .ئاّيریکبییەكبٌ دەز نە تێئكاریٍ یابٌ
قطەكرصٌ صەرثبرەی صەضتەثژێراٌ َبكەٌ .سٕصی ٔغەی صەضتەثژێر ئۀاٌ ثیری سۆثەزنساَیٍ ٔ نإٔتجەرزی
صەسبتۀە ٔ ٔەو صیبرصەیەكی َبئاّيریکبیی صەكۀێاتە ثەرچابٔ .ئاّيریکب ْەيیػاە چیُێكای صەضاتەثژێری
ثااإٔە ٔاتە ْەيااابٌ ئۀ رێاااژە كەيەی كە نە راضاااتیضا زۆرثەی صايەزرأە گۀرەكااابٌ ثەڕێااإە صەثەٌ.
صەضااتەثژێراَی كااۆٌ نە َێاإ ثاابزَەیەكی صاساارأصا صەژیاابٌ كە نەضااەر ثُەياابی رەچەڵەو ٔ ْااۆز ٔ رەگەز
رۆَراثٕٔ .ضیطتەيی َٕپ ضیطتەيێكی صیًٕكراتیكترە ٔ تبكەكبٌ نەضەر ثُەيبی پابرە ٔ ئابٔەز ٔ َبٔثبَاگ
پێػااكۀتٍ ثەصەض ا صەْێااٍُ كە ثە گػااتی پرۆضااەی ْەڵجژارصَاای ٣٣١ضیطااتەيی َاإپ گەن ا ثبغااتر ٔ
كرأەتاارە .ثەڤو یاابٔازیی گۀرە نۀەصایە كە صەضااتەثژێراَی ئۀضااب [ثە ثەرأرص نەگەد صەضااتەثژێراَی
ئێطتبصا] زیبتر سۆیبٌ نە قەرەی ثەرپرضبیەتی ٔ ئەركە كۆيەڤیەتییەكابٌ صەصا ئەيەظ تاب راصەیەو نەثەر
ئۀە ثاإٔ كە نە [پاابرێسرأثَٕٔی] پااێگەی سۆیاابٌ صڵُیااب ثاإٌٔ .صەضااتەثژێراَی ئێطااتە نە صَٔیاابیەكی زۆر
كرأەتااار ٔ رکبثّراَاااّترصا صەژیاااٍ ٔ چااابالکٍ .ئێطاااتب ثەرپرضااایبراَی گػاااتیی ٣٣٢كۆيپبَیاااب گۀرەكااابٌ
صەضااەڤتێكی زۆرگۀرەیاابٌ ْەیە ثەڤو ثێئااۆقرەٌ ٔ نە ْەياإٔ الیەكۀە نە ژێاار زەساا ٔ گٕغاابرصاٌ
[كەچاای] يە جاإٔرٌ نۀ صۆسە صژٔارەصا ْەڵااكەٌ ٔ پێػااەَگ ثااٍ ٔ رێااژەی ضاإٔص ٔ ثەرژۀەَضیػاایبٌ
فرأاَتار ٔ گۀرەتار ثاكەَۀەْ .ەر ثاۆیە ٔیطاتەكبَیبٌ ثەرثاتٔ َیایە ٔ ثەركإرتە ئبضاۆی ثەرصەيیػاایبٌ
صرێژساابیەٌ َیاایە ٔ تەَیااب تااب ضااجەیُ ثااڕ صەكاابت .ثە گػااتی ئۀاٌ َە ثە ْااسر ٔ َە ثە كاارصۀە ٔەو
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صەضااتەثژێراٌ َااب ٕٔڵُۀِ ئەيە دەقییەتێكاای رٔٔتە ٔ [ثێگٕياابٌ] گەن ا صڵتەزێُیػااە چَٕكاإٔ ئۀاٌ
ْێػتب ْەر صەضتەثژێرٌ.
یەو نە صیاابرتریٍ َیػاابَەكبَی گااۆڕصراَی غااێٕە ثیركاارصَۀەی صەضااتەثژێراٌ ثااریتییە نە [گااۆڕصراَی]
ۆری ئبیضیبنەكبَیبٌ .نە ضەرەتبی ضاەصەی ثیطاتەيضا پیابٔاَێكی ٔەو رۆثێارت ثرۆكیُگاس صەضاتیبٌ صایە
كاارصَۀەی ْەَااضپ رێكشاارأی تاإێژیُۀەیی ٣٣٣كە نەضااەر ضیبضااەتە صۀڵەتییەكاابٌ چااڕ صەثاإَٔۀە
رێكشاارأی ثرۆكیُگااس كە نە ١٩١٦صا صايەزرا یەكەو ًَاإَٔەی ثەر ەضااتە ٔ صیاابری ئەو ااۆرە رێكشاارأاَە
ثٕٔ .ئەو رێكشرأاَە صەیبَٕیطا نە ضاەرٔٔی دیاسة ٔ ضیبضاەتجبزییە دیسثییەكابَۀە سسيەتای [گەل ٔ]
َیػااتًبٌ ثااكەٌ .ثرۆكیُگااس صەیٕیط ا رێكشرأێااك ئاابٔا ثكاابت كە »صٔٔر نە ْەرچەغااُە گرێااضرأییەكی
ضیبضی یبٌ صارایی ...صەیتب ٔ زاَیبرییە ثُەيبییە ئبثٕٔرییەكابٌ كاۆ ثكابتۀە غارۆ ە ٔ نێكاضاَۀەیبٌ ثاۆ
ثكبت ٔ [صٔا بر] ثیشبتە ثەرصەو ْەيٕاَۀە»« ]١٨[.ئیضارەی َەتۀەیی ثۆ تٕێژیُۀە ئبثٕٔرییەكابٌ»یاع
كە نە ضاابڵی ١٩٢٠صا صايەزرا ئبياابَجگەنێكی َبدیسثییاابَەی ْەڵجژارصثاإٔ .ثەڤو پااێاۀاَەی ثیركاارصَۀەی
زۆرثەی سەڵك نە ضەرەتبی ضەصەی ثیطتضا ئبیضیۆنۆژیب رۆڵێكی كس ٔ كەيڕەَگی َەثٕٔ .نە راضتیضا رەَاگە
يهًالَا فرأاَەكاابَی ئۀ ضااەرصەيە كە نە ئبضا ْەياإٔ ثبثەتێكااضا صەثیُاارا ا ثاابثەتگەنێكی ٔەو ياابفی
صەَگااضاَی ژَاابٌ پیتاابكە گۆيرۆكییەكاابٌ ٣٣٤یبضاابيەَضكرصَی ٣٣٥ثبزرگاابَی ااَّگی یەكەياای یٓاابَی ٔ
«یەكێتیی َەتۀەكبٌ» ٣٣٦ا ٔای كرصث سەڵك ثكۀَە صٔای ئبٔاكرصَی ٔەْب رێكشرأگەنێك كە ثتإاٍَ نە
رێگبیبَۀە ضیبضەتە صۀڵەتییەكبٌ نە صەرۀەی گۆڕەپابَی سٕێُابٔیی ضیبضاەتجبزییە دیسثییەكابٌ ثاشەَە
ثەر غرۆ ە ٔ غیكبرییۀە .ثۆ ٔێُە «غۆرای پێٕەَضییە ثیبَییەكبَی ئاّيریکب «ثە غاێٕەی ْابٔثەظ ٔ نە
الیەٌ ْەر صٔٔ دیسثاای كۆياابریشٕاز ٔ صیًاإكراتۀە صايەزرا ٔ صەیبَٕیطاا ثە صايەزراَااضَی ئەو غااۆرایە
پػتیٕاَیی ْەر صٔٔ دیسثەكە ثۆ ئبيابَ ٔ كەڵاكەڵە یٓبَییەكابَی ئاّيریکب راثگارٌْ .ەيإٔ ئەو ْۀڤَە
ْێُض ثە َرر ٔ ثەرپرضیبراَە ثٌٕٔ كە نەو ضاەرصەيە ئابٔەژٔٔ ٔ پاێاۀاَەی ئۀڕۆصا يارۆڤ ثبٔەڕیابٌ پا
َبكبت ثەڤو ئۀ ۆرە كەضبَە ثە راضتی نەضەر ئۀ ثابٔەڕە ثإٌٔ كە پێٕیطاتە ضیطاتەيی صیًٕكراضای
ْەَااضپ صەرفەت ٔ غاإێٍ ثااۆ كاارصَۀەی گٕتاابرێكی يەصەَاای نەضااەر ثاابثەتە گاارَگە كۆيەڤیەتییەكاابٌ
ثشٕنیێُ یەكەو ضەرۆكی فەسریی غاۆرای پێٕەَاضییە ثیبَییەكابٌ كۆيابریشٕازێكی َبضارأ ٔ ثەر ەضاتە
ثٕٔ ثە َبٔی ئێهیٓۆ رۆت ٔ یەكەو ضەرۆكیػی بٌ صەثڵیإ صەیڤایص ثإٔ كە نە ١٩٢٤صا نە الیەٌ دیسثای
333. Research institute
334. Customtariff
335. Lawful / law - abiding

 . ٣٣٦ئۀ رێكشرأەی كە صٔای َّگی یەكەيی یٓبَی صايەزرا ٔ نە صٔای َّگی صٔٔەيی یٓبَییۀە ثٕٔ
ثە رێكشرأی َەتۀە یەكگرتٕٔەكبٌ .ٔ .)UNف
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صیًاإكراتۀە ثااۆ ْەڵجژارصَەكاابَی ضااەرۆو كۆياابری كبَضیااضا كاارا .ئەو غااۆرایە ثە غااێٕەیەكی غااێهگیراَە
ْۀڵی صەصا صەرفەتێك ثاۆ صیابڵۆق ٔ راگاۆڕیُۀە ضاەثبرەت ثە ضیبضاەتی صەرۀەی ئاّيریکب ثشإنیێُ
صیبنۆگێكی يەصەَای كە نە ژێار كابریگەریی ضیبضاەتجبزییە دیسثییەكبَاضا َەثا  .برێكیابٌ ضەرَٕٔضاەر ٔ
صايەزرێُەری گۆ بری فبریەٌ ئەفێرز ا ئۆرگابَی غاۆرای پێٕەَاضییەكبٌ ا ثاّ ێگارەكەی ساۆی ٔت ئەگەر
ْاابت ٔ رای گػااتی یەكێكًاابَی ثە صیًاإكرات زاَاای پێٕیطااتە ئۀیااضی زۆر سێاارا ثە ئبراضااتەی قاابزاَ ٔ
ثەرژۀەَضیی كۆيبریشٕازاَضا ثكۀێتە كبر.
صەضتەثژێراٌ ئەگەر ئێطاتب ثەغاضاری نە كبرێكاضا صەكەٌ ثەغاضاریكرصَەكەیبٌ ئبراضاتەی رٔاَگەیەكای
دیسثی صەگرێ ٔ ئۀ رٔاَگەیەظ زۆرثەی كبت گرێاضرأی ئۀ ثابثەتەیە كە الی سۆیابٌ گارَگەَ .سیاك ثە
ْەياإٔ ئۀ رێكشاارأە تاإێژیُۀەیی ٔ َبٔەَااضە نێكۆڵیُۀەییاابَەی نەو ضاای ضاابڵەی راثاارصٔٔصا ْاابتَٕٔەتە
چێجااإٌٔ ثە قااإٔڵی ئبیاااضیۆنۆژیكٍْ .ۆكااابری ئەو ثااابثەتە تاااب راصەیەو ْەڵئەگەڕێاااتۀە ثاااۆ ْۀڵە
صەضتە ەيعییەكبَی كۆَطێر بتیطتبَی ئّيریکبیی ثاۆ صرٔضاتكرصَی «صژە رێكشطاتٍ»٣٣٧ێاك نە ْەياجەر
ئۀ ۆرە رێكشطتُەصا كە رێكشرأی ثرۆكیُگس ٔ غۆرای پێٕەَاضییە ثیبَییەكابٌ ْێًاب ٔ ضاەيجٕنی ثإٌٔ.
ثێگٕيااابٌ كۆَطێر بتیطاااتەكبٌ زۆرثااابظ نۀ دەقاااییەتە گەغاااتجٌٕٔ كە ئەو رێكشطاااتُە نە غەضااا ٔ
دەفتبكبَاااضا ئبراضاااتەی چەپگەرایااای ٔ ثەرەی چەپااای گرتاااۆتە پاااێع .ثەڤو ئۀاٌ نە ثااابتیی ئۀەی ثە
پێكٓێُااابَی رێكشرأەگەنێكااای ضاااەرثەسۆتر ْۀڵااای چبرەضاااەركرصَی كێػاااەكە ثاااضەٌ ثڕیبریااابٌصا
رێكشرأەگەنێك صرٔض ثكەٌ كە ثەرَبيە ٔ يبَیئێطتی دیسثیی سۆیبٌ پێڕۀ ثكەٌ .ثێگٕيابٌ ئەو اۆرە
ْەڵطاإكۀتەی كۆَەپاابرێساٌ صژكرصۀەیەکاای نیجرانییاابَەی ن ا صەكۀێااتۀە ٔ صٔا اابر صَٔیاابی ضیبضااەتە
صۀڵەتییەكبَی ٔاغیُگتۆٌ صٔٔ ەيطەریتر ٣٣٨صەكبتۀە .ئێطاتە نە زۆرثەی رێكشارأە تٕێژیُۀەییەكابَی
ثاإاری ضیبضااەتە صۀڵەتییەكبَااضا یااب نە چەَااض ًَاإَٔەیەكی گرَااگ) تاإێژەراٌ ثەپێاای رٔاَگەكبَیاابٌ
ْەڵااضەثژێرصرێٍ َەو ثەپێاای پطااپۆڕی ٔ زاَطااتەكبَیبٌ ئۀاَاایع ثە ثبغاای صەزاَااٍ صەثاا ج ئبكاابو ٔ
صەرئەَجبيێك ثشەَە ثەرصەض ْ .ەرچەَض ثە ئبغاكرا پێیابٌ َابٔترپ فاتَە رٔاَاگەی صیابریكرأ ْەڵجژێارٌ
ثەڤو ئۀاٌ ثااۆ سۆیاابٌ ئۀ راضااتییەیبٌ صەرو پاا كاارصٔٔە كە َبٔەَااضەكبَی تاإێژیُۀە ثااۆ ئۀەیاابٌ
صاَەيەزراَضٌٔٔ كە رۆغُجیرێكی ئابزاصثیر ٔ ضەرثەضا ثاٍ .ثاۆرتێٍ پیُاس ثەرپرضایبری نێكۆڵیُۀەكابَی
َبٔەَضی ْەریتێ ثە ئبغكرا صاَای ثۀەصا َابٔە كە «ئاێًە كاۆيیتەیەكی پێكٓابتٕٔ نە كەضابَی ثێالیەَای
ساابٔەٌ ثەڵگەَاابيەی صٔكتااۆرا َاایٍ .ئااێًە صەث ا نە پێُاابٔ ثەْێسكاارصَۀەی ثەرەی سۆيبَااضا كۆيەڵێااك
ثەڵگبَضٌ ٔ ئبرگیۆيێُ ثۆ ئۀ كۆَطێر بتیطتبَە ثضۆزیُۀە کە ضیبضەتە صۀڵەتییەكبٌ صاصەڕێاژٌ»]١٩[.
337. Anti - organization
338. Bipolar / dipole
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نەو ضەرصەيەصا كە ئبیضیۆنۆژیب كۆَەكبٌ ئیضی َبتٕاٍَ كێػە تبزەكابٌ چبرەضاەر ثاكەٌ [تابكە] ثەرْەيای
ئەو تٕێژیُۀە یەكالیەَبَە ٔرٔٔژاَضَی ْەَضپ ثبضٕسٕاش ٔ يػتٕيڕی نە پێػۀە صیبریكرأە كە ْەڵگاری
غیكبرییەكی یضی ٔ ثبیەسضاری ئۀتۆ َیٍ.
[ثەيەغۀە] ثە ثەرأرص نەگەد ئۀ رێكشرأاَەصا كە ثۆ ثەصٔاصاچإَٔی ئبیاضیۆنۆژیب رۆ َەَارأٌ ثەڵكإٔ
ثە ئبغااكرا ثااۆ ثەصٔاصاچاإَٔی ثەرژۀەَااضییەكبٌ ئاابٔا كاارأٌ نە زۆر الیەَۀە ْێػااتب رێكشاارأە دیااسثییە
تٕێژیُۀەییەكبٌ كەيتر يبیەی َیگەراَیٍ .نە راضاتیضا زۆرپ نە «رێكشارأە تإێژیُۀەیی» ٔ «َبٔەَاض»ە
تبزەكبَی ٔاغیُگتۆٌ ثَٕٔەتە ثبغتریٍ ئبيێر ٔ كەرەضتەی صەض گارٔپە سابٔەٌ ثەرژۀەَاضییەكبٌ ا ٔاتە
گرٔپگەنێكاای ٔەو كۆيپبَیبكاابٌ ضااەَضیکبکبَی کرێکاابراٌ ٔ تەَاابَەت صۀڵەتە ثیبَییەكاابٌ .كاابری ئەو
َبٔەَضاَە ثریتییە نە ثتٔكرصَۀەی كۆيەڵە «تٕێژیُۀە»یەكی ثەرفرأاٌ ثاۆ ضاەنًبَضَی ئۀەی كەضابَێك
كە پاإٔد ٔ پاابرە ثەياابٌ صەصەٌ غاایبٔی ٔەرگرتُاای ضۆثطاایضە صۀڵەتییەكاابٌ یاابسٕص ْەياإٔ چەغااُە
پػااتگیرییەكی صیااكەٌ[ .ثبغااترە ثڵێاایٍ] ضیبضااەتە دیسثییەكاابٌ نەالیەكۀە ٔ نۀالٔەظ صەركاارصٌ ٔ
صايەزراَضَی ضیبضییبَە [ی فەريبَجەراٌ] ثە راصەیەكی زۆر ْیش صەرفەتێكیبٌ ثۆ غایكرصَۀە ٔ َرسبَاضَی
ثەڕاضتی ضەرثەسۆی ضیبضاەتە صۀڵەتییەكابَی ٔاغایُگتۆٌ َەْێػاتۆتۀە .ئەياڕۆكە ٔاغایُگتۆٌ صاثەظ
ثٕٔە ثەضەر صٔٔ ثەرەی ئبیضیۆنۆژیكضا ٔ كەو تب زۆر كبرٔثابری ْەيإٔ كەضاێك صٔا ابر صەثەضاترێتۀە ثە
یەكێك نەو صٔٔ ەيطەرۀەْ .یشكبت ضیبضەتە صۀڵەتییەكبٌ نە ثۆغبییضا صاَەڕێاژرأٌ ٔ ضیبضاەتجبزییە
دیسثییەكاابٌ ٔ گاارٔپە ساابٔەٌ ثەرژۀەَااضییەكبٌ نە ضااەر ئەو پرۆضااەیە كبریگەرییاابٌ ثاإٔە ٔ صەغاا
ثػیبَج ثەڤو ْەئٕ چابٔصێراَی ضای ضابڵی راثارصٔٔی ٔاغایُگتۆٌ نەضاەر ئۀە تەثابٌ كە ٔاغایُگتۆٌ
ئبڵٕگۆڕێكی ضەرضبيكەر ژیبٔە ٔ الیەَگریكرصَای غاەڕاَگێساَەی رۆغاُجیراٌ یابٌ َإێُەراَی نۆثییەكابٌ نە
گارٔپە ساابٔەٌ ثەرژۀەَااضییە ثإٔكەكاابٌ ثێئەَااضازە زیاابصی كاارصٔٔە .صەضااتەثژێرە تبزەكاابَی ٔاغاایُگتۆٌ
نەثبتیی ئۀەی ٔاز نە صەيبرگرژیی دیسثی ثٓێٍُ ٔ ثەرۀ پێػكۀتٍ ْەَگبٔ ثُاێٍ یابٌ تەَابَەت نەثابتیی
ئۀەی سٕصی ئەو ٔازْێُبَە ثكەَە تبقە ئبيبَی سۆیبٌ تەَیب ٔ تەَیب ئۀ صەيبرگرژییەیابٌ كارصۆتە پارصی
ثەصٔاصاچَٕٔی ثەرژۀەَضییەكبَی سۆیبٌ.
٣٣٩
[ثەو پێاایە] تاابكەیەو صايەزرأە ياابٔەتۀە كە صەتاإاَ نە كۆيەڵگاابی ئااّيریکبصا رۆڵاای َاابٔكۆ ٔ
َابٔثژیكەر ثگێااڕپ :يیااضیبكبٌ .يیااضیبكبٌ صَٔیااب ثااۆ ثەرصەَگەكبَیاابٌ ٔ ٣٤٠ثەرصەَگەكبَیاابٌ ثااۆ صَٔیااب غاای
صەكەَۀە .نە ئێطتبی ئّيریکبصا يیضیبكبٌ زیبتر نە ْەئٕ صايەزرأەكبَیتر راضاتییەكبٌ رٌٔٔ صەكەَۀە ٔ

339. Mediatorinstitutions
340. Addressee

266

گەڤڵە ضیبضییەكبٌ صاصەڕێژٌ .ثەڤو ثەيەغاۀە ٔ ثە پاێاۀاَەی گارٔپە َبٔكۆكابَیتر ٣٤١كە صاثەزاَاضٌ ٔ
صايركبَضَۀەی كەفٔكٕد ٔ ْەضتە ەيبٔەرییەكبٌ یەكێاك ثإٔ نە ئەركە ٣٤٢يێژٔٔییەكبَیابٌ يیاضیبكبَی
ئەيااااڕۆ زۆر اااابر پەرە ثەو ْەضااااتبَە صەصەٌ .يیااااضیبكبٌ ْەرا ٔ ْەژاٌ صەثەسػااااُە ْۀاڵەكاااابٌ ٔ
ضەرَجڕاكێػەریبٌ صەكەٌ ْەَضپ بر گۀرەیابٌ صەكەَۀە ٔ ْەَاضپ ابریع ْۀڵای ثإٔككرصَۀەیابٌ
صەصەٌْ[ .ەرچەَض] تێهە یسیۆٌ ٔ رۆژَبيە زەرصەكابٌ نە ْەيإٔی زیابتر کۀتإَٔەتە ژێار كابریگەریی ئەو
ثبثەتۀە ثەڤو ئەو رۀتە كبریگەریی نەضەر زۆرثەی چبپەيەَییەكابٌ صاَابٔەَ .ابتٕاَیٍ ثڵێایٍ پابڵُەرێكی
غەیتبَی نەپػ ئەو كابرۀە ثإٔە .صیًٕكراتیساضایۆٌ ثە ثابزاڕیكرصٌ ْەرٔەو چاۆٌ زەثریابٌ گەیبَاضۆتە
ْەرْەئٕ پێػاەكبَیتر ثە ْەيابٌ غاێٕە صَٔیابی ژۆرَبنیسیػایبٌ سطاتۆتە ژێار كابریگەریی سۆیابَۀە ٔ
زەثریاابٌ نا صأە .ثااۆ ٔێااُە ْەر ضا تێهە یسیااۆَە ضاإَُەتییەكە صەیاابَساَی ثیُەراَیاابٌ یااب نۀاٌ ْاایش
ْەڵجژارصَێكی صیكەیبٌ نەثەرصەضتضا َییە ْەر ثۆیە تبكٕٔ صەیەی ٔ ١٩٨٠ەكٕٔ كبرتێهێك كبریبٌ صەكارص ٔ
صە ٕٔڤَۀەْ .ەرچەَض ئەو تێهە یسیۆَبَە پێیبٌ ٔاثٕٔ ثەغی صەَگٕثبش ٔ ْۀاڵەكبٌ ثەغاێكی زیابَكەرە
ثەڤو ئۀ پێگۀ ێگە پتۀ ٔ قبیًەیبٌ ٔ ْەرٔەْب ْەَاضپ یبضابی پێٕەَضیاضار ثە َابٔاسُی ثەرَبيەكابَۀە
ٔایبٌ كرصثٕٔ ئۀاٌ ثەغی صەَگٕثبش ثە يبیەی ثەْب ٔ ثابیەسی سۆیابٌ نەقەڵەو ثاضەٌ ٔ ثەرزی راثگارٌ.
ئۀاٌ ئبيبصِ ثٌٕٔ نە پێُبٔ صەَگٕثبضی ثیبَی فیهًای صۆكیۆيێُتابر ٔ ٣٤٣كٕنتإٔرصا چای پابرە پێٕیطاتە
سەر ی ثكەٌ.
٣٤٤
ئیُجااب غۆڕغاای زاَیاابری ضااەری ْەڵااضا ٔ ثاإٔ ثە ياابیەی كەيجاإَٔۀە ٔ صاثەزیُاای سەر ەكاابٌ
[ْەرٔەْب] ضەرچبٔە ٔ رێگابی زاَیابریی ْەرچای زیابتری سطاتە ثەرصەضا ٔ ثإٔ ثە ْاۆی صرٔضاتجَٕٔی
ْەيە ااۆرە رکبثااّری ٔ كێجەركێیەكاای تاابزە .ضااەرْەڵضاٌ ٔ نەصایكجاإَٔی تێهە یسیااۆَی كاابثهی يبَاابی
تۀأثَٕٔی پبٔاَكابریی ٣٤٥ئۀ ضا كەَابڵە ضاەرەكییە .ئێطاتە ئۀ ضا كەَابڵە ضإَُەتییە ثە كارصۀە
كۀتااإَٔەتە كێجەركێیەكااای ثەرصۀاو ٔ چركەثەچاااركە نەگەد صەیااابٌ يیاااضیبی ْۀاڵُێاااری راثااإارصٌ ٔ
ضەرگەريی ٔ ٔتٕٔێژكبرصا .ئەو يهًالَێیە ثاۆتە ْاۆی ضاەرْەڵضاَی ْەَاضپ ضایًبی رَٔٔابو ٔ ثەرَابيەی
ژیااراَە ٔ ئبٔەزيەَااضاَە ْەَااضپ اابریع گیاابَێكی تاابزەی كاارصۆتە ثەر ثەرَاابيە يبَااضٔٔكەرەكبٌ .ثەڤو
كبرصاَۀەی گػتیی ئەو يهًالَێیە ئبراضتەی نێژ ٔ ضەرۀسٕاری گرتاۆتە پاێع .ئەگەر َەتإاَی ثەرصەَاگ
ثشڵە ێُی یبٌ ثە فیهًە ترضێُەرەكبٌ نە ثەرصەو غبغەی تێهە یسیۆَاضا ثٓێڵیاتۀە ئۀا رٔٔ نە كەَابڵێكی
341. Mediatorgroups
342. Function
343. Documentary
344. Informationalrevolution
345. Monopoly
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صیكە صەكبت .كۆَە ثەرْەيٓێُەرێكی صەَگٕثبضی تێهە یسیۆَی ئەیٕت« :ئەو ْەيإٔ كەَابڵە پاڕ ْەژيابر ٔ
ۆرأ ااۆرە ثااۆ ئۀە صايەزراٌ كە ثیااُەر ياابفی ْەڵجژارصَاای زیاابتری ْەث ا ٔ صٔا اابر ئەو غااتە صەثااب ثە
ضااإٔصی ثیاااُەراٌ ثػاااكبیەتۀە .ثەڤو ئۀی راضاااتییە ئۀەیە كە ثە ئبضااابَی صەتااإاَیٍ سەڵاااك ثەرۀ
ضەیركرصَی ضێكص ٔ تَٕضٔتیژی راثكێػیٍٔ .ەو كتێجی ثابظ ثەرَابيەی ثبغایع صأای غاتی زیابتر نە
ثیُەر صەكبت .ثەڤو ئەيڕۆ ْیش صەرْێُەرێاك ئۀ ریطاكە قجإٔد َبكابت تەَابَەت ثاۆ یەو صەقەظ چیایە
ثیُەر َبئٕيێض ثكبتْ .ەيٕاٌ نۀ ئبيێری ریًۆت كۆَترۆڵە صەترضٍ» .ئەڵجەت چەَض ثەرَابيەیەكی گرَگای
ْۀاد ٔ صەَگٕثبضااایع ْەٌ كە ثەرَگااابری ئەو رۀتە ثااإَٔەتۀە ٔ ثەرساااۆصاٌ صەكەٌ ثەڤو ثەڕٔاری
صەضپێكرصَی زۆرثەی ئەو ثەرَبيبَە صەگەڕێتۀە ثۆ چەَض صەیە نەيۀپاێع ٔ ٔرصۀرصە ٔ ثە صرێژاییای ئۀ
ضبڤَە ثەرصەَگیبٌ ثۆ سۆیبٌ كۆ كرصۆتۀە.
ضەرْەڵضاَی ضەرچبٔەی ۆرأ ۆر ثۆ ٔەرگرتُی ْۀاد صَٔیبی چبپەيەَییەكبَیػای غاپرزە كارصٔٔە.
زۆرێك نۀ رۆژَبيبَەی ٔا ضاەرصەيبَێك زۆر ثابظ ٔ ثەپێاس ثإٌٔ [ئێطاتە] صاسارأٌ ٔ ئۀاَیتاریع ٔەو
راثرصٔٔ َەيبَٔەتۀە .ثەڤو يیضیب چبپییەكبٌ ٣٤٦رٔٔ نە گەغە ٔ ژیبَۀەٌ ثبغترە ثڵێیٍ چەَاض رۆژَابيە ٔ
گۆ برێكی صاَطیەی ثەپێس ٔ پڕَبٔەرۆكًبٌ ْەیە كە ثەرصۀايیع ثە پێستر ٔ ثبغتر صەثُۀە .رۆژَبيەكابَی
َیۆیااۆرو تاابیًس ٔادضااتری ژۆرَاابد ٔ ٔاغاایُگتۆٌ پۆضاا ئێطااتە نە ْەيیػااە ثبغااتر چاابو ٔ ثااتٔ
صەكرێُۀەْ .ۆكبرەكەغی صەگەڕێتۀە ثۆ ئۀەی كە ثە ثەرأرص نەگەد تێهە یسیۆَاضا رۆژَبيەكابٌ كاۆيەڵە
سەڵكبَێكی زۆر كەيتر ٔەو ثەرصەَگی سۆیابٌ ْەڵاضەثژێرٌ ٔ نەڕاضاتیضا رٔٔثەری ثەرصەَگەكبَیابٌ كإرت
صەكەَۀە ثااۆ گرٔپێكاای تااب راصەیەو گاإڵجژێركرأ .ثەڤو ئەو ضا رۆژَاابيەیە َاابتٕاٍَ ئۀ رۆڵە يەصەَیاایە
ثگێااڕٌ كە ْەزاراٌ رۆژَاابيە نە ضەراَطااەری ئااّيریکبصا صەیگێااڕٌ .یەكێكیتاار نە ْۆكاابرە ْەرەگرَگەكاابَی
ثەپێسيبَۀەی ئۀ رۆژَبيبَە ئۀەیە كە يإڵكی ْەَاضپ ثُەيابڵەی سێرسإازٌ ٔ ئەو سابٔەَە سێرسإازاَە
نەضااەر ئۀ ثاابٔەڕەٌ كە تەَیااب ثەڕێاإەثەری كۆيپبَیاابیەو َاایٍ ثەڵكاإٔ ثەڕێاإەثەری ْەَااضپ صايەزرأەی
َەتۀەیی ٔ َیػتًبَیٍ .ضەر ەو ئۀ رۆژَبيە ثەر ەضتبَەی نە الیەٌ ثُەيبڵە يبنكەكبَیبَۀە ثە كۆيپبَیاب
گۀرەكاابٌ فرۆغاارأٌ نە رۆژَاابيەی نۆشئاابَجهێص تاابیًسۀە ثگاارە تااب صەگاابتە رۆژَاابيەی فیالصێهئیااب
ئەَكۆییرەر صاثەزیُێكای زۆر گۀرە ژیابٌٔ .نە زۆر ًََٕٔەغاضا رۆژَابيەكە ْەر نە ثاُەڕەتۀە صاسارأە .نە
َێٕ گۆ برە یضییەكبَیػضا تەَیب چەَض صاَەیەكیبٌ تب ئێطتبیع گەغبٔە ٔ ێی ضەرَجٍ صیابرە ْۆكابری
ئەيەظ ْەر صەگەڕێتۀە ثۆ ئۀەی كە سبٔەَەكبَیبٌ ئبيبصەٌ نە پێُبٔ َابٔەرۆكی ثبغای گۆ برەكەیبَاضا نە
گیرفاابَی سۆیاابٌ سەرج ثااكەٌ .ثااۆ ًَاإَٔە صەتاإاَیٍ ئبياابژە ثااضەیُە َیۆیااۆركێر ٔ ئبتالَتیااك ياابَتهی كە
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ْەژيبری ثەرصەَگەكبَیابٌ تەَابَەت نە ثەرصەَگای رۆژَابيە ثبغاەكبَیع زۆر كەيتارە .٣٤٧ثەڤو ئەو اۆرە
يبنكاابَە ثەرصۀاو كەيتاار ٔ كەيتاار صەثااُۀە ٔ ئەو صیبرصەیەياابٌ ثە تۀأی ثیُیاإە .ئەو صۆسە صڵتەزێااُە
يرۆڤ صەْەژێُا ئەگەر چابپەيەَیی ثەپێاس ٔ پڕسٕێُەریػاًبٌ َەثا صەتإاَیٍ صیًٕكراضایی نیجرانیًابٌ
ْەث ثەڤو ئبٔەْب صۆسێك ثە ْیش غێٕەیەو صۆسێكی ئبیضیبل َییە .ثیريبٌ َەچا تابقە پیػەضابزییەو
یبضاابی ثُایُەییاای ئااّيریکب ثە رَٔٔاای ثەڵێُاای پبرێسگاابریكرصٌ ٔ پبراضااتُی صأە پیػەضاابزیی يیااضیب
گػتییەكبَە .٣٤٨ثەڤو ئەو كێػبَّ تەَیب تبیجەت ثۀ پیػەضبزییە َییە پیػەضابزییەكبَیتریع صۀرێكای
گرَاااگ نە ضاااەركۀتُی صیًٕكراضااایضا صەگێاااڕٌ ٔ الٔاز كۀتُااای ئۀاَااایع يااابیەی سەو ٔ َیگەراَیااایە.
َٕٔضەرێك ثە َبٔی ەیًس فبنٕێس صەڵێا ْ« :ەَاضپ كابڤ ٔ سسيەتگٕزاریًابٌ ْەٌ كە َابتٕاَیٍ تەَیاب ثە
رٔاَگەیەكی رٔٔتی ثبزرگبَییۀە َرر ٔ ثەْبیبٌ نە َێٕ كۆيەڵگابصا صیابری ثكەیاٍ ثاۆ ٔێاُە تەَضرٔضاتی ٔ
صۀا ٔ صەريبٌ فێركبری چبپەيەَییەكبٌ پبرێسەری ٔ يبف ٔ یبضب .ئەگەر كاۆپ رێاژەی پێػكەغاكرصٌ
ٔ تبیجەتًەَااضییەكبَی ئەو كاابڤ ٔ سسيەتگٕزارییاابَە نە الیەٌ ثاابزاڕی ئاابزاصۀە صیاابری ثكاارپ [ثێگٕياابٌ]
كۆيەڵگااب َاابتٕاَ ثەسااتۀەری صەضااتەثەر ثكاابت .ئێاإە َبتاابَۀپ يُااضاڵەكەتبٌ نە زاَكۆیەكااضا ثااشەَە ثەر
سٕێُضَۀە كە ثەرَبيەی ٔاَەكبٌ تەَیب نەضەر ثُەيابی ْێسەكابَی ثابزاڕ ٣٤٩صاصەڕێژرێا  .ثە ْەيابٌ غاێٕە
چاابپەيەَییە ثەپێااس ٔ ثبغااەكبَیع كااۆيەڵە ثەرژۀەَااضییەو پێػااكەظ ثە كۆيەڵگااب صەكەٌ كە ضاإُٔری
ثەرژۀەَضییە يبصییەكبَیبٌ صەثەزێُ » .يەثەضتًبٌ ئۀە َییە كە پبراضتُی ئەو پیػەضبزییبَە پێٕیطاتی
ثە صەضاااتێٕەرصاَی صۀڵەتە .نەڕاضاااتیضا صەضاااتەثژێراَی سێرسااإاز رێگەچااابرەی يێژٔٔیااای ٔ صێریُااای
[رۀاَضَۀەی ْەڕەغەكبَی ثەرصەو] پابرێسەری ٔ چبپەيەَییەكابٌ ثإٌٔ ثەڤو كابت ژيابرەی ئەو اۆرە
صەضتەثژێراَە ثەرصۀاو كەيتر ٔ كەيتر صەثێتۀە ئبسۆ چیًبٌ نە صەض صێ ٔ صەث چی ثكەیٍ
ئەگەر نە ێگە ٔ پاێگەی كۆيەڤیەتیتابٌ ثاێشەو ثاٍ سێرسٕازثإٌٔ ئبضابَترە .یەكەو صەضاتەثژێراَی
ئااّيریکب ٔاتە صەضااتەثژێراَی پرۆتطااتبٌ ئبٔەْااب صۆسێااك صەژیاابٌ .پرۆتطااتبَە ئەَگهۆضبكطااۆَە ضااپی
پێطتەكبٌ )٣٥٠ (WASPنە ضەرەتبی صايەزراَی ئّيریکبٔە تبكٕٔ صەیەی  ١٩٦٠سبٔەٌ پێگەیەكای ثەرزتار
ٔ زاڵتاار نە كۆيەڵگاابی ئااّيریکبصا ثاإٌٔ .ضااەرۆو كۆيبرەكاابٌ ٔەزیراَاای صەرۀە پبرێسگاابراٌ ضااەرۆكی
 . ٣٤٧گۆ بری َیۆزٔیك كە سۆو كبری تیب صەكەو یەو نۀ صەگًەٌ گۆ برە پڕ تیراژاَەیە كە تب ئێطتبیع
ثۆ غیكرصَۀەی ْۀاد ٔ صەَگٕثبش يیتۆصێكی قٕٔد ٔ یضی پێڕۀ صەكبت .یەو نە گرَگتریٍ ْۆكبرەكابَی
ئۀەی َیۆزٔیك تٕاَیٕیەتی ئەو كبرە ثكبت ئۀەیە كە ئەو گۆ برە ْای ثُەيابڵەی گراْابيە ئەو ثُەيابڵەیە
سبٔەٌ رۆژَبيەی ٔاغیُگتۆٌ پۆض یػٍ.
348. Mass mediaindustry
349. Marketforces
)350. White Anglo – Saxon Protestant (WASP

269

پیػەضبزییەكبٌ ضەرۆكی ئەَجٕيەَەكبَی پبرێسەراٌ ٔ ضەرۆو زاَكۆكبٌ ْەرْەئٕیابٌ  WASPثإٌٔ.
ئۀاٌ نە رێگااابی تاااۆڕێكی ٣٥١پێكٓااابتٕٔ نە ثُەيبڵەكااابٌ قٕتبثشبَەكااابٌ زاَكۆكااابٌ ٔ كهٕپەكااابَۀە
پێٕەَضییەكبَی َێٕاٌ سۆیبٌ رێك صەسط ٔ َەتەَیب كۆنۆكطیۆَێك ثإٌٔ نە تابكە پبیەثەرزەكابٌ ثەڵكإٔ
چیُێكی كۆيەڤیەتیػیبٌ پێك صەْێُب كە صەتٕاَیٍ ئەو پێكٓابتەیە ثە ێارژێُە ٣٥٢ئاّيریکبییەكەی چیُای
ئەغرافی ئۀرٔپبیی َبٔزەص ثكەیٍ .ئەو كهٕپە ئەَضايی زۆركەيی ٔەرصەگرت يەر ی ئەَاضايێتی ئۀە ثإٔ
كە نە رٔاڵەت ٔ هٕثەرق ٔ غێٕازی قطاەكرصَضا ٔەو  WASPثجإٔنێتۀە صرٔغاًی ٕٔنەكەكابٌ ثاۆ
ضەركۀتٕٔثٌٕٔ ئبٔەْب ثٕٔٔ« :ەو ٕٔنەكە ثیر ثكەرۀە ٔەو ثریتابَی ام نەثەر ثاكە») .پرێطاتیژی
كاااۆيەڤیەتی ْەڵگاااری كاااۆيەڵە ثەْااابیەكی صیااابریكرأە .ثەْاااب قجٕٔڵكرأەكااابَی  WASPثەْااابگەنێكی
رۆغُجیراَە یبٌ ئبكبصیًییبَە َەثإٌٔ .رۆژَبيۀَٕضاێكی رەضاەٌ ٔ َە یجاساصە ثە َابٔی ۆزێا ئبنطاۆو
ثیرۀەرییەكاابَی سااۆیی نە ضااەرصەيی سااۆ َبَٕٔٔضااكرصٌ نە قٕتبثشاابَەی گرٔتۆَااضا گێڕأەتاأّە ئۀ
قٕتبثشبَەیە كە قٕتبثشبَەیەکی پێع زاَكۆیی ٣٥٣ثٕٔ نە َیۆ ئیُگهەَضی ثبكٕٔری رۆژْەڤتای ئاّيریکبصا نە
گەغتریٍ ضەرصەيی سۆیاضا ضاەرەكیتریٍ َبٔەَاضی پەرٔەرصەكرصَای صەضاتەثژێراَی  WASPثإٔ .صایكای
ۆزێ ثەڕێٕەثەری ئەفطبَەییی قٕتبثشبَەكەی ٔائە ئەَضیكبت پیجۆصی ئبگبصار كرصثاۆٔە كە اۆزێئی الٔ
گەنا ْااۆگری كتێاات ٔ ئەَضێػااەیە .ثەڕێااس پیجااۆصی نە ٔەڤيااضا ٔتجاإٔیْ« :ەياإٔ ئۀ غااتبَەی نە ثیاار
صەثەیُۀە» .گرۆتۆٌ َەكۀتجٕٔە صٔای پەرٔەرصەكرصَی قٕتبثییبَێك كە سبٔەٌ ثیار ٔ ئەَضێػاەی رٌٔٔ ٔ
گەغبٔە ثٍ ثەڵكٕٔ صەیٕیط «يەضیذییبَی ثەثڕض ٔ تپۀ» پەرٔەرصە ثكبت .ئەو پیابٔە يەضایذییبَە
ْەڵطاإكۀتێكی تَٕااضٔتۆد ٔ پااتۀ ثەڤو نە ْەياابٌ كبتااضا صاصپەرٔەراَااّ ٣٥٤صە اإٔڤَۀە پرەَطاایپە
ئەسالقییەكبَیبٌ صەپبراض ٔ نەضەر ئۀ ثبٔەڕە ثٌٕٔ ْەر كە ثٕٔی ثە سبٔەٌ صەضاەڤت ثەغاضاریكرصٌ
نە سسيەتگٕزارییە كۆيەڤیەتییەكبَضا صەثێتە ئەركی ضەرغابَ  .صرٔغاًی گرۆتاۆٌ ئەيەیە« :سسيەتكارصٌ
پبغبیەتییە» ]٢٠[.٣٥٥ئەڵجەت زۆرێك يرۆ ی سٕێڕی ٔ گەيژەیع ْەثإٌٔ كەتەَیاب نەثەر ئۀەی ئەَاضايی
351. Net work
352. Version
353. Pre University
354. Rightful/ justly

 :٣٥٥ . cui servire est regnareئەو رضتەیە زیبتر ثەو غێٕەیە ٔەریضەگێڕٌٔ .ەرگێڕاَی ٔغە ثە ٔغە ٔ
صەقبٔصەقتری ئبٔایە« :سسيەتكارصٌ ثە دەزرەتای ئۀ فەريابَڕۀاییە» .ثەڤو پیجاۆصی ْەيیػاە سٕازیابری
ئۀە ثٕٔ كە ئەو رضتەیە ثە ۆرێك نێاك ثاضرێتۀە كە صەالنەت ثەضاەر سسيەتگإزارییە كۆيەڤیەتییەكبَاضا
ثكبت .پیجۆصی ٔەرگێڕاَەكەی َبٔ كتێجی َسای كەنیطبی ئەپیطكۆپبڵی ْەڵجژارص« :سسيەتكرصٌ ثۀ ئبزاصیی
تۀأ ٔ رەْابیە» .ئۀ برێكیاابٌ ٔتجإٔی« :ئەگەر ْاابت ٔ ْەَااضپ نە كإڕاَی گرۆتااۆٌ نە سسيەتگاإزارییە
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ەەغیرەتێكی َبضرأ ثٌٕٔ پهۀپبیە ٔ پۆضتی ثەرز ٔ ْەئٕ ئیًتیبزەكبَی صیكەغیبٌ ثە صەض صەْێُاب.
ثەڤو ثە گػااتی صەضااترثژێراَی  WASPثبَگەغااەی سسيەتگاإزارییە كۆيەڤیەتییەكبَیاابٌ صەكاارص ٔ ثااۆ
سۆیػیبٌ ثەغضارییبٌ تێضا صەكرصٌ نە ضەرۆو كۆيبرییۀە ثگرە ثۆ صۀڵەتە سۆيبڵییەكبٌ.
ْەرچی كۆيەڵگبی ئّيریکب نە ضەصەی ثیطتەيضا رەَگبٔڕەَگی ٔ كراَۀەی زیابتری ثە ساۆٔە صەثیُای
ٔ پێػٕازیی نە گرٔپگەنێكی زیبتر صەكرص صەضاتەثژێراَی  WASPزیابتر صەكۀتاُە ضاەر صٔٔڕیابَێكۀە:
صەثب یبٌ ئەَضايی تبزەیبٌ نە يبڵە پبرێسرأەكەیبَضا ٔەرَەگرتبیە یابكٕٔ ئەَاضايە تابزە ٔ َاب WASPەكابَی
َاابٔ كۆيەڵگبیاابٌ ٔەرثگرتاابیە ٔ رێگەیاابٌ ثااۆ ثكرصَاابیەتۀە .صٔا اابر ئاابٔێتەیەكی ئەو صٔٔ غااتە رٔٔیصا.
ضااەرەتب ٔ نە صەضااپێكی ضااەصەی ثیطااتەيضا ئەغاارافییەتی  WASPچیُێااك ثاإٔ كە صاَاإٔی نەگەد
گرٔپەكاابَیترصا َەصەكاإڤ ثااۆ ئەَااضايجٌٕٔ نە كهاإپە كۆيەڤیەتییەكبَی اضا پێػااًەر ی ضااەس ٔ صژٔاری
صاصەَااب ٔ ئیجاابزەی ثە اإٔنەكە غبیطااتە ٔ ساابٔەٌ ضااەڤدییەتەكبٌَ ٣٥٦ەصەصا نە زاَكااۆ َبضاارأەكبَی
رۆژْەڤتی ئّيریکبصا ثشإێٍُ ]٢١[.ثەڤو تێپەڕیُای زەيەٌ ئۀەی ضاەنًبَض كە َابتٕاٍَ صرێاژە ثەو اۆرە
ثەرثەض ٔ ثەرگریكرصَبَە ثاضەٌ .نەالیەكۀە ثابرٔصۆسی ضاەرصەو ئیجابزەی ثەو كابرە َەصەصا ٔ نۀالٔەظ
غێٕە رەقبثەتی كبپیتبنیطتی ثە ث نەثەرچبٔگرتُی [ەەغیرەت ٔ] ئیتُیكای تبكەكابٌ سٕازیابری ثبغاتریٍ
ٔ گەغبٔەتریٍ كەضەكبٌ ثْٕٔ .ەرثۆیە  WASPصٔا ابر صەرگابی كهٕپەكابَی ساۆی ثاۆ ْەيإٔاٌ سطاتە
ضەرپػااا  .نە كۆتااابییی غەضاااتەكبٌ ٔ ضاااەرەتبی دەفتبكااابَۀە ْااابتٕچۆكرصَی َسیاااك ثە ْەيااإٔ
صايەزرأەكبَی ژێر صەضەڤتی صەضتەثژێراَی پرۆتطتبٌ ثۆ كەضابَی َبئەَاضايیع ئابزاص كاراْ WASP .ەر
ثەو كبرە ضتبرتی يەرق ٔ نەَبٔچَٕٔی سۆی ن صا .ئۀاٌ ْەو نە رێگبی ثسا ی يابفە يەصەَییەكابٌ ٔ ْەو
نە رێگبی كارصَۀِی زاَكاۆ َبضارأەكبَی رۆژْەڤتای ئاّيریکب یابٌ كۆيپبَیاب َبضارأەكبَی ٔادضاتریتۀە
ْەَضپ نە پۆضتە ثەرزە صۀڵەتییەكبَیبٌ ضپبرصە صەض ئۀ صەضتەثژێرە َٕێیبَەی غَٕبضێكی یبٔازیابٌ
ْەثٕٔ ا ٕٔنەكەكبٌ كبتۆنیكە ئیرنەَاضییەكبٌ ئیتبنیبییەكابٌ ٔ صٔا ابر ژَابٌ رەظ پێطاتبٌ ثە رەگەز
التیُییەكابٌ ٔ ئبضاایبییەكبٌْ .ەَاضپ گرٔپاای ثاإٔكی َاابٔ صَٔیابی ٔ WASPاتە كهاإپە ثإٔكەكاابَی
پیااابٔاٌ تاااب ئێطاااتبیع ئبيااابصِ َااایٍ سۆیااابٌ ثەرٔٔی ئێتُیکەكااابَیترصا ثاااكەَۀە ْەر ثاااۆیە زۆرثەی
پێٕەَضییەكبَیبٌ نەگەد كۆيەڵگبصا پااڕأە .كهإپە يۆَۆپۆنكرأەكابٌ ٣٥٧ناّ كۆيەڵگابی ئاّيریکبصا ْێػاتب
ْەر زیُااضٔٔ ٔ گەغاابٔەٌ ثەڤو نەضااەر ثُەياابی پاابرە صە اإٔڵێُۀە َەو نەضااەر ثُەياابی ئێتُیطاایتە).
كۆيەڤیەتییەكبَضا ثەغاضارییبٌ َەكارص ٔ كبرێكیابٌ ثاۆ َیػاتًبَەكەیبٌ ئەَجابو َەصا نەثەر ئۀە َیایە كە ثاۆ
ئبٔەْب كبرێك ْبٌ َەصرأٌ».
356. Qualified/ fit
357. Exclusive club
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ْەرچەَض WASPییەكبٌ تاب راصەیەو َبچابر ثە ئەَجبياضاَی ئەو كابرە ثإٌٔ ثەڤو ثێگٕيابٌ ثەغێكیػای
نەثەر ئۀە ثٕٔ كە نە صرٔضتجَٕٔی ئەو كابرە صڵُیاب ثإٌٔ .ئۀاٌ نە صٔٔڕیابَی ْەڵجژارصَای ئیًتیبزەكابَی
سۆیبٌ ٔ ثەْبكبَی سۆیبَضا صٔٔەو رێگبیبٌ ْەڵجژارص.
كااۆيەڵ نە سٕێُااضۀاراَی ژیاار ٔ زیرەكاای زاَكۆكاابٌ چیُاای تاابزەی صەضااتەثژێڕاَی ئااّيریکبیبٌ پێااك
ْێُبٔە .ئەو صەضاتەثژێراَە ثە ثەرأرص نەگەد صەضاتەثژێراَی كۆَاضا گەنا َبتەثابتر ٣٥٨غیبٔضابالرترٔ ٣٥٩
ثسۆزترٌ ٣٦٠ئۀاٌ ئبگبصاری صەضتەثژێرثَٕٔی سۆیبٌ َیٍ ئەگەر غتێكیػی ن ثساٍَ دبغابی نا صەكەٌ.
صەڵێٍ ثیم گەیتص چەَضیٍ ضبد پبظ ئۀەی ثٕٔ ثە یەو نە صۀڵەيەَضتریٍ پیابٔاَی یٓابٌ ْێػاتبكٕٔ
ثۆ َبٔزەصكرصَی سۆی ثە چیُی ضاەرٔٔتر نە يبيُبٔەَاضیع صٔٔصد ٔ ثەگٕيابٌ ثإٔ .سەڵكای ئاّيریکبیع
ْەر ئبٔا ثیریبٌ صەكرصۀە ٔ تەَبَەت تب ئەو صٔاییبَەظ كە ضاەرٔەت ٔ ضابيبَی ثیام گەیاتص ٔ كەضابَی
ٔەو ئۀ ْێُض گۀرە ثجٕٔیۀە كە ئیضی َەصەكرا پػتگٕپ ثشرێ پێیبٌ ٔاثٕٔ ئەيبَە كاۆيەڵە يرۆ ێكای
ئبضااابییٍ كە ثە رێاااكۀت پااابرەیەكی زۆر گۀرەیااابٌ صەضااا كۀتااإٔە .ثەڤو ئەيە ثۆچااإَٔێكی صرۆ ٔ
سەضابرئبيێسە گرٔپێكای ثاإٔكی سەڵاك ا رەَاگە یەو يیهیاۆٌ كەش یابٌ [ثە ٔاتابیەو] َیإ نە ضاەصی
دەغیًەتی ٔڤت ا یبٌ [راضتۀسۆ] ثەڕێٕەثەری زۆرثەی صايەزرأە گۀرەكابَی ٔڤتە یەكگرتٕٔەكابٍَ یابٌ
ثە ۆرێااك نە ۆرەكاابٌ كاابریگەری ٔ َئٕٔزیاابٌ نەضااەر ئۀ صايەزرأاَە ْەیە .ئەو صۆر ٔ ْەناإيەر ە
صەتٕاَ ئبضۀاری ضەیرٔضاەيەر نەضاەر ٔڤت صاثُێا  .٣٦١ئەو اۆرە كەضابَە ثە ثەرأرص نەگەد تابكێكی
ئبضبییی ئّيریکبصا صەضاەڤتێكی ئێجگابر يەزٌ ٔ گۀرەیابٌ ْەیە .اب ئەگەر َە سۆیابٌ ٔ َە سەڵاك ئۀ
358. In compatible
359. Meritocracy
360. Dynamic

 . ٣٦١صەضەڤت تەَیب ثریتی َییە نە صەضەڤتی ئبثٕٔری یبٌ ضیبضی .تیۆریی ضەصە َبٔەڕاضاتیی چیُەكابٌ
ٔ ئەَجٕيەَەكبٌ نەضەر ئۀ ئەَضێػەیە صايەزراثٕٔ كە ْەركەش سبٔەٌ تٕاَط ٔ غبرەزاییەكی تبیجەتی ثێ
ثەرپرضبیەتی ٔ ئەركی تبیجەتیػی صەكۀێتە ئەضتۆ .زاَبثٌٕٔ يبَبی تٕاَب ثإٌٔ .ئەگەر ٔائەزاَاٍ ضاەرصەيی
ئەو قطبَە ثەضەر چٕٔە ضەیرێكی ئەو ثۆچَٕٔبَە ثكە كە زیُضۀەرزاَێكی پبیەثەرزی ئّيریکبی ثبكٕٔر ثۆی
ثبش كرصو « :نە َبٔ ئێًەصا تەَیب چەَض صەكەضێك ْەیە غێٕازی صرٔضتكرصَی غتی يەترضیضاری راضتەقیُە
ثساَ يەثەضتى غتگەنێكە كە صەتٕاٍَ الَیكەو ثە صەیبٌ ْەزار يرۆڤ ثكٕژٌ .ئەو ثبثەتە ْەضتێكی ضاەیرو
تیب صۀرٔٔژێُ َبزاَى ئەو صەضەڤتە چی ن ثكەو»َ .ە سۆی ٔ َە كۆيەڵگب قەت ثیریبٌ نۀە َەكارصۆتۀە
ئبسۆ ئۀ صەث چۆَابٔچۆٌ نەتەو ئەو زاَطاتەصا ثجإٔڵێتۀەْ .ەيإٔاٌ پێیابٌ ٔایە ئۀ تەَیاب تإێژەرێكی
تبقیگەیە َەو كەضێكی ئبریطتۆكرات كەچی ْەر ئۀ ئێطاتب سابٔەٌ صەضاەڤتێكی قابیرچٕاڵی )Virtual
زۆرگۀرەیە كە ْیاكبو نە پبغبكبَی ئۀرٔپبیع رۆژپ نە رۆژاٌ َەیبَجٕٔ.
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راضتییە نەثەرچبٔ َەگرٌ كە ئەيبَە نە ْەئٕ رٔٔیەكۀە َٕسجە ٔ صەضتەثژێرٌ [ثێگٕيابٌ] ْیاكبيیابٌ ا
َە سۆیابٌ ٔ َە سەڵاك ا [تبیجەتًەَاضی ٔ پێضأیطاتییەكبَی] پاێگەی صەضاتەثژێر نەثەرچابٔ َابگرٌ .قەت
پێًبٌ ٔا َەث ئەگەر كەش ئابٔڕ نە صەضاتەثژێراٌ َەصاتۀە ئیاضی ئۀاٌ صەضاەڤتیبٌ نا صاصەيابڵرپ .ثە
ٔتەی رۆصیاابر كیپهیُااگ ئۀاٌ صەضااەڤتیبٌ ْەیە ثەڤو «صەضااەڤت ثە ثاا ئەرو ٔ ثەرپرضاابیەتی ٔاتە
ئیًتیبز ٔ تبیجەتًەَضیی پبٔاَكرأی ضۆزاَییەكبٌ ثە صرێژاییی يێژٔٔ»]٢٢[.
٣٦٣
ثەكبرْێُااابَی ٣٦٢رٔٔت ٔ زێاااضەڕۆیبَە ٔ فیاااس ٔ صەيااابری یەكەو «ضاااەرصەيی زێاااڕیٍ» ثەقەصەر
ْەڵطٕكۀت ٔ كبرەكبَی صۀڵەيەَاضاَی ئەياڕۆ صەثإٔ ثەڤو صۀڵەيەَاضاَی ئۀصەو َایگەراٌ ثإٌٔ َەكاب
ضەرٔەت ٔ ضبيبَەكەیبٌ ئبضۀارێكی سراپی ثەصٔأە ثێ رەَگە ْۆكبری ئەيەظ ثگەڕێتۀە ثۆ ئابییٍ یاب
سٕص پبغًبٔەكبَی پیۆریتبَیسو ٣٦٤الی ئەو يارۆ ە صۀڵەيەَاضاَە .ثاۆ تێگەییػاتٍ نەو ثابثەتە ثبغاتر ٔایە
ئبٔڕێك نە غێٕاز ٔ چۆَیەتیی گۆڕصراَی ْەَضپ قٕتبثشبَەی ٔەو گرۆتۆٌ نەو ض چٕار صەیەی راثارصٔٔصا
ثااضەیُۀۀَٕ .ضااتُگە ٔ غاإێُی دۀاَۀەی ئەو قٕتبثشبَاابَە تاابكٕٔ دەفتبكاابٌ ْەَااضپ كاابثیُی رٔٔت ٔ
قٕٔت ثٌٕٔ كە َە صەرگبیبٌ ْەثٕٔ ٔ َە ثًُیش ٔ ضەق ْەرٔەْب كەرەضتەیەكی زۆر كەيیبٌ تێضا ثإٔ ٔ
ضاتێریۆ ٔ تێهە یسیۆَیػاایبٌ َەثإٔ .ثەیبَییاابٌ كاإڕاَی قٕتاابثی ثە ریااس صۀەضااتبٌ نە تەغااتی ئبضااُیُضا
هٕثەرگیبٌ صەغا ٔ دەيابيی ئابٔی ضابرصیبٌ صەكارص .زۆرثەی ئۀ كإڕاَەی نە قۆَابەێكی ٔەو صەیەی
١٩٢٠صا قٕتاابثیی گرۆتااۆٌ ثاإٌٔ ئەَااضايی ثُەياابڵە ْەرە صۀڵەيەَااضەكبٌ ثاإٌٔ ٔ نۀ ياابڵە ساابَساصەیی ٔ
ئەغاارافییبَەصا گۀرە ثجاإٌٔ كە ثە صەیاابٌ سسيەتكاابر ٔ كبرەكەریاابٌ ْەثاإٔ .ثەڤو َبچاابر صەكااراٌ نە
ْەنٕيەر ێكی ضپبرتیی تۆر ٔ نە قٕتبثشبَەصا ثژیٍ .يێژَٕٔٔٔش ٔ رۆژَبيۀاَێك ثە َبٔی َیكۆالش نێًابٌ
نەو ثبرەیۀە صەڵێ يەثەض نەو كبرە «ئۀە ثٕٔ كە َەْێڵٍ كٕڕە صۀڵەيەَضەكبٌ كەضابَێكی َبضاك ٔ
َاابزصار ٔ سۆغااگٕزەراَیبٌ ناا صەرثێاا  .يەثەضاا نە پەرٔەرصەكرصَیاابٌ صۀڵەيەَااضثَٕٔۀەیبٌ َەثاإٔ
ثێگٕياابٌ ئۀاٌ ْەر صۀڵەيەَااض صەثاإَٔۀە) ثەڵكاإٔ صەیبَٕیطاا ثیاابَكەَە ئیُطاابَگەنێكی ثاابظ ٔ
ضٕٔصيەَض» ]٢٣[.كەچی ئێطاتب قٕتبثشابَەی ٔەو گرۆتاۆٌ ٔ ئەَاضۆٔێر ٔ زاَكاۆی ٔەو ْبر ابرص ٔ یەیام
سٕێُضكبراَیبٌ فێری صۀڵەيەَض ثَٕٔۀە یبٌ الَیكەو ضەركۀتٍ نە كابر ٔ پیػاەصا صەكەٌ .ئێطاتە ئەگەر
سٕێُضكبراٌ ثە ئبراضتەی چبكە ٔ ضٕٔصيەَضثَٕٔضا پەرٔەرصە ثكرێٍ ثە كبرێكی صەضاتێٕەرصەراَەی تاێكەد
ثە صأەری ٔ ضاااەستگیری نەقەڵەو صەصرێااا  .یەو ناااّ سٕێُاااضكبراَی كاااۆَی گرۆتاااۆٌ كە ثەو صٔاییااابَە
362. Consumerism.

 . ٣٦٣ضەرصەيێكی يێژٔٔی ئّيریکب نە صەیەی ١٨٧٠صا كە تبیجەتًەَضییەكبَی ثریتی ثإٌٔ نە پبرەپەرضاتی
ٔ يبتریبنیسيی ْەيەالیەَە ٔ گەَضەڵیی تۆر ٔ رٔٔت ٔ قٕٔتی ضیبضی.ٔ.ف
 . ٣٦٤ئبییُسایەكی يەضیذییە.ٔ .و
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ضەرصاَێكی قٕتبثشبَەكەی كارصۆتۀە نە ثیرۀەرییەكبَیاضا صەڵێا َٕٔ« :ضاتُگەكبٌ ثە رٔاڵەت ْەر ٔەو
ئۀضااب ياابَٔەتۀە ثەڤو ئێطااتب ضااتێریۆ ٔ تێهە یسیۆَیاابٌ ْەیە ٔ ْەر كەرەضااتەیەك ثٕێ ا نۀێُااضەر
صەیضۆزیتۀە .ثە ثەرأرص نەگەد ضەرصەيی ئێًەصا ئێطتە گرۆتۆٌ ٔەو كێڵگەیەكی ثەرْەيٓێُابَی يریػاك
ٔایە كە قٕتبثییبٌ چبر ٔ قەڵۀ صەكابتۀە .نۆكطاگەرایی ٔ ئەغارافیگەرییبٌ ٣٦٥ثاۆ ئاێًە قەصەەە صەكارص
ثەڤو قٕتبثییبَی ئۀڕۆ َٕقًی ئەغرافیگەری كرأٌ» .يٍ َبڵێى چۆَێتی ٔ ئبضاتی قٕتبثشابَەگەنێكی ٔەو
گرۆتااۆٌ صاثەزیُاای ثە سااۆٔە صیاإە ثەڤو ٔەو ْەياإٔ [رٔٔثەرەكاابَی صیااكەی] كۆيەڵگااب ئۀاَاایع زیاابتر
ەس نەضەر ضەركۀتٍ صەكەٌ ٔ كەيتر نەضەر كەضبیەتی صۀەضتٍ.٣٦٦
گبڵتەكرصٌ ٔ پێكەَیٍ ثە صەضتەثژێراَی ئەَگهۆ ا ئاّيریکبیی زۆر ئبضابَە ْەڵطإكۀتی ئۀاٌ اۆرە
فیااس ٔ صەياابرێكی سۆثەضەرپرغااتساَیُی ٣٦٧تێااضایە كە زاصەی ْەضااتی ض اەرٔەرثَٕٔی كٕنتاإٔرییە .ئۀاٌ
ْبٔكبت ْێًبی كۆيەڵە ثەْبیەكی صیبریكرأیع ثٌٕٔ كە نە صیبریكرصَی پێٕەرەكبَی كۆيەڵگبصا كابریگەر ٔ
سبٔەٌ صۀر ثٌٕٔ ثەْبی ٔەو ٔێژصاٌَ ٣٦٨ەرو ٔ َیبَی ٔ ٣٦٩ئبزاصی ٔ ْەرٔەْب ْەضتی ثەرپرضایبرێتی
كە نە پرۆتطتبَیسيۀە ضەرچبٔەی گرتجٕٔ .ئەڵجەت ئەو صاثَٕەریتە صەضتكرصاَە نەضەر ثُەيابی یابٔازیی
رەگەزی رۆَراثٌٕٔ ٔ زۆر بر فۆريبنیتە ثٌٕٔ ئەو صاثَٕەریتابَە كە زۆرثەغایبٌ ثێٓإٔصە ٔ ثێكەڵاك ثإٌٔ
تەَیب ثۆ پیػبَضاٌ ٔ ًَبیػكرصٌ ثٌٕٔ َەو ثۆ رەچبٔكرصٌ ٔ ثەڕێإەثرصٌ .كۀاثإٔ ئەی ثە كەڵكای چای
صێٍ ْەرٔەْب كە بٌ نۆكبكطی يێژَٕٔٔٔش َٕٔضایٕیەتی« :رٔاڵەتطابزی ٣٧٠ئۀ چەضاپەیە كە َابْێڵ
غبرضااتبَییەت صاثڕٔٔس ا  .پێٕەرەكاابٌ َیػاابَضەری ثەرزتااریٍ ئبيبَجەكاابَی كۆيەڵگاابٌ َەو َیػاابَضەری
دەقییەتە تابد ٔ صڵتەزێُەكابَی .كابت يارۆ ە ثەْێسەكابٌ صاٌ ثە ثإَٔی ْەَاضپ پێإەری صیابریكرأ ثاۆ
َرسبَضَی كرصار ٔ ْەڵطٕكۀتضا صەَێٍ يبَبی ئۀەیە ْەر ئەَضازەظ َبڕاضاتۀسۆ ثا قبییام ثە ْەَاضپ
يەرج ٔ ضُٕٔر ثۆ صەضەڤتی سۆیبٌ ْەٌ ٔ ثە كۆيەڵگب صەڵێٍ ئۀ غتەی ئاێًە صأای صەكەیاٍ ٔ ْۀڵای
ثۆ صەصەیٍ ئبئەيەیە».

365. Luxury

 . ٣٦٦رەَگە ئەو صیبرصەیە نە صٔاَبٔەَضییە ثبغەكبَضا گەن گۀرەتریع رٔٔی صاث ثەڤو ٔازْێُبَی پاێع
زاَكۆییەكبَی َبٔچەی َیۆئیُگهەَض نە يیتۆصی راثرصٔٔی سۆیبٌ زۆر ثەرچبٔترە ٔ ثە ئبغكرا صەیجیُیٍ .ئۀضب
پێاۀاَەی ئێطتب صە ٕٔڤَۀە ٔ زیبتر نەضەر كەضبیەتی صۀەضتبٌ ٔ زۆركەو ەستیبٌ نەضاەر ضاەركۀتٍ
صەكرص.
367. Keeperized
368. Fairness
369. Dignity
370. Simulation
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ڕەَااگە ئەو صٔاًَاإَٔەیە ثتاإاَ گااۆڕاَی رٔاَااگەی ئااێًە نە ئبضاا پرضاای صەضااتەثژێراَضا غاای
ثكاابتۀە ]٢٤[.نە َێاإاٌ فیهًاای پڕفرۆغاای تبیتبَیااك ٔ دەقااییەتە يێژٔٔییەكاابَی ئۀ رٔٔصأەصا یاابٔازی
زۆرە ثەڤو یەكێكیاابٌ زۆر گاارَگە .ثەپێاای فاایهًەكە ئۀكاابتەی كەغااتییەكە نە رۆچاإٌٔ ٔ سُكبَااضایە
يٕضاابفیراَی ثەغاای پااهە یەو ْۀد صەصەٌ سۆیاابٌ ثە پاابپۆڕە كەيەكاابَی َە بتااضاٌ ثگەیەَااٍ .ژَاابٌ ٔ
يُااضاڤٌ ثە یاابريەتی ٔ ْۀڵاای ثێٕچاابَی يەنۀاَە كەڵەگەتەكاابٌ َەث ا َاابتٕاٍَ ضاإاری پبپۆڕەكاابٌ ثااٍ
يەنۀاَەكبٌ ثۆ صٔٔركارصَۀەی صۀڵەيەَاضە چبٔثرضاییەكبٌ چەو ثەكابر صێاٍُ .ثەڤو نە راضاتیضا ثەپێای
گێڕاَۀەی ئۀاَەی نۀ كبرەضبتە رزگبریبٌ ثٕٔە َسیك ثە ْەيإٔ ئۀاَەی نە چیاُە ضاەرەكبَی كۆيەڵگاب
ثٌٕٔ ثەتۀأی ٔ ثەثا ْایش اۆرە یابٔازی ٔ ئبٔارتەكرصَێاك َەریتای «ضاەرەتب ژَابٌ ٔ يُاضاڤٌ»یابٌ
رەچبٔ صەكارص .ئبيبرەكابَی ثەرصەضا ئەو دەقاییەتە پػتڕاضا صەكەَۀە :نە ثەغای پاهەی یەكەياضا نە
كااۆی  ١٤٤ژٌ پێُجیاابٌ َەثا ْەئٕیاابٌ رزگاابر ثاإٌٔ ضا كەش نۀ پێااُ ژَەظ سۆیاابٌ صەیبَٕیطا
نەگەد يێرصەكبَیبَضا ثًرٌ .نە ثەراَاجەرصا نە ضاەصا دەفتابی پیابٔاَی ئۀ ثەغاە گیبَیابٌ نەصەضا صا .نە
ثەغی پهەی صٔٔەيیػضا كە غٕێُی صۀڵەيەَضە پرۆفیػُبڵەكبٌ ثٕٔ نە ضەصا ْەغتبی ژَابٌ رزگابر ثإٌٔ
ٔ نە ضااەصا َۀەصی پیاابٔاٌ سُكاابٌ .پیاابٔاَی ثەغاای پااهەی یەو تەقااریجەٌ كااۆی پێڕضااتە چٕارضااەص
كەضااییەكەی گۆ اابری فااۆرثسیاابٌ ٣٧١نۀ ضااەرصەيەصا پێااك صەْێُااب.صەڵێٍ اابٌ اابكٕة ئبضااتێر كە ثە
صۀڵەيەَااضتریٍ كەضاای ئااّيریکبی ئۀصەو َبضااراثٕٔ صٔای تەقاابالیەكی زۆر سااۆی گەیبَااضە پبپۆڕێااك
ژَەكەی ضەرسط ٔ ئبيبصە َەثٕٔ سۆی ضەركۀپ [تەَیب] گەڕایۀە ٔ يبڵئبٔاییی نە ْبٔضاەرەكەی كارص.
ْەرٔەْب ثێُجبيیٍ گٕگێُٓبیًیع ئبيبصە َەثٕٔ ضٕاری پبپۆڕەكە ثێ ٔ ێگبكەی ساۆی ثەسػاییە ژَێاك
تەَیب صأای ن كرص ئۀ پەیبيە ثە ثُەيبڵەكەی راثگەیەَ « :ثڵ ثە ْبٔضەرەكەو ...تاب صٔاضابت راضاتگۆ
ثٕٔوَ .بث ْیش ژَێك نەثەر ئۀەی گٕگێُٓابیى يرۆ ێكای ترضاُۆكە نەو كەغاتییەصا ثە ا ثًێُا » .ثە
ٔاتاابیەكیتر چەَااضیٍ كەش نە ثەْێستااریٍ پیاابٔاَی یٓاابٌ [تااب صٔاضاابت] نەضااەر َەریتێكاای ثەغااەرەفبَە
يبَۀە ْەرچەَض نەضەر ئۀ َەریتە گیبَیػیبٌ ثەس كرص.
ثەرْەيٓێُەراَی ئەو فیهًە ْۆكبرێكی ثبغایبٌ ثاۆ صەضاكبریكرصَی چیارۆكەكە پا ثإٔ :كەش ئێطاتب
ثبٔەڕ ثەو چیرۆكە َبكبت .ئێًە چیُە ضاەرەكبَی كۆيەڵگبيابٌ نە ْەيإٔ اۆرە ْەضاتێكی ثەرپرضابیەتی
صاياابڵیٕە ٔ ئۀاَاایع ثە سۆغااذبڵییۀە قجٕٔڵیاابٌ كاارصٔٔە .نە گٕتاابری يۆصێڕَااضا ئۀاَاایع ڕێااك ٔەكاإٔ
ْەيااإٔ تااابكێكی ٔەو ئاااێًە ٔاٌ ٔاتە كەضااابَێكی ئبضااابییٍ .ئاااێًە ۆرێاااك صە ااإٔڵیُۀە گااإایە
كۆيەڵگبكەيبٌ ْێُض صیًٕكراتیك ٔ ثسۆزە كە نە راضتیضا ْایش صەضاتەثژێرێكی صەضاەڤتضار ٔ دابكًی تێاضا
 . ٣٧١گۆ ااابری فاااۆرثسی ئاااّيریکب ْەيااإٔ ضااابڵ پێڕضاااتی  ٤٠٠صۀڵەيەَاااضی یەكەيااای ئۀ ٔڤتە ثاااتٔ
صەكبتۀە.ٔ.ف
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َییە .ثەڤو صەضتەثژێری دبكى َەيرصٔٔە صۀڵەيەَضاٌ ٔ صەضەڤتضاراٌ ْەيیػاە ٔ ْەئٕكابت زیُاضٌٔٔ ٔ
ْەر صەيێُُۀە .ئێًە تەَیب صەتٕاَیٍ ئۀ صأاكابرییە ثشەیاُە ثەرصەيیابٌ كە ئۀ دەقاییەتە قجإٔد ثاكەٌ
كە ئیًتیبزەكبَیبٌ ثەرپرضبیەتیػیبٌ صەسبتە ئەضتۆَ .ەریتە كۆيەڤیەتییەكبٌ رێكشرأە پرۆفیػاُبڵەكبٌ
يەر ە ئەسالقییەكبٌ فێرگە پێع زاَكۆییەكابٌ صاثإَەریتی َە یجساصەكابٌ رێكشارأە پرۆفیػاُبڵەكبٌ
يەر ە ئەسالقییەكبٌ فێرگە پێػساَكۆییەكبٌ صاثَٕەریتی َە یُراصەكبٌ ْەرْەئٕیبٌ كاۆيەڵە ْۀڵێاك
ثٌٕٔ ثە ئبراضتەی پەرٔەرصەی كۆيەڤیەتیی صەضەڤتضاراَضا .پێػتر كۆيەڵگابی ئاّيریکب صأای نەو پیابٔاٌ
ٔ ژَاابَە صەكاارص ْەڵطاإكۀتێكی اإاٌ ٔ رێكٕپێااك ثااژیٍ ٔ تااب راصەیەو نە ژیاابَی ضیبضاایی َیػااتًبَضا
ثەغضاری ثكەٌ.
نە َسیااك پاابركی پێتااۆيەكی رۆژْەڤت نە غاابری ٔاغاایُگتۆٌ پەیكەرەیەكاای ْەضااتجسٔێٍ صاَاارأە
پەیكەرەكە پیبٔێكە ٔەو يەضیخ صەضتەكبَی كرصۆتۀە نەضەر كەتیجەی ضەر ئەضاتَٕٔەكەیضا َٕٔضارأە:
«ثۆ ْەئٕ پیبٔاَی َەترضی تبیتبَیاك كە گیابَی سۆیابٌ نە پێُابٔ رزگابركرصَی ژَابٌ ٔ يُضاڤَاضا ثەسا
كرص» .ئەو پەیكەرەیە ثە پبرەی پێػكەغایی  ٢٥٠٠ژَای ضەراَطاەری ئاّيریکب صرٔضا كارأەْ .ەركابت
گۀرە پیبٔاَی كۆيەڵگب نەضەر ئبيبَجەكبَیبٌ پێاضاگر ٔ ٔەفابصار ثإایەٌ كۆيەڵگابیع رێاسی نا صەگارتٍ
ْەركبتیع ٔەفبصار َەيابیەَۀە كۆيەڵگاب ثە قإٔڵی پەغاێٕ ٔ َبئٕيێاض صەثإٔ .نەياڕۆصا چبٔەڕٔاَییەكابَی
ئێًە نە صەضەڤتضاراٌ زۆر كەيە ٔ ئۀاَیع زۆر كەو َبئٕيێضيبٌ صەكەٌ.
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صەرئەَجبو
رێگەچبرە
ضەرەكیتریٍ تبیجەتًەَضییەكبَی ضەصەی ثیطتەو ثریتی ثٕٔ نە صٔٔ رۀتی گۀرە ٔ ثەرثاتٔ :ثە
رێطبییُكرصَۀەی ٣٧٢ضەريبیەصاری ٔ ریطبضڕیُۀە ٣٧٣نە صیًٕكراضی .نە ْەرصٔٔكیػیبَضا زێضەڕۆیی
كااارا .ئەو صٔٔ رۀتە ثاااۆ چبرەضاااەركرصَی كێػاااەكبَی ئۀ ضاااەرصەيە ٔاتە ثاااۆ ضاااەريبیەصاریی
كۆَترۆڵُەكرأ ٔ ئۆنیگبرغی رێگەچبرەی گَٕجابٔ ٔ نۆژیكابد ثإٌٔ .ثەڤو ٔەو چاۆٌ ئاۆنیٍ ٔٔ نە
رۆيبَە كۆيێضییەكەیضا ثە َبٔی يەالقە ٔتٕٔیەتی ْەئٕ ْسرێکی ثبظ تەَیاب «تاب راصەیەو» ێای
يتًبَەیە.
٣٧٥
٣٧٤
نە ضبڤَی ضەرەتبی ضەصەی ثیطتەيضا يرۆڤ ٔایاضەزاَی ثابزاڕی ئابزاص ٔ ثبزرگابَیی ئابزاص
ئبضااۆی دەتًاای ٔ ثێاەَااضٔچَٕٔی ثەرصەو صاْاابتٕٔی یٓاابَە .نەيااال ٔ ئۀالی صَٔیاابصا ٔڤتاابَی
ۆرأ ۆر كۀتجَٕٔە ثبزرگبَی ٔ يبيەڵۀە ٔ ثۆ ئەو يەثەضاتەظ ثبزاڕەكابَی سۆیابٌ ٔ نە راضاتیضا
ْەرْەياإٔ رٔٔثەری كۆيەڵگبیااابٌ ثە رٔٔی صَٔیااابصا كرصثاااۆٔە .ثبزاڕەكااابٌ رۆژ نە صٔای رۆژ زیااابتر
صەگەغاابَۀە .ثەڤو نە ضاابڤَی پااێع ااَّگی یەكەياای یٓبَیااضا ئبٔضاابَی قاإرش« ٔ ٣٧٦قەیراَاای
گۀرە» ثٌٕٔ ثە سبڵێكی ٔەرچەرسابٌ نە يێاژٔٔی ئابثٕٔریی ئابزاصصا .نۀ ضاەرصەيە ثەصٔأە ئەگەر
كێػااەیەو رٔٔی صاثااب ا كێػااەی ئاابثٕٔری كااۆيەڤیەتی یاابٌ ضیبضاای ا تاابقە رێگەچاابرەیەو
ص ەیبَضۆزییۀە تەَیب ٔ تەَیب صەضتێٕەرصاَی صۀڵەت ثْٕٔ .ەئٕ قەیراَێك كۆيەڵە رێطبیەكی تبزەی
ن صەكۀتۀە ٔ رێطبی تبزەیع ثۆرۆكراضی ٔ صاثَٕەریتی ئیضاریی تبزەی ثەرْەو صەْێُبْ .ەر ثۆیە
نە زۆرثەی ضبڤَی ضەصەی ثیطتەيضا ضاەريبیەصاری ٔەو تۆيەتجبرێاك نەقەڵەو صەصرا ٔ چابٔصێری ٔ
372. Regularization
373. Deregulation
374. Free market
375. Free trade
376. Galloping inflation
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كۆَترۆڵی نەضەر صاصەَرا صەثەضترایۀە ثە ئیجبزە ٔ يۆڵەتُبيەی رەضًیۀە ٔ تەَبَەت ثە صۀڵەتی
صەكرا ٔ صەسرایە ژێر ركێئای صۀڵەتۀە .ئەو ثابثەتە ثە غاێٕەیەو رەگای صاكٕتاب كە يێژَٕٔٔٔضای
َبضرأی ثریتبَیبیی ئەی .ی.پی.تەیهۆر نە ١٩٤٥صا تەَبَەت ئۀەغی راگەیبَض كە «كەش ثابٔەڕی
ثە غااێٕە ژیاابَی ئااّيریکبیی ٔاتە كاابر ٔ كەضاابثەتی ئاابزاص َەياابٔە» .ئێهیساثێتاای صٔٔەو يەنەكەی
ثریتبَیب كبت كە نە ١٩٦١صا ضەرصاَی ٔڤتی ەەَبی كرص ٔەو «گۀرەتاریٍ يەنەكەی ضۆضیبنیطاتی
یٓبٌ» پێػٕازیی ن كرا ٔ تەَبَەت صۀڵەتی كۆَەپبرێسی ئۀصەيی ثریتبَیبیع ئەو َبزَبٔەی ٔەو
ضتبیػێك نەقەڵەو صا .ریابرص َیكطاۆٌ ضاەرۆكی كۆيابریشٕاز ٔ كۆَەپابرێسی ٔڤتە یەكگرتٕٔەكابٌ
گەڤڵەی كۆَترۆڵكرصَی ئٕچە ٔ َرسەكبَی نە ضبڵی ١٩٧١صا ثەضاەر ئابثٕٔریی ئۀ ٔڤتەصا ضاەپبَض
ٔ رایگەیبَض «ئێطتە ئێًە ْەئٕيبٌ كەَیسیٍ »٣٧٧ئەو كابرەی َیكطاۆٌ رەَگاضاَۀەی ئۀ رٔاَاگە
ثبٔە ثٕٔ كە پێٕیطاتە صۀڵەت صەضاتێٕەرصاَی ضاەريبیەصاری ثكابت ٔ نە غاپرزەیی صەری ثٓێُا ٔ
رێكٕپێكی ثكبت رٔاَگەیەو كە تەَبَەت ئّيریکبیػی گرتجۆٔە.
صیًٕكراضاای ئبراضااتەیەكی پااێاۀاَەی ئەو رێگاابیەی گرتجاإٔە ثەر .اابٌ صیااۆیی فّیهّضاإفی
ثەر ەضتە ٔ كبریگەری ئّيریکبیی ضبڵی ٔ ١٩٢٧تی« :رێگەچبرەی ثریُە قٕٔڵەكبَی صیًٕكراضای
صیًٕكراضیی فرەترە» .صیۆیی پێػگۆیەكی ثبظ ثٕٔ .ثەغای ْەرەزۆری كێػاەكبَی ثەرصەو زۆرثەی
صیًٕكراضااییەكبَی ضااەصەی ثیطااتەو ثە رێگەچاابرەی ٔەو پەرەپێااضاَی ياابفی صەَگااضاٌ الثرصَاای
ْەڵجژارصَی َبڕاضتۀسۆ كەيكرصَۀەی صەضەڤتی صەضتەثژێراٌ ٔ ثەسػیُی ثە ژيبرەیەكی زیابتر ٔ
زیاابتر ٔ زیاابتری سەڵااك نە رێگاابگەنێكی زیاابتر ٔ زیاابترۀە ْۀڵاای چبرەضااەركرصَیبٌ صەصرا .ئەو
ْۀڤَە گەن صەرئەَجبيی ٔرٔٔژێاُەر ٔ ْەضا ثسٔێُیابٌ نا كۀتۀە .نە ئاّيریکبصا صیًٕكراضایی
فرەتاار يبَاابی ئۀەی رەظپێطااتبٌ ٔ ژَاابٌ ياابفی صەَگااضاَیبٌ ثەصەضاا صەْێُااب ضااێُبتۆرەكبٌ
راضتۀسۆ ْەڵضەثژێرصراٌ كبَضیضاتۆری دیسثەكابٌ ثە صەَگای سەڵاك صیابری صەكاراٌ ٔ كهٕپەكابٌ
گۆڕاَكبرییبٌ نە سەضڵەت ٔ رێطبكبَی سۆیبَضا صەكرص .يێژٔٔی ضیبضیی ضەصەی ثیطاتەو چیرۆكای
ثەغااضاریكرصَی ضیبضاایی راضااتۀسۆی زیاابتر ٔ زیاابتر ثاإٔ ٔ ضااەركۀتُی ئەو رۀتە ثاإٔ ثە ْااۆی
 :٣٧٧ . John m Keynesئبثٕٔریساَی ثریتبَیبیی ١٨٨٣ا )١٩٤٦كە تیۆرییە ئبثٕٔرییەكبَی نە ضاەرصەيی
قەیراَە گۀرەكەی ئاّيریکبصا كۀتە رۆژە ۀە .ئۀ پێای ٔاثإٔ نە كابتی قەیراَای ئبثٕٔریاضا صەثا صۀڵەت
Level of
ثەپرضااابیەتیی كەيجااإَٔۀەی ثااإٔص ە ثگااارێتە ئەضاااتۆ ٔ ثاااۆ پبراضاااتُی ئبضاااتی كااابر
 ) employementنە كۆيەڵگبصا تەَبَەت زیبتر نە رێژەی صاْبتی ساۆی ضاەريبیەگٕزاری ثكابت چَٕكإٔ نە
ئبٔەْب صۆسێكضا كەرتی تبیجەت سۆی نە قەرەی ضەريبیەگٕزاری َبصات.ٔ.ف
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پەرەضاااەَضَی ْەرچااای زیااابتری رٔٔثەری صیًٕكراضااایَ .ەسۆغااایُەكە ْەرچااای ثااإایە تەَیاااب ثە
صیًٕكراضیی فرەتر ْۀڵی ضبڕێژكرصَی صەصرا.
نە دەفتبكابَی ضاەصەی ثیطاتەو ثەوالٔە سٕاضاتێكی گۀرە ثاۆ ثەڕێطابییُكرصَی ضااەريبیەصاری
صرٔض ثٕٔثٕٔ كە ثإٔ ثە ْاۆی صیابریكرصَی پیتابكی قإرش ٔ ثە غاێٕەیەكی ثیساَطای كاۆَترۆڵە
صۀڵەتییەكبَیػاای پەرە پاا صا .نە ثیطاا ضاابڵی راثاارصٔٔصا صۀڵەتاابَی ضەراَطااەری یٓاابٌ نە
ئااّيریکبٔە ثگاارە ثااۆ فەرەَطااب ٔ ْێُضضااتبٌ ٔ ثرێسیاام ضااەرقبڵی رێطااب ضااڕیُۀە نە پیػەضاابزی
ثەتبیجەتیكرصَی ٣٧٨كۆيپبَیبكبٌ ٔ كەيكارصَۀەی پیتابكە ثبزرگبَییەكابٌ ٣٧٩ثإٌٔ .ئێطاتب كە ٔرصە
ٔرصە گەغەی ئبثٕٔریی صٔاییٍ ضبڵەكبَی صەیەی  ١٩٩٠رٔٔ نە كۆتبییە پێٕیطتە زَجیرە رێطابیەكی
تبزە صاثڕێژرپ ٔ ابرێكیتر گرَگابیەتیی رۆڵای صۀڵەت نە ضاەريبیەصاریضا پێُبضاە ثكارێتۀە .ثەڤو
رەَااگە كەيتاار ٔڤتێااك يیتااۆص ٔ رۀتە زێااضەڕۆیبَەكبَی ئەو َۀەی راثاارصٔٔە ثگاارێتۀە ثەر .ئیااضی
صۀڵەت ْەيەكبرەی ثەضتێُی ئبثٕٔری َییە.
ثە ْەيبٌ غێٕە رێطبضڕیُۀە نە صیًٕكراضیع تٕٔغی زێضەڕۆییەكی قٕرش ثٕٔە ٔ ثاۆتە ْاۆی
پێكٓاابتُی ضیطااتەيێكی گااراٌ ٔ پااڕ نەيااپەر كە الی سەڵااك ْاایش رێااس ٔ داإريەتێكی َیاایە ٔ ثااۆ
ثەڕێٕەثرصَی كۆيەڵگبیع َبغا ْ .ەرچەَاض كەش َابٔێرپ ساراپەی صیًٕكراضایی ئۀڕۆ ثڵێا ثەڤو
زۆرثەی سەڵك ثەپێی ەەریاسەی سۆیابٌ ْەضا ثە كێػاەیەو صەكەٌ .نە ْەرْەيإٔ صیًٕكراضاییە
پێػكۀتٕٔەكبَضا رێسصاَبَی گػاتی ثاۆ ضیبضاەت ٔ ضیطاتەيە ضیبضاییەكبٌ نە سإارتریٍ ئبضا ٔ
پهەی سۆیاضایە .نە ْەيإٔی ضاەیرتر ٔ ضەرَجڕاكێػاتر ئبكابيی راپرضاییەكبَە ثەپێای ٔەڤيەكابَی
سەڵكی ئّيریکب نە ْەرْەئٕ راپرضییە یەو نەصٔای یەكەكبَضا كبت ئۀ پرضیبرە ئبراضتّ صەكارپ
كە نە َێاإ صايەزرأە صۀڵەتییەكبَااضا كبيیبَ ا نە ْەياإٔ سۆغااتر صۀپ ْەيیػااە ض ا رێكشاارأ
زیبتریٍ صەَگەكبٌ ثەصەض صەْێٍُ :صیٕاَی ثبڤی ٔڤت ْێسە چەكضارەكبٌ ٔ ثابَكی َبٔەَاضیْ .ەر
ض رێكشرأەكە نە یەو غتضا ْبٔثەغٍ :زەس ٔ گٕغبری گػتی ٔ ەيبٔەرییبٌ نەضەر َییە ٔ ثە
يیتااۆصێكی َبصیًٕكراتیااك كاابر صەكۀٌ .ا صیاابرە ئااّيریکبییەكبٌ رێااك نەثەر ئۀە ضتبیػاای ئەو
رێكشااارأاَە صەكەٌ كە غااإێُكۀتٕٔ[ی كەش] َااایٍ ثەڵكااإٔ پێػاااەَگٍ .كەچااای كاااۆَگرێص كە
ْەڵجژێرصرأاَەتریٍ ٣٨٠صايەزرأەی ضیبضییە ٔ زیبتر نە ْەئٕ صايەزرأەكبَیتر رەَگاضاَۀەی صەَاگ
ٔ ثیرٔثۆچاإَٔی سەڵااكە نە زۆرثەی راپرضااییەكبَضا ساإارتریٍ پااهەی ثەصەضا ْێُاابٔە .سەڵااك ثە

378. Privatization
379. Trade tariff
380. Elective
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َیگەراَی ٔ تەَبَەت رقۀە ضاەیری يبضاتبٔچێتی ٔ ثەرْەيەكەی ٔاتە ثێتٕاَابیی صەكەٌ .ئەڵاجەت
ئەيە ثۀ يبَبیە َبیەتۀە كە ٔازیبٌ نە ضتبیػكرصَی ئۀ پرۆضبَە ْێُبٔە كە يبضتبٔچێتی ثەرْەيی
ثێاەَضٔچَٕٔیبَە.

صیًٕكراضیی َٕێُەرایەتی

٣٨١

ئااێًە نە صۆسە ْەضااتیبرەكبَضا قەت ثەرپرضاابیەتیی ضیبضااەتی ڕۆژاَە َاابگرێُە ئەضااتۆْ .اایش
ضیطتەيێكی صیًٕكراضی قەت نە رێگبی صەَگضاَی دەفتبَۀە غەڕێكی ثەڕێٕە َەثرصٔٔە .تەَیاب ئۀ
صۀڵەتاابَە صەتاإاٍَ غااەڕی صژە تیاارۆر ثەڕێاإە ثەرٌ كە كۆيەڵگبكەیاابٌ ئاابزاصییەكی فرأاَاای پ ا
ثەسػاایٌٕ .ئێطااتە ئااێًە ثەرۀڕٔٔی ْەَااضپ ْەڕەغااەی تاابزە ثاإٔیُەتۀە ثەڤو نە ْەيبٌكبتااضا
صۀڵەتەكاابَیع كااۆيەڵ زەستاای قاإرش ٔ تاابزە نە ثەرصەو سۆیبَااضا صەثیااٍُ .صەثاا ضیطااتەيە
صیًٕكراضییەكبٌ ثیطەنًێٍُ كە ثە ثبغی صەرەقەتی تیرۆریسو صێٍ ئەگیُاب نە زۆرپ نە ٔڤتابَی رٔٔ
نە گەغەصا رژێًی ئۆتۆریتەسٕازی تبزە ڵۀی صەضەڤت صەگرَۀە صەض  .پێٕیطتە ٔڤتبَی رٔٔ نە
گەغە ثەتبیجەت ٔڤتبَی صَٔیبی ئیطاالو ْبٔضاەَگییەكی صژٔار پێاك ثٓێاٍُ .نەالیەكۀە پێٕیطاتە
ْێُض ثەْێس ثًێُاُۀە كە صەرەقەتای ْەڕەغاە َٕێیەكابَی تیرۆریاسو ثاێٍ ٔ نەالیەكیتریػاۀە ْێُاض
كاارأە ٔ صیًٕكراتیااك ثااٍ كە َەثااُە ْااۆی كۀتااُۀەی ئۀ ااۆرە َاابڕەزایەتییە ضیبضااییبَەی كە
ٔرصۀرصِ ثەرۀ زێضەڕۆیی ٔ راصیكبڵیسو صەڕۆٌ .ثە ٔاتبیەكیتر صەث ئۀاٌ ثەث ئۀەی ثجاُە ْاۆی
صرٔضاااتجٌٕٔ [ٔ ثەرْەيٓێُااابَۀەی] تیرۆریاااسو تیرۆریطاااتەكبٌ ثكااإژٌ .ثەو غاااێٕەیە ْەر ضااا
فبكتەرەكەی صۀڵەت ٔاتە «صەضەڤت ٔ غەرەییەت ٔ نێٓابتٕٔیی »٣٨٢پاێكۀە صەتإاٍَ ضاەركۀتٍ
يطۆگەر ثكەٌ ٔ نە صٔٔتٕێی ضیكهێكی ٣٨٣كبرايە ٔ رێكشەرصا ْەركبيۀ ثێاتە ْاۆی ثەْێسثإَٔۀەی
ئۀیتریبٌ .ثەڤو ئەگەر صۆسەكە ثەرۀ سراپە ٔ غپرزەیی ثا ئەو ضیكهە كبرايەیە صەگۆڕصرپ ثاۆ
ضاایكهێكی رٔٔسێااُەر ا ٔ غااەڕاَگێس .ضااەركٕتكرصٌ راصیكاابڵیسو ثەرْەو صەْێُا ٔ راصیكاابڵیسيیع
ضااەركٕتكرصَی زیاابتری ن ا صەكۀێااتۀە .غااێٕازی ْەڵطاإكۀتی رٔٔضاایب نە چیااابٌ ًَاإَٔەیەكی
صڵتەزێُە نەو گێژأە َٕقًكەر ٔ چەقێُەرە.
ثە یٓبَیجٌْٕٔ ٣٨٤ەَاضپ كێػاەی تابیجەتی ثەرْەو ْێُابٔە .ئابثٕٔریی یٓابَی رۆژ نەصٔای رۆژ
كااراَۀەی زیاابتر ثەسااۆٔە صەثیُاا ٔ ئەيەظ صۀڵەتەكاابَی َبچاابر كاارصٔٔە نە پێُاابٔ پبراضااتُی
381. Representative democracy
382. Power , legality, efficient
383. cycle
384. Globalization
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صرێژسبیەَی ضەقبيی صاراییضا كۆيەڵە ضیبضەتێكی ضەستگیراَە ثگرَە ثەر .ئەگەر ثێا ٔ ئەو كابرە
َەكەٌ ثبزاڕەكبٌ گەن قٕرضتر ٔ سێراتر نە ْەيیػە ثەرْەڵطتی ٔڤتبٌ صەثُۀە ٔ پابرە ٔ پإٔد ٔ
ثبزاڕەكاابَی ثٕٔرضاایبٌ ثەرۀ ْەڵكػاابٌ ٔ صاڕٔٔساابٌ صەثەٌ .ثەڤو ضیبضااەتی صرێژساابیەٌ ْەَااضپ
٣٨٥
كێػااەی كٕرتشاابیەَیع نەگەد سۆیااضا صێُ ا  :كێػااەی صەَگااضەراٌ .ئاابڵٕگۆڕە صیًٕگرافیكەكاابٌ
صۀڵەتاابَی رۆژئاابٔا يە جاإر صەكااب نە ضیطااتەيی صاثیُكرصَاای كااۆيەڤیەتیی ٣٨٦سۆیبَااضا ریئااۆرو ٔ
ْبٔضااەَگی ٣٨٧ثااكەٌ ثەتاابیجەت صەث ا ئەو ریئۆرياابَە نە ئبض ا ياابف ٔ ياإٔچەی ثەضاابڤچٕٔاَضا
ێجە ثكەٌ .صیبرە ئەو كبرە تب راصەیەكی زۆر كبرێكی َەكرصە ٔ يەدبڵە چَٕكإٔ ثەضابڤچٕٔاٌ
نە رٔٔی ضیبضییۀە ثەْێسٌ :ئۀاٌ سبٔەٌ یەكگرتٕٔیی ٔ رێكشطاتٍُ یابريەتیی يابڵی پێػاكەظ
صەكەٌ زَجیاارە نااۆثییەكی كاابریگەر ٔ ثەْێسیاابٌ ْەیە ٔ ْەيیػااە نە ْەڵجژارصَەكبَااضا ثەغااضاری
ص ەكەٌ .ثەڤو ثێگٕيبٌ ئەگەر ثًبَۀپ ریئۆريێكی راضتەقیُە ثكەیٍ پێٕیطاتە ْەَاضپ نە يإٔچە ٔ
ئیًتیبزەكبَی ئۀاٌ كەو ثكەیاُۀە .صۀڵەتەكابٌ َبچابرٌ [نە َێإاٌ رێگاب ٔ سابڵە یابٔاز ٔ صژ ثە
یەكەكبَضا] ْەَضپ ْەڵجژارصَی ضەس ٔ صژٔار ئەَجابو ثاضەٌ [ْەرٔەْاب] نە ثەراَاجەر ٔەضٕەضاەی
يبضتبٔچێتی ٔ سۆظ سسيەتیضا ثٕەضتٍ ٔ ضیبضەتگەنی صرێژسبیەٌ ثگرَە ثەر .نە صیًٕكراضاییەكی
يۆصێڕَضا تبكە ڕێگب ثاۆ صەضاتەثەركرصَی ئەو ئبيبَجابَە ئۀەیە َەْێڵایٍ صەضاتەیەو نە ثڕیابرصەراٌ
ثكۀَە ژێر زەسا ٔ گٕغابرە قٕرضاەكبَۀە ٔاتە ئۀ كاۆيەڵە ثڕیابرصەرە نە گٕغابرە قٕرضاەكبَی
گاارٔپە ساابٔەٌ ثەرژۀەَااضییەكبٌ نۆثیییەكاابٌ ٔ يهًالَ ا ضیبضااییەكبٌ یاابٌ ثە صەرثڕیُێكیتاار نە
گٕغبرە قٕرضەكبَی صیًٕكراضی ثپبرێسیٍ.
ئەو صیبرصەیە ْەر نە ئێطتبغۀە سەریاكە ساۆی صەضاەپێُ  .ثەرچابٔتریٍ ًَإَٔەی ئەو رۀتە
ثریتییە نە صرٔضتجَٕٔی ثبَكە َبٔەَضییە ضەرثەسۆكبَی ٔەو ثبَكی َبٔەَاضیی ٔڤتە یەكگرتٕٔەكابَی
ئّ يریکب كە نەو ضی ضبڵەی صٔاییضا ضەریبٌ ْەڵضأەْ .ۀَٕكە نە زۆرثەی ضیطاتەيە صیًٕكراضاییە
پێػااكۀتٕٔەكبَضا رێكشرأێكاای ْەڵُەثژێاارصرأ ٣٨٨كااۆَترۆڵی ثەْێستااریٍ كاابراكتەرە ئبثٕٔرییەكاابَی
صۀڵەت صەكااابت ٔ ئەو يیتاااۆصە يیتاااۆصێكی ضاااەركۀتٕٔ ثااإٔەْ .ەرچەَاااض ضاااەرثەسۆییی ثااابَكە
َبٔەَضییەكبَیع ْەڵگری كۆيەڵە كێػەیەكی تبیجەت ثە سۆیەتی ثەڤو ثۆتە ْاۆی ئۀەی ضیبضاەتە
پٕٔڵییەكبٌ ٣٨٩گەن ثەرپرضایبراَەتر صاثڕێاژرێٍ .نە ئبكابيی ئەو صیطایپهیُەصا ضایكهی ْەڵاإٌٔ ٔ
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صاچَٕٔەكبَی ئبثٕٔری كە ضەرصەيبَ زۆر تَٕاض ٔ گاراٌ ثإٔ ْەَإٔكە رۆژ نەصٔای رۆژ تاب ڕاصەیەو
ْێٕرتر ٔ َەريتر صەثێاتۀە .قەیاراَە ئابثٕٔرییەكەی  ٢٠٠٠اا  ٢٠٠٢كە صٔای صرێژسابیەَتریٍ قۆَابەی
گەغبَۀەی ئبثٕٔریی َیٕ ضەصەی راثرصٔٔ رٔٔی صأە ْێػتب ٔاتە تب كبتی َٕٔضایُی ئەو كتێاجە)
گەن نۀی زۆركەش پێػجیُیبٌ صەكرص ٔ نێی صەترضبٌ ْێٕرتر ٔ كەو سەضبرترِ.
ثبَكە َبٔەَضییەكبٌ تبكە ًََٕٔەی ئەو صیبرصەیە َیٍ :رێكشرأی یەكێتیای ئۀرٔپاب نەثەر ئۀەی
ضرٔغتێكی َبصیًٕكراتییبَەی ْەیە صڵەسٕرپە ٔ َیگەراَییەكی زۆری نە َێٕ سەڵكای ئۀ َابٔچەیەصا
صرٔض كرصٔٔە .ئەو رێكشرأە ثە گۀرەتریٍ ًََٕٔەی ضیبضەت صاڕغاتُی َبصیًٕكراتییابَە نەقەڵەو
صەصرێ ْەر ثۆیە صەیشەَە ثەر ْێارظ ٔ رەساُۀەْ .ەرچەَاض َبسۆغاە ثەڤو نە راضاتیضا ْۆكابری
راضااتەقیُەی نێٓاابتٕٔیی ٔ كاابرايەثَٕٔی یەكێتیاای ئۀرٔپااب صەگەڕێااتۀە ثااۆ پاابرێسرأثَٕٔی ئۀ
رێكشرأەیە نە گٕغبرە ضیبضییەكبٌ .نە دەفتبكابَۀە ئابثٕٔرییە صۀڵەتییەكابَی ئۀرٔپاب صٔچابری
كێػااە ْاابتجٌٕٔ ٔ گاارٔپە ساابٔەٌ ثەرژۀەَااضییە ثەْێسەكاابٌ كە زۆرثەیاابٌ الیەَگااری ضیبضااەتی
پػااتیٕاَیكرصٌ نە پیػەضاابزییە َبٔسۆییەكاابٌ ثاإٌٔ ٔ ْەرْەئٕیاابٌ ثەرَگاابری گااۆڕاٌ ٔ ئاابڵٕگۆڕ
ص ەثَٕٔۀە ثجَٕٔە ْاۆی فەنە جإٌٔ ٔ پەككۀتُای صۀڵەتەكابٌ .ئەگەر نەو صە ضابڵەی راثارصٔٔصا
ئۀرٔپااب تٕاَیاإیەتی نە رٔٔثەرە ياابڵی ٔ پاإٔڵی ٔ یبضاابییەكبَضا كااۆيەڵە چبكطاابزییەكی گۀرە ٔ
ثەرچبٔ ئەَجبو ثضات ثێگٕيبٌ ْۆكبرەكەی تەَیب ٔ تەَیب صەگەڕێتۀە ثۆ ْێس ٔ صەضاەڤتی یەكێتیای
ئۀرٔپاااب .ئەگەریاااع نە ْەَاااضپ ثبثەتاااضا َەیتااإاَیج ضیبضاااەتەكبَی ساااۆی ثگاااۆڕپ صۀڵەتە
صیًٕ كراتیكەكبَی ئەَاضايی ئۀ رێكشارأەیە ْۆكابری ئەو كەيٕكإرتییە ثإٌٔ .تەَابَەت تابكە یەو
٣٩٠
دیسثی گۀرەی ضیبضیػًبٌ نە ئۀرٔپبصا َەثإٔە ثإێرپ پػاتیٕاَی نە ریئاۆريە پێكٓبتەییەكابٌ
ثكبت ئەيە نە دبڵێكضایە كە ْەيٕاٌ نە زەرٔٔرەت ٔ پێٕیطتجَٕٔی ئەو ریئۆريابَە ثاۆ گەغابَۀەی
صرێژسبیەَی ئبثٕٔریی ئۀرٔپب ئبگبصارٌ .یۆزێ یۆفە ضەرَٕٔضەری گۆ بری صای تطبیتی ئەڵًبَیاب
پێی ٔایە« :یەكێتیی ئۀرٔپب ضەرەكیتریٍ ٔ نە راضتیضا تبكە ْۆكبری ریئۆريەكابَی ثابزاڕی ئابزاصی
ئۀرٔپااابیە .ئەگەر ثرۆكطاااێم َەثااابیە َەيبَاااضەتٕاَی [پرۆضاااەی] رێطبضاااڕیُۀە نە ْیاكااابو نە
پیػەضبزییە گۀرەكبًَبَضا ێجە ا ثكەیاٍ» .ئەگەر ئۀرٔپبییەكابٌ ترضای صٔاكۀتاٍ نە ئبيابَجە
ثٕٔص ەییەكبَی یەكێتیی ئۀرٔپب یابٌ َەثابیە قەت ٔڤتێكای ٔەو ئیتبنیاب ْۀڵای صاثەزاَاضَی رێاژەی
كەيجاإَٔی ثاإٔص ەكەی ٣٩١سااۆیی َەصەصا .ئەگەر ثرۆكطااێم َەثاا كەش ْۀناا ریئااۆريكرصٌ نە
ضۆثطیضە ثێكەڵك ٔ ثێٕٓٔصەكبَی ئۀرٔپبصا َبصات.
390. Structuralreforms
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صَٔیابی ئەَگهاۆ ا ئاّيریکبیی ضایًبیەكی گبڵتە ابڕ ٔ كٕيێاضیی ثاۆ یەكێتیای ئۀرٔپاب صرٔضا
كرصٔٔە .ئّيریکبییەكبٌ ٔ ثریتبَییەكبٌ ا ٔاتە ئۀ سەڵكبَەی ْۀَٕكە نە صٔٔڕیبَی تێكەڵجٌٕٔ یابٌ
تێكەڵُەثٌٕٔ ثە پبرەی یەكگرتٕٔی ئۀرٔپب یۆرۆ تٕٔغی صڵەسإرپە ٔ صٔٔ صڵیای فیكاری ثإٌٔ ا
ثۆچااإَٔێكی كۆَكرێااا ٔ ضااابصەیبٌ ْەیە :یەكێتیااای ئۀرٔپاااب رێكشرأێكااای گۀرە ٔ ثاااۆظ ٔ
َبصیًٕكراتیكە ٔ سەریكە رەَگبٔڕەَگیی ضیذرئبيێسی ژیبَی ئۀرٔپبیی نەَبٔ صەثبت« .كبرثەصەضتە
ْەڵُەثژێرصرأەكاابَی ثرۆكطااێم چااۆَییەتیی صرٔضااتكرصَی ثیاارە فێااری ثیرەضاابزە ثریتیبَییەكاابٌ
صەكەٌم» ئیضی گٕپ َبصەٌ ثۀ دەقییەتە كە زۆرثەی ئەو َەریتە كۆَە سۆيبڵییابَە نەيپەرگەنێكای
پػااتگیرییبَەٌ ٣٩٢نە ثەرصەو [صرٔضااتجَٕٔی] رکبثّریااضا) .زۆرثەی ئۀاَەی نە ثریتبَیااب ٔ ئااّيریکبصا
رەسُە نە ئۀرٔپب صەگارٌ الیەَگارە پاڕ تایٍ ٔ ثەگٕڕەكابَی ثبزرگابَیی ئابزاصٌ .ثەڤو َەیابراَی ئەو
رێكشارأەیە نە سإصی ئۀرٔپاابصا ا ٔاتە نۀ غإێُەصا كە یەكێتیاای ئۀرٔپاب ثە تۀأی ئەكتیاات ٔ
كبرایّ ا پێاۀاَەی ئۀاٌ ثیر صەكەَۀەْ .ەئٕيبٌ نە ثەصگٕيابَیی صاًَابرو ثەراَاجەر ثە یەكێتیای
ئۀرٔپب ٔ یۆرۆ ئبگبصاریٍ .ثەڤو پۆل َبیرۆو راضًۆضێٍ ضەرۆو ٔەزیراَی پێػٕٔی صاًَبرو كە نە
زاَطااتی ئبثٕٔریااضا سٕێُااضٔٔیەتی پێاای ٔایە زۆرثەی َەیاابراَی یەكێتیاای ئۀرٔپااب نۀ ٔڤتەصا «ئۀ
كەضبَەٌ كە نە ثە یٓبَیجٌٕٔ صەترضٍ :كرێكابراَی ئبيابتۆر ژَابٌ ٔ فەريابَجەراَی صۀڵەت .ئۀاٌ
پێیبٌ ٔایە یەكێتیی ئۀرٔپبیع تەَیب الیەَێكە نە الیەَەكبَی صَٔیبی تبزەی ضاەريبیەصاریی یٓابَی
ٔ ثبزاڕە ئبزاصەكبٌ»ْ .ەر نەثەر ئەيەغە كە یەكێتیی ئۀرٔپب ٔ رێكشارأە ْبٔغاێٕەكبَی صەیابَۀپ
ثًێُااُۀە ٔ صرێااژە ثە ژیاابَی سۆیاابٌ ثااضەٌ .ضااەرەڕای ْەياإٔ ئۀ رەسُاابَەی كە ئبراضااتەی ئەو
رێكشرأاَە ص ەكرێا نە راضاتیضا ْایش ٔڤتێاك نە صَٔیابی ئۀڕۆصا َابتٕاَ نە رێگابی ریئراَاضۆيۀە
َرساای ضاإٔصەكبٌ ٣٩٣صیاابری ثكاابت یاابكٕٔ ضیبضااەتی صژەپاابٔاٌ ٣٩٤صاثڕێااژپ .زۆرثەی ئۀ کاابراَەی
کۀتَٕٔەتە ئەضتۆی ثرۆکطێم ٔەک ضیبضەتگەنی یبضبیی ثبزرگبَی پإٔڵی ٔ صژە پبٔاَكابری نە
زۆرثەی ٔڤتبَی صیكە ٔ نە سٕصی ٔڤتە یەكگرتٕٔەكبٌ ٔ ثریتبَیبیػضا صٔٔر نە ْەر چەغُە زەس ٔ
گٕغبرێكی ضیبضی ێجە صەكرێٍ.
زۆر بر رێكشرأەگەنی ٔەو یەكێتیی ئۀرٔپب تبٔاَجبر صەكارێٍ ثۀەی كە صەضاەڤتێكی رەْبیابٌ
ْەیە ٔ كەش َبتٕاَ چبٔصێرییبٌ ثەضەرصا ثكبت ثەڤو نە راضتیضا ئەو تۆيەتبَە ْیاكبيیبٌ رۀا ٔ
صرٔضاا َاایٍ .ثە ئبضااتی یەكەو صەضااەڤتی یەكێتیاای ئۀرٔپااب زۆر گۀرەتاار نەقەڵەو صرأە ٔ نە
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راضتیضا گەن نۀە ثإٔكترە كە يەزەَضەی ثۆ صەكرێ  .كۆی ثٕٔص ەی ثرۆكطێم تەَیب تۆضایبڵێك
نە یەو نە ضەصی ضەراپبی ثەرْەيی َەتۀەییی ٔڤتبَی ئەَضايی یەكێتیی ئۀرٔپب فرەتارە .یەو نە
غاابرەزاتریٍ تاإێژەراَی ئااّيریکب نە ثاإاری كبرٔثاابری ئۀرٔپاابصا ٔاتە ئەَااضرۆ يۆرأضاایك ئەڵاا
كۆيیطیۆَی ئۀرٔپبیی یب نە ٔەرگێڕەكبٌ ٔ كبريەَضاَی ئیضاری ٣٩٥تەَیاب  ٢٥٠٠فەريابَجەری ْەیە
ٔاتە «كەيتاار نە ْەياإٔ غاابرێكی يبيُبٔەَااضیی ئۀرٔپااب ٔ كەيتاار نە یەو نە ضااەصی فەرياابَجەراَی
صۀڵەتی فەرەَطاب» .ضاەثبرەت ثە ضرٔغاتی َابصیًٕكراتیكی ئۀ رێكشارأەظ پێٕیطاتە ثڵێایٍ كە
پەضُضكرصَی ْەر یبضابیەو ثەضاترأەتۀە ثە نە ضاەصا ٧١ی صەَگای صۀڵەتابَی َەتۀەیایۀە ثە
نەثەرچاابٔگرتُی ژياابرەی ئۀ صەَگاابَەی ثە ْەر صۀڵەتێااك صرأە) كە «ئەو رێااژەیە فرەتاارە نۀ
رێااژەیەی ثااۆ گااۆڕیُی صِضااتٕری ئاااّيریکب پێٕیطااتە» .يۆرأضاایك نە صرێااژەی قطاااەكبَیضا ثە
ثەڵگبَااضَێكی ثەْێااس قەَبەەتًاابٌ پاا صەكااب ٔ صەڵاا َاابث یەكێتیاای ئۀرٔپااب ثە رێكشرأێكاای
ضۆپەرصۀڵەتی ٣٩٦ثساَیٍ ثەڵكٕٔ صەث ٔەو رێكشرأێكی َێإَەتۀەیی پێُبضاەی ثكەیاٍ .یەكێتیای
ئۀرٔپااابیع ٔەو زۆرثەی رێكشااارأە ْبٔغاااێٕەكبَی رەَگاااضاَۀەی سٕاضااا ٔ صأای صۀڵەتااابَی
ئەَضايیەتی .یەكێتیی ئۀرٔپب ثەرۀ گۀرەكرصَۀەی صەضەڤتی ساۆی ْەَگابٔی َەَابٔە ثەڵكإٔ ثە
پااێاۀاَۀە نە زۆرثەی ثبثەتەكبَااضا سەریكاای ْبٔضااەَگی ٔ سۆثااإٔككرصَۀەیە [ئۀ سەریااكە]
ئۆتۆریتەی سۆی ثە ئەقتَی صەكبت ٔ پێٕەَضییەكبَی نەگەد ئەَضايبَیضا غەفبف ٔ رٌٔٔ صەكابتۀە.
ضەركرصەكبَی ئۀرٔپب صەیبَۀپ یەكێتییەكی گۀرەتری ئۀرٔپابیی ثەڤو ثە ضإُٔر ٔ چٕارچێإەی
صیبریكرأتر ٔ رَٔٔترۀە صرٔضا ثاكەٌ تابكٕٔ تٕاَابی رێكإپێككرصَی ئۀ ئەركابَەی ْەثا كە تاب
ئێطتب گرتَٕٔیەتە ئەضتۆ.

کێػەی غەرەییەت

ثەڤو كێػەكبَی ثەرصەو یەكێتیی ئۀرٔپب صەتإاَ كێػاە ثُەڕەتییەكابَی رژێاًە صیًٕكراضاییە
پێػكۀتٕٔەكبَی ػًبٌ زیبتر ثۆ غی ثكبتۀە .صأاكبرییەكبٌ ثۆ صەضاەڤتضاریی ثابظ رۆژثەرۆژ زیابتر
تەغەَە صەضاێُ ثەڤو ئۀ رێكشارأاَەی كە ٔا نەو ضاەرصەيە صیًإكراتیكەصا ثاۆ ثەصیٓێُابَی ئەو
ثبثەتە گرَگە ئبٔا كرأٌ سابٔەٌ غاەرەییەت ٔ رۀایای َایٍْ .ەَاضپ پۆپۆنیطاتی ٔەو ژاٌ يابری
نۆپەٌ نە فەرەَطب پەت ثٕچبَبٌ نە ئّيریکب ٔ یۆرق ْبیضێر نە َەيطب صەضاەڤتی ضابرص ٔ ثێگإێی
ئەو صايەزرأاَە ٔەثەر ُێٕ صەصەٌ .ئۀاٌ ئەو صايەزرأاَە صەثەضتُۀە ثە َبيۆییۀە كە ْەضتێكی
395. Clerk / white - collarworkers
396. Super governmental
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راضاتەقیُە ٔ ْەضااتپێكرأە .ئەگەر َرساای ضاإٔص ثەرز ثكارێتۀە یاابٌ رێكۀتُُاابيەیەكی ثبزرگاابَی
ئی ًااسا ثكاارپ یاابكٕٔ پرۆضااەی رێطبضااڕیُۀە نە ئبضا پیػەضاابزییەكبَضا ثەڕێاإە ثجاارپ یەكطااەر
پۆپۆنیطاااتەكبٌ صەیاااكەَە ْەرا ٔ ثبَگەغاااەی ئۀە صەكەٌ كە ْەيااإٔ ئەو كااابراَە نە الیەٌ ئۀ
رێكشاارأە صزێاإ ٔ چەپەڤَۀە ثەڕێاإە ثاارأە كە ثە غااێٕەی َٓێُاای كاابر صەكەٌ .ثەڤو ْۆكاابری
راضااااتەقیُەی نێٓاااابتٕٔییی ئەو صايەزرأاَە صٔٔر ثَٕٔیاااابَە نە ضیبضااااەتی رۆژاَە .ئۀاٌ گەناااا
صەضااتكۀتی ثەپێسیاابٌ ثااۆ ْبٔٔڤتییاابَی ئبضاابیی صەضااتەثەر كاارصٔٔە كە نە فااۆريگەنێكی ٔەو
گەغەضەَضَی تۆستر ٔ ثەثڕضاتتری ئابثٕٔری كابرصاَۀەی زیابتری ثەضاتێُی ثەرْەيٓێُابٌ صۆسای
ثەضەقبيی يبڵی ٔ صەرفەتی زۆر گۀرەتار ٔ زیابتری ئبثٕٔریاضا رەَگای صأەتۀە .ئابسۆ چۆَابٔچۆٌ
صەتاإاَیٍ ئەو كێػااەیە چبرەضااەر ثكەیااٍ ٔ ْبٔكاابت نەگەد صرٔضااتكرصَی صۀڵەتێكاای نێٓاابتٕٔترصا
غەرەییەتیع ثۆ صۀڵەت صاثیٍ ثكەیٍ
چاابٔەڕێی یبريەتیااضاَی تیۆریطاایەَەكبَی صیًٕكراضاای يەثااٍ .ضااەرەڕای ئبياابصەثَٕٔی ضااەصاٌ
رێكشرأی ْەڵُەثژێرصرأ کە نەکابتی ثڕیبرٔەرگرتُاضا یابريەتیی صۀڵەتەکابٌ صەصەٌ کەچای زۆرثەی
ئۀ فّیهّضاإفە ضیبضااییبَەی ئۀڕۆ نە صیًٕكراضاای صەكااۆڵُۀە ٔ نەضااەری صۀَٕضااٍ كااۆيەڵە
كەضاابَێكی تَٕااضڕۀ ٔ راصیكاابڵٍ كە صأای صیًٕكراضااییەكی رەْااب ٔ ثێطاإُٔر صەكۀٌ .اصیاابرە ئەو
تیۆریطی ەَبَە ئبگبصاری ئۀ كێػبَە َیٍ كە زەرٔٔرەتی صرٔضتجَٕٔی ئەو ۆرە رێكشرأاَەیابٌ پێاك
ْێُاااابٔە ٔ نۀ دەقااااییەتەظ ثااااێشەثەرٌ كە ئۀ رێكشاااارأاَە صەثاااا نە ثەراَااااجەر ضااااەركرصە
ْەڵجژێرصرأەكبَیبَضا ثەرپرضایبر ٔ ٔەڤياضەر ثاٍ ْەر ثاۆیە گەنا ثە سۆغاذبڵی ٔ ضەريەضاتییۀە
تە هی ئۀ َبڕەزایەتییابَەی ضاەر غاەقبيەكبٌ صەثاٍ كە ثاۆ صژایەتیكرصَای صۀڵەتای یٓابَی صێاُە
ضبزصاٌ .ئۀاٌ نەگەد ەيبٔەرصا ضارٔٔصی ضاەركۀتٍ صەڵێاُۀە ٔ نەضاەر ثەغاضاریكرصَی ْەرچای
راضتۀسۆتر پ صاصەگرٌ .ئەڵجەت ثەڕێٕەثرصَی زاَكۆكبَی ن ثەصەر كە تب ئێطاتبیع ٔەو رژێاًە
پبغبیەتییەكبَی ضەصەكبَی َبٔەڕاض ثەڕێإە صەثارێٍ)ْ .ەر ثاۆیە نە صَٔیابی ئەياڕۆصا فەنطاەفە ٔ
صَٔیبی راضتەقیُە پێٕەَضییەكی ئۀتۆیبٌ پێكۀە َییە.
ضیبضەتًەصاراَیع تب راصەیەو نە قٕٔڵترثَٕٔۀەی كێػەی غاەرەییەتی صیًٕكراتیكاضا صۀریابٌ
گێڕأە .ئۀاٌ كێػە ئبڵۆزەكابٌ راپێاای ثەرصەو رێكشارأە ْەڵُەثژێرصرأەكابٌ صەكەٌ ٔ گەنا ثەو
كبرەظ سۆغذبڵٍ ب ئیُجب ثە ْێرغكرصَە ضاەر سإصی ئۀ رێكشارأاَە يبضاتبٔچێتی ثاۆ سەڵاك
صەكەٌ .ثااۆ ٔێااُە ضیبضااەتًەصاراَی فەرەَطاای دەز صەكەٌ ْەرْەياإٔ صەضااتكۀتەكبَی صاثەزیُاای
رێژەی كەيجَٕٔی ثٕٔص ە ثۆ سۆیبٌ ْەڵجگرٌ ثەڤو ئەگەر ثۆ صەضتەثەركرصَی ئەو يەثەضتە ا ٔاتە
صاثەزاَضَی رێژەی كەيجَٕٔی ثٕٔص ە ا َبچبر ثٍ نە سەر ەكابٌ ثگارَۀە ٔ پابرەیەكی كەيتار سەرج
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ثااكەٌ یەكێتیاای ئۀرٔپااب ثە تبٔاَجاابر صەرصەكەٌ ٔ ثە صەَگااضەراَیبٌ صەڵااێٍ ئۆثاابڵی ْەياإٔ ئەو
گێرۀكێػبَە نە ئەضتۆی ئۀ رێكشرأە صزێٕەصایە .نە َێٕ ضیبضاەتًەصاراَی ئۀرٔپابصا ئەو رضاتەیە
ثۆتە ثیبَٕٔیەكی ثبٔ« :نۆيەی يٍ يەكەٌ ثرۆكطاێم َبچابری كارصو ئەو كابرە ثاكەو» .اب ئەگەر
صەثیُیٍ ئەو كبرە ثۆتە ْۆی صرٔضتجَٕٔی قەیراَی رٔٔ نە پەرەی غەرەییەت ثۆ یەكێتیای ئۀرٔپاب
ئبیب ضەرضٕٔڕيبٌ ْیش يبَبیەكی ْەیە
٣٩٧
ئەو كێػەیە سەریكە زیبتر پەرە صەضێُ  .رێكشارأی ثبزرگابَیی یٓابَی تابزەتریٍ ًَإَٔەی ئەو
ۆرە رێكشرأە ثەْێساَەیە كە ئۆتۆریتەیەكی ثەرثتٔی ْەیە ٔ صٔٔرە نە صەضەڤتی ەيبٔەر ٔ ثاۆتە ْاۆی
ٔرٔٔژاَاضَی غااەپۆنێكی تابزەی رەسااُە ٔ َابڕەزایەتیْ .ەرچەَااض گرٔپگەنای صژ ثە گهۆثبنیسەیػااٍ گەڤڵەی
یااابٔاز ٔ زۆر ااابر صژثەیەكااای فرأاَیااابٌ ْەیە ثەڤو ْەئٕیااابٌ نەضاااەر َەْااابيەتی ٔ قۆغاااًەثَٕٔی
رێكشرأگەنێكی ٔەو  WTOتەثب ٔ یەكارەَگٍْ .ەَاضپ نە َیگەراَییەكابَی ئەو الیەَابَە راضا ٔ رۀایە
ثۆ ٔێُە پێٕیطتە راپۆرتی كۆثَٕٔۀەكبَی ئەو ۆرە رێكشرأاَە زیبتر ثكۀێتە ثەرصەض سەڵاكۀە .ثەڤو
ثااب ثیرياابٌ َەچا كە رەيااسی ضااەركۀتٕٔثَٕٔی  WTOصەقاابٔصەق صەگەڕێااتۀە ثااۆ ئۀەی كە گٕغاابر ٔ
زەستە ەيبٔەری ٔ گػاتییەكبَی نەضاەر َیایۀ .ەو پێػاتر ثیُیًابٌ كاراَۀە ثە رٔٔی «سەڵاك»صا ثە
كرصۀە ثە ٔاتابی كاراَۀە ثە رٔٔی گارٔپە سابٔەٌ ثەرژۀەَاضییە ضیبضاییەكبَضا كۀتاۆتۀە ٔ ثەزۆریاع
كااراَۀەیەو ثاإٔە ثە رٔٔی ئۀ گرٔپاابَەصا كە َاإێُەری كەياابیەتییەكی ثااإٔكٍ .ئەگەر نە صإَضااتبَە
ثبزرگبَییەكبَضا صیضٔثۆچَٕٔی ضەرتبثەر صیًٕكراتیك نە ثەرچابٔ گیراثاب ئۀا [صەقای رێكۀتُُبيەكابٌ] پاڕ
صەثإٌٔ نە ئابٔارتەكرصٌ تێجیُیكارصٌ ٔ ثەَاضگەنێك كە ْەئٕیابٌ ثە ئبراضاتەی پبراضاتُی ثەرژۀەَاضیی
گرٔپە ضیبضییە ثەْێسەكبَضا صەغكبَۀە .ثەضتێُی ٔەرزێڕی ٔ كػتٕكبد یەكاێكە نۀ ثەضاتێُە گرَگابَەی
كە رێكۀتُُبيەكابَی ثبزرگاابَیی ئابزاص َەیاابَتٕاَیٕە پێػای ثااشەٌ ٔ پێػاكۀتُێكی تێااضا ثاكەٌ ْۆكاابری
پڕسەر جٌٕٔ ٔ َبثەرْەيٓێُەرثٌٕٔ ٔ رٔٔ نە رٔٔسبَجَٕٔی ئەو ثەضتێُە صەقبٔصەق صەگەڕێاتۀە ثاۆ ئۀەی
كە كااۆيەڵە گرٔپێكاای ثااإٔو نە ٔەرزێڕاَاای صۀڵەيەَااض ضیطااتەيی صیًٕكراتیكیاابٌ كاارصۆتە پرصێااك ثااۆ
ثەصٔاصاچاإَٔی ثەرژۀەَااضییەكبَی سۆیاابٌ .نە ضیبضااەتە ثبزرگبَییەكبَااضا صیًٕكراضاایی فرەتاار ثە يبَاابی
پەرەضەَضَی ضیبضەتگەنێكی ٔەو ضۆثطیضثڕیُۀە ثۆ كػتٕكبد ٔ ٔەرزێڕییە.
ئەو ضیطااااتەيەی ئێطااااتب ٔاتە ْ WTOەرٔەْااااب رێكشاااارأەكەی پااااێع ئەو ضیطااااتەيە ٔاتە
«رێكۀتُُابيەی گػاتی ثاۆ پیتابو ٔ ثبزرگاابَی» گەنا صەضاتكۀتی زۆر گۀرە ٔ ضەرَجڕاكێػایبٌ نا
كۀتاۆتۀە .نەو پەَجاب ضاابڵەی راثارصٔٔصا پەرەضااەَضَی ثبزرگابَی گۀرەتاریٍ ٔ تبقابَەتریٍ صەضااتكۀتی
ئاابثٕٔریی یٓاابٌ ثاإٔ كە ثااۆتە ْااۆی صاثەزیُاای ثەرچاابٔی ْەژاری ٔ َەسۆغاای نە ْەرْەياإٔ یٓبَااضا.
)397. Worldtradeorganization (WTO

286

پێػاكۀتُەكبَی ئابثٕٔریی یٓابٌ نەو پەَجاب ضاابڵەی راثارصٔٔصا نە ضاەر ەو پێػاكۀتُە ئبثٕٔرییەكاابَی
پێُطەص ضبڵی پێع ئۀ ثەڕٔارە گۀرەتر ٔ فرأاَتر ثٕٔە .ئبیب ثەڕاض صەيابَۀپ ئۀ ضیطاتەيەی ثاۆتە
ْۆی ثەصیٓبتُی ئەو پێػكۀتُە ٔەو پەرنەيبَی كبنیئۆڕَیب ثجٕٔڵێتۀە ٔ تٕٔغی صاڕٔٔسبٌ ث
پێٕیطتە ضیبضەتًەصاراَی رۆژئبٔا نەثبتیی رٔٔسبَضٌ یبٌ سۆصزیُۀە نەو ضیطتەيە نە قٕٔڤیی
صڵیابَۀە پێػاإازی نە رۆدای زاد ثەضااەر  WTOیەكێتیای ئۀرٔپااب ثابَكی َبٔەَااضیی ئااّيریکب ٔ
ْەياإٔ رێكشاارأە ْبٔغااێٕەكبَیبَضا ثااكەٌ .پێٕیطااتە ئۀاٌ نە ثەراَااجەر ْێرغااجەراَضا ثەرگااری نەو
رێكشاارأاَە ثااكەٌ ٔ ثەرصۀاو پاا نەضااەر ئۀ دەقااییەتە صاثگاارٌ كە ثە پێُبضااە ٔ نێكااضاَۀەی
يەصیطۆَی ئەو رێكشرأاَە ثەتۀأی صیًٕكراتیكٍ .ثەث نەثەرچبٔگرتُی ئۀەی كە رێگە چبرەكەی
يەصیطۆًَبٌ قجٕٔڵە یبٌ َب [صەث صاٌ ثۀ راضتیەصا ثُێیٍ] كە ْەر نە ْەيبٌ ضابڵی ١٨٧٩صا ئۀ
ٔ ْبٔڕێكبَی نە دیسثی فێضراڵیطتضا تٕاَیجٕٔیابٌ ئۀە پێػاجیُی ثاكەٌ كە كێػاەیەكی ْبٔثەغاًبٌ
ْەیە كە زیاابتر نە ْەياإٔ كێػااەیەكیتر ثەرۆكاای صۀڵەتە سەڵكییەكاابٌ صەگرێ ا  :كێػااەی گاارٔپە
ساابٔەٌ ثەرژۀەَااضییەكبٌ .يەصیطااۆٌ صاَاای ثۀەصا صەَااب كە صٔا اابر ئبياابصەثَٕٔی «گاارٔپە ساابٔەٌ
ثەرژۀەَااضییەكبٌ» ثە ۆرێااك نە ۆرەكاابٌ ثەغااێكە نە ئاابزاصیی راصەرثااڕیٍ ْەر ثااۆیە رێگاابیەكی
ضاابصەيبٌ ثااۆ قەصەەەكرصَاای یبضاابییی ئۀ گرٔپاابَە نە ثەرصەضااتضا َیاایە .يەصیطااۆٌ صٔا اابر ثااۆ
چبرەضەركرصَی ئەو كێػەیە زیبتر نە ْەئٕ غتێكیتر ْیٕای ثە سٕصی پێكٓبتی صۀڵەتی ئاّيریکب
ثەضتجٕٔ ئۀ پێیٔاثٕٔ گۀرەتاریٍ تبیجەتًەَاضیی ئاّيریکب ئۀەیە كە صیًٕكراضاییەكی رٔٔت َیایە
ثەڵكٕٔ [ضیطتەيێكی] كۆيبرییە .ئەو سەضاڵەتە يبَابی ئۀەیە ْەضا ٔ ضاۆزە [ ەيبٔەرییە]كابٌ
یبسٕص صیضٔثۆچَٕٔی ثەرتەضك ٔ ثەرچبٔتەَگبَە ثە غێٕەی راضاتۀسۆ نە صاڕغاتُی ضیبضاەتەكبَی
صۀڵەتضا صۀر َبگێڕٌ .نە رێگبی «ٔەكبنەتضاَی ٣٩٨صۀڵەت»ۀە ثە صەضاتەیەو نە ْبٔٔڤتییابٌ كە
نە الیەٌ ْبٔٔڤتییبَی صیكۀە ْەڵجژێرصرأٌ صەرفەتی ئۀە صەڕەسط كە «نە رێگبی َابٔكۆیەكۀە
كە پێااك ْاابتٕٔە نە صەضااتەیەو نە ْبٔٔڤتییاابَی ْەڵجژێاارصرأ چبكطاابزی نە رٔاَااگە گػااتی ٔ
ەيبٔەرییەكبَااضا ٣٩٩ثكاارپ ٔ پەرەیاابٌ پ ا ثااضرپ .٤٠٠ئەو ْاابٔٔڤتییە ْەڵجژێاارصرأاَە صەتاإاٍَ ثە
كەڵكٕەرگرتٍ نە ئەَضێػە ٔ ئبٔەزی سۆیبٌ ثەرژۀەَاضییە راضاتەقیُەكبَی ٔڤت ثە ثبغاتریٍ غاێٕە
صیبری ثكەٌ گەن ئەضتەو ٔ صژٔارە ْەضتی َیػتًبَپەرضتی ٔ صاصپەرٔەرییبٌ ئیجبزەیبٌ پ ثاضات
ثەرژۀەَضییەكبَی ٔڤت فیضای سٕاضتگەنی كبتی ٔ ثەرچبٔتەَگبَە ثكەٌ».

398. Delegate
399. Public standpoint
400. Toexpand
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رەَگە ٔتەكبَی يەصیطۆٌ ثە رٔاڵەت كاۆَە ثاٍ ثەڤو َیػابَضەری ئەَضێػاەیەكی زۆر ياۆصێڕَە:
ئەَضێػەی َٕێُەرایەتیضاٌ .ژیبٌ ْەرچی تبیجەتیتر ٔ پطپٕڕاَەتر ٤٠١ثێتۀە ئاێًە زیابتر َإیُەرایەتی
صەصەیٍ .الَیكەو ثبزرگبَیی يۆصێڕٌ ثەو يیتۆصە ثەڕێٕە صەچ  .ضەْبيضاراٌ ٤٠٢سبٔەٌ كۆيپبَیبكبٍَ
ثەڤو ئەركی ثەڕێٕەثرصَی كۆيپبَیبكبَیابٌ صەضاپێرَە صەضا كاۆيەڵە كەضابَێك كە كابت ٔ تٕاَابی
پێٕیطااتی ثااۆ تەرساابٌ صەكەٌ ٔ نۀ ثاإارەصا پطااپۆڕ ٔ نێٓاابتٌٕٔ .ضااەْبيضاراٌ ياابفی صٔاكااۆَترۆد
ص ەْێڵُۀە ثۆ سۆیبٌ ثەڤو چبو صەزاٍَ سۆیابٌ َابتٕاٍَ كۆيپبَیبكابٌ ثەڕێإە ثەرٌ .يەثەضاتى نەو
ثبضااابَە ئۀە َیااایە كە ْەَاااضپ نە ثەڕێااإەثەراٌ ئۀ صەضاااەڤتەی پێیااابٌ صرأە ثە ئبراضاااتەی
ثەرژۀەَضییەكبَی سۆیبَضا ثەكبری َبْێٍُ ثەڤو ئەگەر ثێ ٔ ئەو كبرەظ ثكەٌ ٔەو چۆٌ نە زۆر
ًََٕٔەصا صیتٕٔيبَە ضەْبيضاراٌ صەتٕاٍَ ئێشەیبٌ پ ثگرٌ ٔ ضسایبٌ ثضەٌ.
زۆرثەی صايەزرێُەراَااای ئاااّيریکب نەضاااەر ئۀ ثااابٔەڕە ثااإٌٔ كە صیًٕكراضااایی َااإێُەرایەتی
دكاإٔيەتێكی ثبغااتری نا صەكۀێااتۀە چَٕكاإٔ نەو يااۆصێهە دكاإٔيەتییەصا ااڵۀەی صەضااەڤت
صەكۀێتە صەض كەضبَێكۀە كە دەز نە كبرٔثبری صۀڵەتای صەكەٌ ٔ تێیاضا غابرەزا ٔ پطاپۆڕٌ ٔ
نە ْەيبٌكبتاضا نەثەراَااجەر سەڵكیػااضا ٔەڤياضەر ٔ ثەرپرضاایبرٌ .ئۀەی الی يەصیطااۆٌ نە ْەياإٔی
٤٠٣
گرَگتر ثإٔ ئۀەثإٔ كە صیًٕكراضایی َإێُەرایەتی يیكابَیسيێكە ثاۆ كەيكارصَۀە ٔ صاثەزاَاضَی
ثەرژۀەَضییە ثەرتەضكەكبٌ ٔ رٔاَاگە كابتی ٔ كٕرتًبٔەكابٌ ا ٔاتە رێاك ئۀ كێػابَە كە ْەَإٔكە
ثەرۆكی ئێًەیبٌ گرتٕٔەْ .ەرچەَض نە رٔٔثەرەكبَی صیكەی ژیبَضا پطپۆڕایەتی ٔ َٕێُەرایەتیضاٌ رٔٔ
نە زیبصثَٕٔە كەچی نە رٔٔثەری ضیبضەتضا ئەو رۀتە ئبراضتەیەكی پێاۀاَەی گرتۆتەثەر .ئەگەر نە
صَٔیبی ثبزرگبَیضا ثڵێی ْەئٕ َۆيبد ٔ تبزەكبرێك تٕاَبی ثەڕێٕەثرصَی كۆيپبَیبیەكی گۀرەی ْەیە
[ثێگٕيبٌ] صەثیتە يبیەی گبڵتە ٔ پێكەَیُی ْەيٕاٌ چَٕكٕٔ نە صَٔیابی ثبزرگبَیاضا ئەزيإٌٔ ْایش
پێٕەَضییەكی نەگەد تٕاَبكبَی يرۆ ضا ثۆ راپەڕاَضَی كبرەكابَی ساۆی َیایە .ثەڤو ئەگەر صەقابٔصەق
ئەو قطاااەیە نەئبضااا صۀڵەتاااضا ثكەیااا ٔەو يرۆ ێكااای زاَاااب ٔ ثهاااێًەت صێیاااتە ئەژيااابر .ئاااێًە
گەغاااتٕٔیُەتە ئۀ قەَااابەەتە كە ْەرچەَاااض َااابتٕاَیٍ پطاااۆڵەكبَی پیتبكًااابٌ پاااڕ ثكەیاااُۀە
ٔەضاایەتُبيەكبًَبٌ ثُٕٔضاایٍ یاابٌ كێػااەی كۆيپیتەرەكبًَاابٌ چبرەضااەر ثكەیااٍ ثەڤو صەتاإاَیٍ
یبضبكبًَبٌ صاثڕێژیٍ ٔ پەضُضیبٌ ثكەیٍ.

401. specialty
402. Shareholders.
403. adjustment
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كەيتر ثە ٔاتبی فرەترە
ئۀەی نەيااڕۆی صَٔیااب ضیبضااەتضا پێٕیطااتًبَە صیًٕكراضاایی فرەتاار َیاایە ثەڵكاإٔ صیًٕكراضاایی
كەيترە .يەثەضتى ئۀە َییە كە ثە صڵشٕازی سۆيابٌ پێػإازی نە پیابٔاَی ثەْێاس ٔ صیكتبتۆرەكابٌ
ثكەیٍ ثەڵكٕٔ يەثەضتى ئۀەیە كە ثب ئۀ پرضیبرە ئبراضتەی سۆيابٌ ثكەیاٍ كە ثاۆچی ْەَاضپ نە
صايەزرأە تاابیجەت ٔ صیبریكرأەكاابَی كۆيەڵگاابی ئااێًە ا ٔەو ثاابَكی َبٔەَااضی ٔ صیاإاَی ثاابڤ ا
كااابرصاَۀەیەكی زۆر ثبغااایبٌ ْەیە ٔ صايەزرأەكااابَیتر ا ٔەو ئەَجٕيەَەكااابَی یبضااابصاَبٌ ا
كبرصاَۀەیەكی ْێُض الٔازیبٌ ْەیە ئبنێٍ ثالیُضێر يبيۆضتبی زاَكاۆی پریُطاتۆٌ ضابڵی ٔ ١٩٩٧
نە صٔٔتٕێی ٔتبرێكی زۆر ثەپێسصا نە گۆ ابری فابزیەٌ ئەفێارز صەقابٔصەق ئەو پرضایبرەی سطاتۆتە
ثەرصەض ٔ نێی كۆڤٔەتۀە ]١[.ثالیُضێر صٔٔ بر نە صۀڵەتضا كابری كارصٔٔە برێاك نە كۆغاكی
ضپیضا ٔ ٔەو ئەَضايی غۆرای رأێژكبراَی ئبثٕٔری ٔ برێكیع ٔەو ێگاری ثابَگی َبٔەَاضی .ئۀ
نە ٔتبرەكەیضا صەڵێ نە صاڕغتُی ضیبضەتەكبَی كۆغكی ضاپیضا تێجیُای ٔ ثۆچإَٔە كٕرتًبٔەكابَی
پەیٕەضا ثە ضیبضااەت ٔ ْەڵجااژارصَۀە گرَگتااریٍ صۀریاابٌ صەگێااڕا ثەڤو زۆرثەی ضیبضااەتەكبَی
ثبَكی َبٔەَضی نەثەر رۆغاُبییی ثەرژۀەَاضی ٔ صەضاتكۀتە كاۆيەڤیەتی ئابثٕٔری ٔ یبضابییەكبَضا
صاص ەڕێژراٌ .ئەو یبٔازییە تب ڕاصەیەكای زۆر ْۆكابری صرٔضاتجٌٕٔ ٔ صرێژەصارثإَٔی ضیبضاەتەكبَی
ثبَكی َبٔەَضیًبٌ ثۆ رٌٔٔ صەكبتۀە.
ثالیُضێر پێی ٔاثٕٔ [پرۆضەی] ثڕیبرصاٌ نە ثبَكی َبٔەَضیضا نەثەر ض ْۆكبری ثبظ پبرێسرأ ثٕٔ
نە [صەضتێٕەرصاَی] ضیبضەت .ثە ئبضاتی یەكەو صیابریكرصَی َرسای ضإٔص ثابثەتێكی تەكُیكیایە ٔ
كەضاابَی نێااساٌ ٔ پطااپۆڕ ثبغااتر نە تبزەكاابراٌ صەتاإاٍَ ئەو ئەركە راپەڕێااٍُ .ثە ئبضااتی صٔٔەو
يبٔەیەكی صٔٔرٔصرێژ صەسبیەَ تبكٕٔ ضیبضەتە پٕٔڵییەكبٌ ثاگەَە ئەَجابو ْەر ثاۆیە [ئەو كابرە]
پێٕضتی ثە پػٕٔصرێژی ٔ پێاضاگرثٌٕٔ ْەیە .ثە ئبضاتی ضاێیەيیع سەضابرەكبَی ثەگژاچإَٔۀەی
ئبٔضبٌ ٔ گراَی ثێكبریی فرەتر) گەنێض زٔٔتر نە صەضتكۀتەكبَی سەر ێكی كەيتر ٔ ثەضەقبيتر
ثااۆ كبڤكاابٌ َرساای ضاإٔصی كەيتاار ٔ ْتااض) سۆیاابٌ صەسەَە رٔٔ ْەر ثااۆیە صیاابریكرصَی َرساای
ضٕٔصەكبٌ نە كەغْٕۀایەكضا كە تێجیُی ٔ ٔیطتە كٕرتشبیەٌ ٔ كبتییەكبٌ زاڵٍ كبرێكی َەكارصە ٔ
يەدبڵە .ثەڤو ثالیُضێر پبغبٌ صاٌ ثۀ راضتییەصا صەَ كە «ئەَضێػەیەو ثە قٕٔڵی ئبزاری صەصاو:
چەَضەْب رٔ ٔثەری صۀڵەتیی صیكەیاع ْەرٔەو ثابَكی َبٔەَاضی پێٕیطاتیبٌ ثە ضاەرثەسۆیی ْەیە
[چَٕكاإٔ] ثەغااێكی زۆر نە ضیبضااەتصاڕغااتُەكبٌ پێٕیطااتیبٌ ثە ثڕیاابرگەنێكی صژٔار ٔ ئاابڵۆزی
تەكُیكییە ٔ ئبكابو ٔ صەرئەَجبيەكبَیابٌ نە صاْابتٕٔیەكی صٔٔرصا صەرصەكۀٌ ٔ صێاُە ثەرْەو» .ثاۆ
ًَاإَٔە ئبياابژە ثە چەَااض ثاإارێكی ٔەو تەَضرٔضااتی ٔ صۀا ٔ صەرياابٌ ضیبضااەتی ژیُگەپاابرێسی ٔ
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ضیبضااەتی پیتاابو صەكاابت كە تەَیااب چەَااض ًَاإَٔەیەكی ئۀ ااۆرە ثاإاراَەٌ ٔ ثە صەیاابٌ ثاإاری
صیكەغًبٌ ْەیە.
٤٠٤
ثۆ ًََٕٔە ئبٔڕێك نە پیتبكی فیاضراڵی صاْبتەكابٌ ناّ ٔڤتە یەكگرتٕٔەكبَاضا ثاضەَۀە .ضابڵی
 ١٩١٤كە یبضبكبَی پیتبو ثاۆ یەكەو ابر ثەڕێإە چإٌٔ كاۆی یبضابكبٌ چإارصە الپەڕە ٔ فاۆريی
راگەیبَضَُبيەی تبكیی پیتبو ٤٠٥تەَیب یەو الپەڕە ثٕٔ .ئێطاتب یبضابكبَی پیتابو ضإُٔری صْٔٔەزار
الپەڕەی تێپەڕاَااضٔٔە كە غااەظ ْەزار الپەڕە پێااڕۀ ٔ پرۆگااراو ٔ ثە صەیاابٌ ْەزار الپەڕە ثڕیاابر ٔ
نێكضاَۀەیػی نەگەڵضایە .ئیضارەی صاْبتەكبَی پیتبو  ٤٨٠ۆر فۆريی پیتبو ٔ  ٢٨٠ۆر فاۆريیع
ثۆ غیكرصَۀەی ئۀ فۆريبَە چبو ٔ ثتٔ صەكبتۀە .صیبر َییە سەر ی ثەڕێٕەثرصَی ئەو صاثَٕەریتە
ثیساَطییە ثۆ ئّيریکبییەكبٌ تب چەَض صەگبت ثەپێی ْەَضپ نە يەزەَضەكبٌ تەَبَەت تب  ٦٠٠يیهیبرص
صۆالر نە ضبڵضا صِگبت ثەڤو زۆرثەی تٕێژەراٌ پێیبٌ ٔایە َاسیكەی  ١٠٠يیهیابرص صۆالر نە ضابڵضا پاڕ
صەكبتۀە كە صەكبتە َسیكەی نە ضەصصا ١٥ی كۆی پیتبكی صاْبتەكبٌ ضبڤَە َسیكەی  ٣٧٥تاب ٤٥٠
صۆالر ثۆ ْەركەضێك) .ثەپێی نێكضاَۀەكبَی صەل ۆرگێُطۆٌ ضەرۆكی كۆنیژی ئابثٕٔریی زاَكاۆی
ْبر برص ثەڕێٕەثرصَی ضیطتەيی پیتبكی ثەكبرْێُبٌ ٤٠٦ثە َرسێكی َەگۆڕ ثە ئەَضازەی ضیطاتەيی
ئێطتبی پیتبكی صاْبتەكبٌ ضإٔص ٔ صەرايەتای صەثا ٔ نە ْەيبٌكبتاضا گەغاەی ئابثٕٔریع تاب ٢٠٠
يیهیبرص صۆالر پەرە پ صەصات.
ْۆكبرێكی ضبصە ثۆتە ْۆی ئۀەی یبضبكبَی پیتبو زەيبَجەر ٔ ئبڵۆز ٔ پڕسەرج ثٍ :ضیبضاەتی
صیًٕ كراتیك .ئەو یبضبیبَە صەرفەتێكی زێڕیُیبٌ ثۆ ضیبضەتًەصاراٌ سٕنیبَضٔٔە تبکٕٔ ثە ث ئۀەی
ثاااکۀَە ثەر ضاااەرَجۀە ٔ پێیااابٌ ثاااساٍَ پااابرەی پێٕیطااا ثاااۆ ثەرَااابيە ٔ گااارٔو ٔ كۆيپبَیاااب
سۆغۀیطااتەكبَیبٌ كااۆ ثااكەَۀە .ئەگەر ثە ئبغااكرا ثٕٔص ەیەكیاابٌ ثااۆ تەرساابٌ ثااكەٌ ثێگٕياابٌ
ضااەرَجی سەڵااك ثااۆ الی سۆیاابٌ راصەكێػااٍ ثەڤو گۆڕاَكاابرییەكی ثااإٔو نە یبضاابكبَی پیتبكااضا
٤٠٧
ضەرَجی كەش راَبكێػ  .رەَگە چەَض كۆيپبَیبیەكًبٌ ْەث كە ْەرچەَض ثبڤَطاُبيەی صاراییابٌ
زۆر نێكضی صەچ ثەڤو رێژەی پیتبكەكبَیبٌ صەغ زۆر یبٔاز نە یەكتر ثێ ئەيەظ صەگەڕێاتۀە
ثۆ ئۀەی كە ئبیب نۆثییەكی ْێُض ئەكتیت ٔ ثەكبریبٌ ْەیە كە ثە يهٓإڕی یبضابكبَی كاۆَگرێص ثە
قبزاَجی ئۀاٌ ثگۆڕپ یبكٕٔ َییبَە .زۆر بر یبضبیەكی َإپ ْێُاض تابیجەت ٔ ٔرص صاصەڕێاژرپ كە نە
يەیضاَی كرصۀەصا صەثێتە یبضبی ضۆثطیضی تبقەیەو كۆيپبَیبی تبیجەت .رەَاگە كابت ثیار نە یەو
404. Income tax
405. Taxreturn
406. Consumption tax
407. Financial balancesheet
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ًََٕٔە نۀ صاثەزاَضٌ ٔ كەيكرصَۀاَە نە رێژەی یەو ۆر پیتبكضا صەكەیُۀە پیًبٌ ٔاث رێژەیەكی
كەو ٔ ثإٔكە ثەڤو ئەگەر ْەئٕیبٌ نەضەریەو كاۆكەیُۀە ئۀكابت ثێگٕيابٌ ثۀ ْەيإٔ پابرەیە
ضەرضبو صەثیٍ .ئەو ۆرە ضیبضەتە نە ضبڵی ٢٠٠١صا ثٕٔ ثە ْۆی نەكیطإَٔی  ٥٥٠يیهیابرص صۆالر
نە صاْبتەكبَی صۀڵەتی فیضراد .ثەغێك نەو «سەر ە پیتبكییبَە» تەرسبٌ صەكارپ ثاۆ ئۀ گەڤڵە
ٔ ثەرَبيبَەی كە الی ەيبٔەر ثە غاێٕەیەكی صیابر ٔ ثەرثاتٔ ێای ضاەرَ ٔ سۆغۀیطاتٍ ثەڤو
پبغًبٔەكەی تەَیب ئبضابَكبرییەكی رٔٔتای صۀڵەتە ثاۆ كۆيپبَیبكابٌ ثاۆ ًَإَٔە صەتإاَیٍ ئبيابژە
ثااضەیُە ئۀ ااۆراَە نە كەيكاارصَۀەی رێااژەی پیتاابک كە تەَیااب كااۆيەڵە پیػەضاابزییەكی تاابیجەت
صەگرێتۀە.
ْەياإٔ چاایٍ ٔ تاإێژە ضیبضااییەكبَی ئااّيریکب یبضاابكبَی پیتاابو ثە كااۆيەڵە یبضاابیەكی رەق ٔ
ثێكەڵك ٔ َبەبصڤَە نەقەڵەو صەصەٌ ثەڤو كەضیع نەضەر ئۀ قەَبەەتە َیایە كە رۆژێاك نە رۆژاٌ
پیاابچَٕٔۀەی پێااضا ثكاارێتۀە چَٕكاإٔ [ثەتۀأی] نەگەد ضیبضااەتی صیًٕكراتیكااضا ئاابٔێتە ثاإٔە.
ثالیُااضێر پێاای ٔایە ْەياابٌ ئۀ ضا ْۆكاابرەی ٔایاابٌ كاارصٔٔە ضااەرثەسۆثَٕٔی ثاابَكی َبٔەَااضی ثە
پێٕیط ٔ زەرٔٔری ثساَیٍ ْەر ئۀ ْۆكبراَە ٔايبٌ ن صەكەٌ ئەو ثبثەتە ثەتبیجەت ثاۆ ضیبضاەتی
پیتبکیع ٤٠٨ثە پێٕیط ٔ زەرٔٔری ثساَیٍ .ثالیُضێر پێػُیبری صايەزراَاضَی ئیاضارەیەكی ضاەرثەسۆ
ثاۆ پیتابکی فیاضراد ئەسابتە ثەرصەضا كە زۆر نە ثابَكی َبٔەَاضی صەچێا  .ثەپێای ئەو پێػااُیبرە
كۆَگرێص پێڕۀ ٔ پرۆگراو ٔ ضیبضەتە گػتییەكبٌ صیبری صەكبت ٔ ئۀ ئیضارەیەظ نەضەر ثُەيابی
ئۀ ضیبضاااەتبَە یبضااابكبَی پیتااابک صاصەڕێاااژپ .پبغااابٌ كاااۆَگرێص ئۀ یبضااابیبَە صەسااابتە ثەر
صەَگااضەراَۀە ثەڤو ثااۆی َیاایە صەضااكبرییبٌ تێااضا ثكاابتْ .ەرچەَااض ئبٔەْااب ضیطااتەيێك فاارەیع
ث كێػە ٔ تۀأ َییە ثەڤو ثێگٕيابٌ ئۀ یبضابیبَەی نە َێإ ئەو ضیطاتەيەصا صۀَٕضارێٍ ٔ صێاُە
ثەرْەو نە یبضبكبَی ئێطتبيبٌ گەن ثبغتر ٔ رێكٕپێكتر صەثٍ.
صۀڵەتاای ئااّيریکب پێػااتر ٔ نە ْەَااضپ ثاإاری صیكەغااضا ئەو ااۆرە َٕێُەرایەتیااضاَەی تاابقی
كرصۆتۀە .زۆر بر ضەرۆو كۆيبر يبفی ئۀەی پ صرأە ٔتٕٔێژ نەضەر رێكۀتُُابيە ثبزرگبَییەكابٌ
ثكب ٔ ئیًسایبٌ ثكبت صٔاتر ئەو رێكۀتُە نە صٔٔتٕێی گەڤڵەیەكی تۆكًە ٔ رێكٕپێكضا پێػكەظ ثە
كاااۆَگرێص صەكرێااا  .كاااۆَگرێص كاااۆی گەڤڵەكە صەسااابتە ثەر صەَگاااضاَۀە ٔ ثاااۆی َیااایە ْااایش
صەضااكبرییەكی تێااضا ثكاابت .نە ضااەرەتبی صەیەی  ٔ ١٩٩٠صٔای تۀأثاإَٔی غااەڕی ضاابرص ئااّيریکب
صەیٕیط ْێسە َیسايییەكبَی كەو ثكبتۀە ٔ ثۆ ئەو كبرەظ صەثب صەیبٌ كبيپی َیسايیی صاثشطتبیە
ئۀصەو كۆَگرێص نە يیتۆصێكی ْبٔغێٕەی ئۀەی ضەرۀە كەڵكی ٔەرگرتَٕ .ێُەراَی كۆَگرێص نە
408. Tax policy
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َێٕ قەیراَێكضا صەژیبٌ ئۀاٌ صەیبَساَی ئەگەر ثیبَۀپ ئبكبيێكی ەبصڤَە ٔ گَٕجبٔ صەضتەثەر ثكەٌ
تبكە رێگب ئۀەیە كە پرۆضەی نێكۆڵیُۀە نە [پرضی] ضیبضەت یاب ثاكەَۀە .ئەگەر ئەو كبرەیابٌ
َەكرصایە ثێگٕيبٌ ْەئٕ َٕێُەرەكبٌ ثە غێٕەیەكی یضی صأای صاسطاتُی ْەيإٔ ئۀ كبيپبَەیابٌ
صەكرص ئەڵاجەت اگە نۀ كبيپابَەی كە صەكۀتاُە َێإ َبٔچەكابَی سۆیابَۀە نە ْەڵجژارصَەكبَاضا.
ئۀاٌ كۆيیتەیەكی ْبٔثەغیبٌ ثۆ صیابریكرصَی ئۀ كبيپابَەی كە صەثاب صاثشارایەٌ صرٔضا كارص كە
پێااك ْاابتجٕٔ نە ئەَااضايبَی ْەر صٔٔ دیااسثەكە .كبتێااك صٔاپێڕضااتی ئبياابصەكرأی ئۀ كااۆيیتەیە
پێػكەظ ثە كۆَگرێص كرا َٕێُەراَی كۆَگرێص تەَیب صەیابَتٕاَی صەَگای ثەڵا یابٌ َەسێاری پا
ثاااضەٌ ٔ يااابفی صەضاااتێٕەرصاٌ ٔ صەضاااكبریكرصَی پێڕضاااتەكەیبٌ َەثااإٔ .نەو اااۆرە پرۆضااابَەصا
صەضەڤتضاریی كبریگەر ٔ ثەكەڵك نەگەد كۆَترۆڵی صیًٕكراتیكضا تێكەد ثە یەكتر صەكرێٍ ْەر ثۆیە
ضەر ەو ًََٕٔەكبَی ئەو ۆرە پرۆضبَە ًََٕٔەگەنێكی ضەركۀتٕٔ ثٌٕٔ.
صەتاإاَیٍ َٕێُەرایەتیااضاَی ئۀڕۆ ثە ضااتراتیژەكەی ئۆصۆضاایۆش پاابڵۀاَە ئاابٔارەكەی ْاإيێر
نەكبتی پەڕیُۀە ثەَبٔ ضیرێُەكبَضا ثػٕثٓێٍُ .ضیرێُەكبٌ كۆيەڵە ژَێكی زۆر صەَگشاۆظ ثإٌٔ كە
ْەر پیبٔێك صەَگیبَی گٕپ ن ثٕایە ْێُاض غاەیضایبٌ صەثإٔ كە ساۆی پا راَەصەگیارا ٔ ساۆی نە
صەریب صەْبٔێػ [ٔ صەسُكب] .ئۆصۆضیۆش صەضتٕٔری ثە صەریبٔاَەكبَیصا گٕێی سۆیبٌ پاڕ نە ياۆو
ثكەٌ تبكٕٔ صەَگی ضاێرێُەكبٌ َەثیطاٍ ثەڤو صەیٕیطا ساۆی ئبٔازەكەیابٌ ثجیطا ٔ گإێی ثاۆ
راصێرپ ْەر ثۆیە ثە يەنۀاَەكابَی ضاپبرص تَٕاض ثیجەضاتٍ ثە ئەضاتَٕٔی كەغاتییەكۀە ٔ ْەرچای
ْبٔاری كرص َەیكەَۀە .ئۆصۆضیۆش نە كبتی پەڕیُۀە نۀ صەریاب يەترضایضارە غاەیضای ئابٔازی ژَە
صەَگشۆغەكبٌ ثٕٔ ٔ صەپبڕایۀە ثەڵكٕٔ ئبزاصی ثكەٌ ثەڤو پرۆژەكەی سۆی گرتای ٔ يەنۀاَەكابٌ
ْەيبٌ صەضتٕٔری یەكەيیبٌ ثەڕێٕە ثرص ٔ َەیبَكرصۀەْ .ەر ثۆیە ئۆصۆضیۆش ٔ صەریبٔاَەكابَی نەو
ئەزئَٕەصا ضەرثەرز ٔ ضەركۀتٕٔ ثٌٕٔ .ضیبضەتًەصاری ئۀڕۆ صەث نە كابتی پەڕیاُۀە ثە صەریاب
پڕ غەپۆنەكبَی ضیبضەتضا زیبتر [نە براٌ] سۆیبٌ ثە كەغتیی صۀڵەتۀە ثجەضتُۀە.

زیبتریٍ يەترضییەكبٌ

ٔڤتاابَی رٔٔ نە گەغااە گەن ا زیاابتر پێٕیطااتیبٌ ثە َٕێُەرایەتیااضاَە چَٕكاإٔ زۆر اابر نەگەد
يەترضاایی زیاابتر ٔ گۀرەتاارصا رٔٔثەڕٔٔ صەثااُۀە .صەث ا صۀڵەتەكاابٌ نە ضیبضااەتەكبَی سۆیبَااضا
ثەتۀأی ثەڵێُەكااابٌ ٔ صیطااایپهیُەكبٌ ثپااابرێسٌ ئەگیُاااب ثبزاڕەكااابٌ زۆر سێااارا يتًبَەیااابٌ نااا
صەضێُُۀە .ئۀاٌ صەث ثە نەثەرچبٔگرتُی گەغەضەَضَی غابری فێركابری ٔ تەَضرٔضاتی نەضاەر
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ضیبضەتە صرێژسبیەَەكبٌ چڕ ثجُۀە ئەگیُب ٔرصۀرصِ كۆيەڵگبكبَیبٌ ثەرۀ يەَضی ٔ رأەضاتبٌ
ٔ تەَااابَەت ئبَبرغااای ٤١٠صەڕۆٌ .ضیبضاااەتی صٔٔرثااایٍ ٔ ٤١١صرێژسااابیەٌ صەضاااتكۀتی زۆرگۀرەی
ثەصٔأەیە ثەڤو ضیبضەتی كٕرتشابیەٌ كە نەضاەر ثُەيابی كاۆكرصَۀەی پػاتیٕاَیی صەَگاضەراٌ رۆ
َراث سەضبری زۆر گۀرەی ن صەكۀێتۀە.
ثەگػاااتی صەتااإاَیٍ ثڵێااایٍ نەو ضیبضاااەتبَەصا صیكتبتۆرەكااابٌ ثە ْااایش غاااێٕەیەو ثبغاااتر نە
صیًٕ كراتەكبٌ َەثٌٕٔ .زۆرثەی صیكتبتۆرەكبٌ نەپێُبٔ ثەرژۀەَضییە تبكییەكبَی سۆیبَاضا ٔڤتەكەیابٌ
ٔێااراٌ ٔ ساابپٕٔر كاارصٔٔە .نێكااۆڵەراٌ ئۀ پرضاایبرەیبٌ سطااتۆتە ثەرصەض ا كە ئبیااب صیًٕكراضاای
یبريەتیضەری گەغەضەَضٌ ٔ ثٕٔژاَۀەی ئابثٕٔریی ٔڤتابَی ْەژارە یابسٕص [ثە پاێاۀاَۀە] زەثار ٔ
سەضبری ن ص ەصات ثەڤو ضەرەڕای ئۀ ْەئٕ غیكبری ٔ تٕێژیُۀاَە ْێػتب ٔەڤيێكای كۆَكرێا
ٔ تۀأیاابٌ ثااۆ َەصۆزیاإەتۀە ]٢[.ثەڤو نە پەَجااب ضااابڵی راثاارصٔٔصا َسیااك ثە ْەياإٔ ًَااإَٔە
ضەر كۀتٕٔەكبَی ٔڤتابَی رٔٔنەگەغاە ئۀ ٔڤتابَە ثإٌٔ كە سابٔەٌ ضیطاتەيێكی ئۆتۆریتەسإازی
نیجران ی ثٌٕٔ .نە تبیٕاٌ كۆریبی ثبغٕٔر ضاەَگبپٕٔر غایهی ئەَضەَۆضایب ٔ تەَابَەت نە چیُاضا
صۀڵەتبَی صەضەڤتضار ثە گرتُەثەری كۆيەڵە ضیبضەتێكی ژیراَەی صرێژسبیەٌ ثَٕٔە ْۆكبری گەغاە
ٔ ثٕٔژاَۀەی ثەرچبٔی ئبثٕٔری ٔ ْەرٔەْب ثەرزثَٕٔۀەی ئبضتی سٕێُۀاری ْیٕاصار ثٌٕٔ ثە ژیبٌ
ٔ سٕێُضٌ [ی ثبڤ] .صۆزیاُۀەی صیًٕكراضاییەكی یٓابٌ ضاێٓەيی كە تإاَیجێتی ٔەو ئۀ ٔڤتابَە
رێژەی گەغەضەَضَی ٤١٢ثەضەقبو ٔ ثەرصۀايی صەضتەثەر كرصث كبرێكی ضاەس ٔ صژٔارە .ئۀاَەی
صەضاااتیبٌ صایە ریئاااۆرو ٔ چبكطااابزی زۆر سێااارا غكطاااتیبٌ سااإارص چَٕكااإٔ يە جااإٔر ثااإٌٔ
ضۆثطیضەكبَی ئۀ گرٔپبَەی ٔا نە رٔٔی ضیبضاییۀە ثەْێاس ٔ سابٔەٌ صەضاەڤت ثإٌٔ صرێاژە پا
ثضەٌْ .یُضضتبٌ َەیتٕاَیٕە ریئۆريیساضیۆَێكی ثەرصۀاو ثەڕێٕە ثجابت ضاەرەكیتریٍ ْۆكبرەكەغای
صەگەڕێتۀە ث ۆ ئۀەی كە ضیبضەتًەصاراَی ْێُضی َبیبَۀپ ْیش ۆرە رەَ ٔ گٕغبرێك تەَابَەت
ئەگەر ثەغێٕەی كبتیع ثٕٔث ثەضەر صەَگضەراَضا ثطەپێٍُْ .ەر ثۆیە ئەو ٔڤتە ضاەرەڕای ئۀەی
٤١٣
غاابَبزی ثە صیًٕكراضااییەكەیۀە ئەكاابت نە زۆرثەی ْەرەزۆری پبرايێترەكاابَی گەغااەی يرۆییااضا
تٕٔغی پبغەكػ ٔ صاثەزیٍ ثٕٔە كە ئەتٕاَیٍ ئبيبژە ثە ْەَضپ پابرايێتری ٔەو ْیإاصار ثإٌٔ ثە
ژیابٌ يارصٌ ٔ نەثابرچَٕٔی يُاضاڤٌ تەَضرٔضااتی رێاژەی سإێُۀاری ٔ فێركابری ثكەیاٍ .ثەپێاای
409. Stagnation
410. anarchy
411. provident
412. Rate of growth
413. Humangrowth index
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پێٕەرەكبَی رێكشرأی َەتۀە یەکگرتٕٔەكابٌ ثاۆ گەغاەی يرۆیای ْیُضضاتبٌ نە ضابڵی  ٔ ٢٠٠٢نە
َێٕاٌ ٔ ١٧٣ڤتضا پهەی ْەژێاُەر ٔ صڵتەزێُای ١٢٤ی ثەصەضا ْێُابٔە .صیابرە ئەو پاهەیە نە پاهەی
چیٍ سٕارترە ثەڤو َەتەَیب نە چیٍ ثەڵكٕٔ نە گٕاتًبال ٔ ثٕنیڤیب ٔ ضٕٔریبیع سإارترە تەَابَەت
نە كٕٔثبیع زۆر سٕارترە .ثێگٕيبٌ كبتی ئۀ ْبتٕٔە ثپرضیٍ ئبیب ضیطتەيە صیًٕكراتیكەكبَی ٔەو
ْێُضضتبٌ كە رۆغُجیراَی رۆژئبٔا زۆری پێضا ْەد صەصەٌ ثەكەڵكی ْبٔٔڤتییبَیبٌ صێٍ یبٌ َە
رٔٔسبَااضٌ ٔ ضااڕیُۀەی صیًٕكراضاای نە یٓاابَی ضااێیەيضا قەت چبرەضااەری َاابْێُ  .ثەثاا
نەثەرچبٔگرتُی كبریگەرییەكبَی نەضەر گەغەضەَضٌ ٔ پێػاكۀتٍ صیًٕكراضای گەنا صەضاتكۀتی
گۀرەگۀرەی پێااإەیە[ .ئەڵاااجەت] گەنااا صەضاااتكۀتی ئااابثٕٔریی ثەرچبٔیػااای ْەیەْ .ەرچەَاااض
صیًٕكراضاای ْەيیػااە ثبغااتریٍ صەرئەَجاابو ٔ ئبكبيەكاابٌ َاابپێك ثەڤو زۆر اابر َاابْێڵ سراپتااریٍ
ئبكبيەكاابَیع ثێااُە صی .رەَااگە َەتاإاَیٍ نە رێگاابی ْەڵجااژارصَۀە ثگەیااُە ناای كاإاٌیاإٔ ٤١٤ثەڤو
ثێگٕيبٌ َبگەیُە يۆثۆتۆ ضێط ضێكۆیع .٤١٥ثێگٕيبٌ ثە صرٔغاًضاٌ ٔ ْٕٔراكێػابٌ ٔ چەپڵەنێاضاٌ
َاابتٕاَیٍ كێػااەكبَی صیًٕكراضاای چبرەضااەر ثكەیااٍ صەث ا رێگاابیەو ثااۆ ضااەركۀتُی ضیطااتەيە
صیًٕ كراتیكەكبٌ ثاضۆزیُۀە َۀەو ْەيیػاە ٔ ْەئٕ ابر نەثەر گارتُەثەری كاۆيەڵە ضیبضاەتێكی
كبتی ٔ كٕرتشبیەٌ ئبكبو ٔ صەرئەَجبيی َەگَٕجبٔ ٔ َیگەراَكەر ثشٕنیێٍُ .ثەڤو پێٕیطاتە ْەيیػاە
ئۀ راضتییەيبٌ نەثەرچبٔ ثێ كە نە ٔڤتبَی ْەژارصا يەترضییەكبٌ زۆر زیبترٌ.
َٕێُەرایەتیااضاٌ صەغاا یەو نۀ رێگبیاابَە ثێاا  .صەثاا ثاابَكە َبٔەَااضییەكبٌ ثجااُە ساابٔەٌ
صەضەڤتێكی فرەتر [نۀەی ئێطتبیبٌ] ئەو پرۆضاەیە ْەر ئێطاتبظ سەریاكە رٔٔ صەصات .ثەْەيابٌ
غێٕە ص ەث صاصٔەراَیع پێگە ٔ ێگەیەكی ضەرثەسۆیبٌ ْەث  .نەپێُبٔ ثەْێستركرصَۀەی صەزگابی
صاصٔەری ٔ ثەگژاچاإَٔۀەی گەَضەڵیااضا پێٕیطااتە ٔەزارەتشبَەكاابَی صاص ٔ [ْەياإٔ] ضااەرچبٔەكبَی
ثەڕێااإەثرصَی یبضااابیع ضاااەرثەسۆییەكی زیبتریااابٌ پااا ثاااضرپ .ضاااەرۆكی زۆرپ نە صايەزرأە
ئااّ يریکبییەكبَی ٔەو ثاابَكی َبٔەَااضی ئیااضارەی قۀاڵە ثبیەسااضارەكبٌ ٔ ياابيەڵە ٔ ثبزرگاابَی ٔ
ئیضارەی نێپرضایُۀەی فیاضراد ٤١٦ثاۆ قۆَابسێكی صرێژسابیەٌ نە  ٧ضابڵۀە تاب  ١٠ضابد) صیابری
 . ٤١٤ضااەرۆو ٔەزیراَاای ضااەَگبپٕٔر نە َێاإاٌ ضاابڤَی  ١٩٥٩تااب ١٩٩٠صا نە ضااەرصەيی صٔٔرٔصرێااژی
صەضەڤتضاریی ئۀصا ئبثٕٔریی ئۀ ٔڤتە ثٕٔ ثە صۀڵەيەَضتریٍ ئبثٕٔریی ثبغٕٔری رۆژْەڤتی ئبضیب.ٔ.ف
 . ٤١٥صیكتبتۆری پێػٕٔی زەییر كۆَگۆ كیػبزای ئێطتب) كە ضابڵی  ٔ ١٩٦٥نە كٕٔصەتبیەكاضا صەضاەڤتی
گرتەصەضاا ٔ  ٣٢ضاابد ثەغااێٕەیەكی صیكتاابتۆراَە داإكًی ئۀ ٔڤتەی كاارص .نە  ٔ ١٩٩٧نە غۆڕغااێكضا
نەضەركبر الثرا.ٔ.ف
416. FBI
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صەكرێٍ ثە ئەَیەض سٕنی ضاەرۆكبیەتیی ئۀ صايەزرأاَە نەگەد سٕنەكابَی ْەڵجژارصَاضا یەكابَگیر
َەكرأٌ ٔ نە صٔٔ زەيەَی یبٔازصا ثەڕێإە صەچاٍ ئەيەظ ثۀ يەثەضاتەیە كە ئۀ صايەزرأاَە تاب
ڕاصەیەو نە [كبریگەرییەكبَی] ضیبضەت صٔٔر ٔ پبرێسرأ ثٍ.
یەكێااك نۀ ثەضااتێُە زۆر كرَگاابَە كە صەتاإاَیٍ صاثاإَەریتی تاابزە ٔ صاْێااُەراَەی ثااۆ صیاابری ثكەیااٍ
ثەضااتێُی ئاابثٕٔرییە .نەو ثەضااتێُەصا صەثا [پرۆضااەی] ثڕیاابرصاٌ نە [كبریگەرییەكاابَی] ضیبضااەتی رۆژاَە
پبرێسرأ ثێ  .نە ٔڤتبَی یٓبَی ضێٓەيضا پێٕیطتە ٔەزیری صارایی صەضەڤتی ئۀەی ْەثا كە ثإٔص ەی
ضبڤَە نە صٔٔتٕێی گەڤڵەیەكی یەكگرتٕٔصا پێػكەظ ثكبت ٔ كەش يبفی صەضاكبریكرصَی َەثێا ٔ كاۆی
گەڤڵەكە ثااۆ پەضااُضكرصٌ یاابٌ رەتكاارصَۀە ثشاارێتە صەَگااضاَۀە .ثریتبَیااب نەثەر رۆغااُبییی ضیطااتەيی
پەرنەيبَی ٔ صیطیپهیُی تَٕضٔتۆن دیسثییضا ثەغاێٕەی َبڕەضاًی ئەو يیتاۆصە پێاڕۀ صەكابت ْەر ثاۆیە
ثۀە َبضاارأە كە ساابٔەٌ ضیبضااەتێكی صارایاای ٤١٧ثەكەڵااك ٔ كاابرايەیە) .تەَاابَەت صەتاإاَیٍ نەيەظ
ثەرزەفڕتر ثیٍ ٔ ثڵێیٍ ثب ٔەزیری ئابثٕٔری ثاۆ قۆَابەێكی صرێژتار نە قۆَابەی ثابٔ ٔ ئبضابیی نەضاەر كابر
ثێ ٔەو ضەرۆكی ثبَكی َبٔەَضیی ئّيریکب ثەو غێٕەیە ئەگەر صۀڵەت نە ئبكبيی قەیراَێكای ضیبضایضا
ثڕٔٔس ئەو رٔٔسبَە ثەغێٕەی ئۆتۆيبتیك َبثێتە ْۆی رٔٔسبٌ ٔ رأەضاتبَی ریئاۆريە ئبثٕٔرییەكابَیع.
ْیشكاابو نەو كاابراَە َاابثُە ْااۆی ئۀەی چیااضی ضیبضااەت ثەتۀأی َەتاإاَ صەضااتێٕەرصاٌ نە پرۆضااەی
ثڕیبرصاَضا ثكبت نە راضتیضا َبث ٔەْبیع ثێ ٔ ئبٔا ئبكبيێكیبٌ ثەصٔاصا ثێ  .ضیبضاەت پابو ٔ سابٔێُە
نە ضیطتەيێكی صیًٕكراضایضا سەڵاك نە رێگابی ضیبضاەتۀە ْێاس ٔ صەضاەڤتی سۆیابٌ ئبراضاتە صەكەٌ.
ْەيااإٔ اااۆرە ضیبضاااەتێك ْەو ضیبضاااەتی ریئۆريشااإازاَە ٔ ْەو ضیبضاااەتەكبَیتر پێٕیطاااتیبٌ ثە
پػااتگیری ٔ پػااتیٕاَیی ضیبضااییە .نە ثەراَااجەرصا تاابكە ئبياابَ [نەو كاابرە] ئۀەیە كە نە ْەناإيەر ی
پڕئبژأەی یٓبَی ضێیەيضا زەس ٔ گٕغبری قٕرضی ضیبضاەت نەضاەر ثەرَابيە ٔ رێجابزە صۀڵەتییەكابٌ
كەو ثكەیااُۀە ٔ نە رێگاابی گااۆڕیُی رێژەییاایْ ٤١٨بٔضااەَگی ٔ ثبڤَطااەكبَۀە ضیطااتەو ثەرۀ كاابركرصَی
ثبغااتر ثەریااٍ .ئەڵااجەت َاابتٕاَیٍ ثڵێاایٍ ئەو ضیطااتەيە ْەيیػااەیع ئبكاابيێكی ثبغاای نا صەكۀێااتۀە.
[ثێگٕياابٌ] ْەَااضپ ٔەزیاار ٔ كبرثەصەضتیػااًبٌ ْەٌ كە ثەغااێٕەی سااراو ٔ َاابڕۀا نۀ صەضااەڤتە زۆرەی
پێیبٌ صرأە كەڵك ٔەرصەگرٌ كەضبَێكیع صەثاٍ كە ضیبضاەتی صڵطاۆزاَە ثەڤو نە ْەيبٌكبتاضا گەياژاَە
صەگرَە ثەر .ثەڤو ثە ثەرأرص نەگەد ضیطتەيی ئێطتبی رژێًە صیًٕكراضاییەكبَی ٔڤتابَی رٔٔ نە گەغاەصا
كە َەیتٕاَیٕە صەضكۀتێكی ئۀتۆ ثۆ ْبٔٔڤتییبَی ئۀ ٔڤتبَە صەضاتەثەر ثكابت رەَاگە ئۀ ضیطاتەيەی
ئبيبژەيبٌ پ كرص گەن ثبغتر ٔ ٕاَتر ثجٕٔڵێتۀە.
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پێٕیطااتە ەساا نەضااەر ئۀ دەقااییەتە ثكەیااٍ كە ئەو ئاابڵٕگۆڕاَە نەگەد صیًٕكراضیػااضا
ثەتۀأی تەثب صێُۀە .ئەو گۆڕاَە صەضەڤت صەگإێسێتۀە ثاۆ صايەزرأەكابٌ ثەڤو صٔاصەضاەڤت نە
رێگاابی َاإێُەراَی ْەڵجژێاارصرأۀە نەصەضااتی سەڵكااضا صەيێُێااتۀە پێٕیطااتە ئەو چاابٔصێریكرصَە
ثەْێستر ٔ پتۀتر ثكرێتۀە .ئەگەر نە پەرنەيبَضا زۆریُەیەكی صٔٔ ثە ضاێًبٌ ْەثا صەثا تٕاَابی
نەكبرسطااتُی زۆرثەی ئۀ صاثاإَەریتە تبیجەتییبَەياابٌ ْەثا كە نە ضااەرۀەڕا ئبيبژەياابٌ پ كاارصٌ.
كۆيیتەكبَی پەرنەيبٌ صەث ثەغێٕەیەكی ثەرصۀاو ْەرْەيإٔ رێكشارأە ْەڵُەثژێرصرأەكابٌ ثاشەَە
ژێااار كاااۆَترۆد ٔ چااابٔصێرییۀە .ئەو غاااێٕازە تااابزاَە نە رٔٔیەكۀە تەَیاااب ٔ تەَیاااب گااارتُە ثەر ٔ
صرێژەپێضاَی ْەيبٌ ئۀ يیتۆصەیە كە ْەَضپ ئیضارەی ثەڕێٕەثەریٔ ٤١٩ەو ٔەزارەتای تەَضرٔضاتی ٔ
ئبضٕٔصەیی نە ٔڤتە یەكگرتٕٔەكبَی ئّيریکبصا كبری پا صەكەٌ .ئەو ئیاضاراَە نەضاەر ثُەيابی ئۀ
رێجبزە گػتییبَەی كە كۆَگرێص رایضەگەیەَ ضیبضەتەكبَی سۆیبٌ صاصەڕێژٌ ٔ ثەڕێٕەیابٌ صەثەٌ.
صٔاكۆَترۆل نەصەضتی ئەَجٕيەَی یبضبصاَبَضایە ثەڤو ثەغی زۆری ضیبضەتضاڕغتُەكبٌ صەضاپێرصرێتە
٤٢٠
صەضاا كبرثەصەضااتە ْەڵُەثژێرصرأەكاابٌ .ئەگەر ئبٔەْااب يیتۆصێااك نە ضیبضااەتی ئبضاإٔصەییضا
تٕاَیاإیەتی ضااەركۀتٕٔ ث ا ئبیااب نە ئبض ا پیتبکەكبَیػااضا َاابتٕاَ ضااەركۀتٕٔ ث ا پێٕیطااتە
ضیبضااەتًەصاراٌ ئەو ااۆرە ضیبضااەتبَە ثااۆ سەڵااك غاای ثااكەَۀە ٔ پێیاابٌ ثڵااێٍ َٕێُەرایەتیااضاٌ
صەتٕاَ ْبٔضەَگییەكی نۆژیكبد نە َێٕاٌ دكٕٔيەتی ثبظ ٔ كۆَترۆڵی صیًٕكراتیكاضا پێاك ثٓێُا .
ەياابٔەری سەڵااك الَاایكەو نە صَٔیاابی رۆژئاابٔاصا) نە ثاابیەر ٔ گرَگاابیەتیی صاصگبكاابٌ ٔ ثاابَكە
َبٔەَضییەكبٌ ئبگبصارٌ ْەرثۆیە نەو ثەڵگبَضَەظ ثەثبغی ت صەگەٌ.
صیاابرصەی َٕێُەرایەتیااضاٌ تەَیااب نە ثەضااتێُی ضیبضااەتضا تاابقی َەكاارأەتۀە نە زۆر ثەضااتێُی
صیكەغضا نە ثەرصەو صٔٔڕیبَێكاضایٍ ئبیاب ئاێًە ا ثاۆ ٔێاُە نە ثەضاتێُەكبَی كٕنتإٔر ٔ ئبثٕٔریاضا ا
سٕازیبری الٔازكۀتُی كۆَترۆڵەكبٌ قەصثڕكرصَی َبٔكۆ ٔ َبٔثژییەكبٌ ٔ نەَبٔچَٕٔی پێٕەرە كۆٌ ٔ
يێژٔٔییەكاابَیٍ یاابسٕص ثەپااێاۀاَۀە ئەياابَۀپ ْەَااضپ نە رێُٕێُەكاابٌ ٔ َبٔكۆكاابٌ كە ثەغااێكی
ضاإَُەتیی ئەو كۆيەڵگاابیەٌ ثپاابرێسیٍ ٔ رٔاڵەتێكاای تبزەیاابٌ پ ا ثااضەیٍ تەكُۆنۆژیااب ئاابٔێتەی
ئبیضیۆنۆژیب ثٕٔە ٔ ئەو ئبٔێتە ثَٕٔە ثۆتە ْاۆی صرٔضاتجَٕٔی ئبضاۆی صَٔیابیەكی ضاەرَجڕاكێع كە
ْیش ۆرە َبٔكۆ ٔ َبٔثژییەكی تێضا َبيێُ  .ئێٕە صەتٕاٍَ سۆتبٌ صەڤڵی ضەْبو ٔ ٤٢١ضەرَٕٔضاەری
رۆژَبيە ٔ پبرێسەر ٔ پسیػاكی سۆتابٌ ثاٍ ثەڤو ئبیاب صەتابَۀپ ئابٔا صۀرێاك ثگێاڕٌ ثە ثەرأرص
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نەگەد ضاابڵە گەغاابٔەكبَی صەیەی ١٩٩٠صا ئێطااتب سەڵااك كەيتاار صٔٔصد ٔ ضەرنێػااێٕأٌ .ئۀاٌ
ٔرصۀرصە صاَیاااابٌ ثۀەصا َاااابٔە كە ئبياااابصەثَٕٔی صرێژياااابٔەی َبٔكۆكاااابٌ نە زۆرثەی ثەضااااتێُە
ۆرأ ۆرەكبَضا ثێگٕيبٌ نەسۆڕا َەثإٔە .زۆرثەی ضاەريبیەگٕزاراٌ ئبيابصەٌ ثە صڵشإازی سۆیابٌ ٔ
نەپێُبٔ ثەڕێٕەچَٕٔی صرٔضتی يبيەڵەی ضەْبو رأێژكبریی صارای ٔ ضەريبیەگٕزاریضا سەر ەكبَیبٌ
نۀەی كە ْەیە كەيێاااك زیااابتریع ثێااا  .ئۀاَەی صأا ٔ غاااكبیەتُبيەی یبضااابیی یااابٌ كێػاااەی
پسیػااكییبٌ ثاإٔە ثاابظ صەزاَااٍ كە صیاابریكرصَی ضااەرەڕۆیبَە ٤٢٢نە رێگاابی سٕێُااضَۀەی ضاابیتە
ئیُتەرَێتییەكبٌ ٔ چبتكرصَۀە تەَیبٔتەَیب ْەر ثەكەڵكای سإصی صیابریكرصَی ضاەرەڕۆیبَە صێا ٔ
ْیایتر  .نە صَٔیابی يیاضیبصا ْەرأزەَابیەكی گۀرەیابٌ َابٔەتۀە گإایە ٔێتضابیتە غەسطاییەكبٌ
«ثالق») ثكٕژی يیضیب ضَُٕەتییەكبٍَ ثەڤو نە راضتیضا ثالگەكبٌ ثَٕٔەتە غاتێكی تۀأ یابٔاز
ٔ َەتەَیاب ێای رۆژَابيە ٔ گۆ برەكبَیابٌ َەگرتاۆتۀە ثەڵكإٔ ثبغاتریٍ ثالگەكابٌ ا كە زۆر ژیار ٔ
زیرەكیػٍ ا ضەرچبٔە ضَُٕەتییە ثەپێسەكبٌ صەكەَە رێئرێُص ٔ ضەرچبٔەی سۆیبٌ ئۀاٌ ثَٕٔەتە
غیكبر ٔ را ەكبری ئۀ ضەرچبٔە ضإَُەتییبَەی كە زیابتر صیابر ٔ َبضارأٌ ٔ ثەو غاێٕەیە سەڵاك
ثەرۀ سٕێُضَۀەی ئۀ ضەرچبٔاَە ْابٌ صەصەٌ .ثالگەكابٌ ثاۆ سەڵكابَی زاَاب ٔ تێگەیػاتٕٔ رۆڵای
َاابٔكۆ ٔ َاابٔثژیگەنێكی تاابزە صەگێااڕٌْ .ەرچەَااض ٔێجالگُٕٔضااەكبٌ سۆیاابٌ ثە صیًاإكراتی راصیكاابد
ص ەزاٍَ ثەڤو نە راضتیضا ئۀاٌ پێُبضەیەكی َٕێٍ ثۆ صەضتەثژێراَی تۆكڤیهی .ثەغاێكی زۆر گۀرەی
صَٔیاابی ٔێاات ثەو ئبقاابرەصا چاإٔە چَٕكاإٔ ٔێاات ْەرچاای ثێٓۀضاابرتر ٔ گۀرەتاار ٔ ئبَبرغاایكتر
صەثێتۀە سەڵك ثۆ گەڕاٌ ثەَبٔ ئۀ صَٔیبیەصا زیبتر پێٕیطتیبٌ ثە یبريەتیضاٌ صەث .

پێػكۀتٍ ٔ صٔاكۀتٍ

ثەڤو ضااەرەڕای ْەياإٔ ئەو ْێًااب ٔ َیػاابَە صنشۆغااكەراَە ْێػااتب رۀتە گػااتییەكبٌ ْەر ثە
ئبراضااتەی صیًٕكراتیساضاایۆَی َەضااپبٔ ٔ ثەرصۀاياای كۆيەڵگاابصا ْەَگاابٔ صەَااێٍ .رۆژ نەصٔای رۆژ
ضیبضاااەت زیااابتر صرزی تااا صەكۀێااا ٔ صەكۀێاااتە ثەرصەو كااابریگەری ٔ َئااإٔزۀە كۆيەڵگاااب
ئۀرٔپبییەكبٌ زیابتر ثەرۀ «ثەئاّيریکبییجٌٕٔ» ٤٢٣صەچاٍ صايەزرأە كۆَەكابٌ زیابتر صەكارێُۀە
پیػااەكبٌ ٔ ئەَجٕيەَەكاابٌ زیاابتر نەَاابٔ صەچااٍ ٔ تەكُۆنۆژیاابیع ْێػااتب ْەر ْەڕەغااە نە زۆرثەی
َبٔكۆكبٌ صەكبتْ .ەرٔەو چۆٌ نە راثرصٔٔیػضا صیٕيبَە صٔا بر ْەيإٔ ئەو غاتبَە صەثێاتە يابیەی
سێر ٔ ثەستۀەری ثەڤو نەْەيبٌكبتضا ثەغێك نە تبٌٔپۆی كٕنتٕٔرەكەیػاًبٌ ْەڵضۀەغاێُێتۀە.
 . ٤٢٢يەثەض صیبریكرصَی ْەڕەيەكی ٔ َەزاَكبراَەی ۆری َەسۆغیٍ یبسٕص صأای یبضبییە.ٔ.و
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صرٔضااااتجٌٕٔ ٔ پێگەیػااااتُی ئۀ رٔاَااااگە ٔ صايەزرأاَەی نە صَٔیاااابی رۆژئاااابٔاصا پبرێسگاااابری نە
ضەريبیەصاریی صیًإكراتیكی نیجرانای صەكەٌ ضاەصاٌ ضابڵی سبیبَاضٔٔە ثەڤو نە چەَاض صەیەیەكای
كٕرتضا سەریكە نەَبٔ صەچٍ .ئەگەر ثێ ٔ نەَبٔیع ثااٍ ثێگٕيابٌ َابتٕاَیٍ ثە ئبضابَی صرٔضاتیبٌ
ثكەیُۀە .ئێًە ْەئٕ رۆژپ ئەو صاڕٔٔسابٌ ٔ نەَابٔچَٕٔە صەثیُایٍ كەچای َابتٕاَیٍ ثەغایٕەیەكی
یضی ثەری پ ثگریٍ چَٕكٕٔ كبرەكەيبٌ ثە َبصیًٕكراتیك نەقەڵەو صەصرپ .ثەڤو ئبضاۀارەكبَی
ئەو صاڕٔٔسبَە ثەرۆكای ضیبضاەت ٔ ئابثٕٔری ٔ كٕنتإٔری كۆيەڵگبكەيابٌ صەگارپ ٔ ثەرژۀەَاضییە
كٕرتشبَەیەَەكاابٌ ٔ صەيبرگرژییەكاابٌ ْەياإٔ رۆژپ زیاابتر نە رۆژی پێػاإٔ ااڵۀی ئۀ ثەضااتێُبَە
صەگرَە صەض سۆیبٌ .ئێضيۆَض ثٕٔرو برێكیبٌ ٔتی كۆيەڵگب ثریتییە نە ثەغضاریكرصَێك نە َیٕاٌ
ياارصٔٔاٌ زیُااضٔٔاٌ ٔ ئۀاَەصا كە ْێػااتب نەصایااك َەثاإٌٔ .نەو ضیطااتەيەصا كە سەریااكە نەصایااك
صەث صیبرَییە ك صەثێتە َٕێُەری ئۀاَەی ْێػاتب نەصایاك َەثإٌٔ یابٌ ثە ٔاتابیەكیتر َإێُەری
صاْبتٕٔ.
نەو َێاإاَەصا َاابڕەزایەتییە گػااتی ٔ ەيبٔەرییەكاابٌ نەثەراَااجەر ئبضااۀارەكبَی ْەياإٔ ئەو
گۆڕاَكبرییبَەصا ثێگٕيبٌ ْەر پەرە صەضێُ  .صٔا بر ئەگەر ثێ ٔ ئەو كێػابَە كەڵەكە ثجاُە ضاەر
یەكتاار ئۀضااب پێُبضااەی سەڵااك ثااۆ صیًٕكراضاای صەگااۆڕصرپ ثااۆ ْەياابٌ ئۀ غااتەی نە راضااتی ٔ
يەی ضاَی كرصۀەصا ْەیە :ضیطتەيێك كە ثە تیۆری كارأەیە ٔ نەثەرصەضاتًبَضایە ثەڤو ثە كارصۀە
كۀتااۆتە ژێاار ركێئاای ْەَااضپ كەيیااُەی رێكشاارأ یاابٌ صۀڵەيەَااض یاابٌ صەياابرگرژۀە كە اابرپ
ثەرژۀەَضییەكبَی سۆیبٌ صەپابرێسٌ ٔ صاْابتٕٔیع فیاضای ئۀ ثەرژۀەَاضییبَە صەكەٌ .ئەو صیاًەَە
زۆر صٔٔرە نۀ ئبضۆ ئبیضیبنەی الیەَگرە ثەگٕڕەكبَی صیًٕكراضیی راضتۀسۆ ثبَگەغەی ثاۆ صەكەٌ
ئۀ كەضبَەی صەڵێٍ ئۀ صَٔیب ضەرثەض ٔ رزگبرەی ثڕیبرە تێیضا ثژیٍ صۀڵەت ا غبرەكبَی یۆَبَی
كۀَبراياابٌ ثیاار صەساابتۀە .ثڕیاابرصاٌ نەضااەر ئۀەی كە ئبیااب ضیبضااەتی ئۀڕۆی كبنیئۆڕَیااب نە
ضەرصەيی گەغبٔە ٔ تەغیی صیًٕكراضیی ئەضیُبیی صەچ یبٌ َب صەْێڵًۀە ثۆ سإێُەر ثەڤو ثاب
ئۀەغًبٌ ثیر َەچ كە صیًٕكراضیی راضتۀسۆ تەَیب نە چەَض غبرێكی ثاإٔكی یۆَابَی كۀَابراصا
تبقی كرایۀە نۀ غبرە ثإٔكبَەصا كە تەَیب چەَضْەزار پیبٔێك يبفی صەَگضاَیبٌ ْەثٕٔ .سابڵێكی
گرَگاای صیكەیااع كە َاابث فەرايۆغاای ثكەیااٍ ئۀەیە كە ْەرْەياإٔ ئۀ صیًٕكراضااییبَە تەَیااب نە
ضەصضبڵضا صٔچبری صیكتبتۆری یبٌ ئبَبرغیسو ٔ ْەَضپ بر ْەرصٔٔ چبرۀَٕضەكە ثٌٕٔ.
رەَاگە پێًابٌ ٔاثا ضااەستە ئبٔەْاب صۆسێكای نێاام ٔ پێام ثیۀيا ثەڤو ثێگٕياابٌ ئەگەر ئەو
رۀتبَەی ئێطتب ثەرصۀاو ثٍ صیًٕكراضی تٕٔغی قەیراَی غەرەییەت صەثا ئەو قەیاراَە صەتإاَ
صیًٕ كراضی ئیئهی ثكبت .غەرەییەت پێضأیطتیی ژیبَجەسػی صەضەڤتی ضیبضییە .ژاٌ ژاو رۆضاۆ
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صەڵێ « :ثەْێستریُیع قەت ئۀەَضە ثەْێس َییە ثجێتە دبكى يەگەر ئۀەی صەضاەڤت ثە يابف ٔ
گٕێڕایەڵیع ثە ئەرو پێُبضە ثكبت» .نە صَٔیبی ئەيڕۆصا تەَیب صیًٕكراضای ئبٔەْاب ئۆتاۆریتەیەكی
ْەیە ثەڤو ئەگەری ئۀەظ صەچا كە ٔەفبصارثًَٕٔاابٌ ثااۆ صیًٕكراضاای رٔٔ نە كااسی ثااضات ٔ كەو
ثێتۀە .گۀرەتریٍ يەترضیی صیًٕكراضیی ثێًەرج ٔ ضُٕٔر ٔ غێٕأ ئۀەیە كە سٕصی صیًٕكراضای
ثێجاابیەر صەكااب ٔ صٔا اابر ْەياإٔ غااێٕازەكبَی ثەڕێاإەثرصَی سەڵكاایع ٤٢٤صەساابتە ژێاار پرضاایبر ٔ
گٕيبَۀە .ئەو صیبرصەیە صیبرصەیەكی ثێٕێُە ٔ تبقبَە َییە ْەئٕ غاەپۆنێكی صیًٕكراضای كاۆيەڵە
كێػەیەكی ثەصٔای سۆیضا ْێُبٔە [ْەيیػە] سەڵك رژێًی صەضەڤتضاریبٌ ثە ضیطتەيێكی ثێتٕاَب ٔ
ثێیبثم نەقەڵ ەو صأە ٔ ضەركرصە زێضەسٕازەكبَیع ْەَضپ ئەڵتەرَبتیڤی تبزەیبٌ سطتۆتە ثەرصەضا
ٔ سەڵكی صايبٔ ٔ پەككۀتەیع پێػٕازییبٌ نێٕە كارصٌٔٔ .ئۀرٔپابی َێإاٌ ْەرصٔٔ اَّگیجیٓبَی
صٔایایٍ قۆَاابەی ئەو چەغااُە َبئٕيێااضییە ثاإٔ نەو قۆَاابەەصا ضیبضااەتًەصاراَی صیًاابگۆژ گەنا ثۀ
َبئٕيێاضثَٕٔەی سەڵااك نە صیًٕكراضاای ضەريەضا ٔ سۆغااذبد ثاإٌٔ ْەر ثااۆیە ثەغااێكی زۆر نۀ
ضیبضەتًەصاراَە تٕاَییبٌ ثە ثبغتریٍ غێٕە ئۀ ْەنە ثە قبزاَجی سۆیابٌ ثیاۆزَۀە .ثیريابٌ َەچا
قجٕٔڵكرصَی صڵشٕازاَەی كۆياۆَیسو ٔ فبغایسو نە ئۀرٔپابی صەیەی ١٩٣٠صا ٔەو ئەياڕۆ ثە كابرێكی
گەيااژاَە نەقەڵەو َەصەصرا .ئۀصەو ضیطااتەيە صیًٕكراضااییەكبٌ نە صڵطاابرصی ٔ گەَضەڵیااضا َشاارۆ
ثٕٔثاإٌٔ ثەڤو صۀڵەتاابَی ئۆتۆریتەساإاز كۆيەڵگبكاابَی سۆیاابٌ تەیاابر كرصثاإٔ ٔ رٔٔ نە گەغااە ٔ
پێػكۀتٍ ثٌٕٔ.
صیًٕكراضاااییە يۆصێڕَەكااابٌ ثەرۀڕٔٔی كاااۆيەڵە كێػاااەیەكی تااابزە ٔ قااإٔد صەثاااُۀە ا
ثەگژاچَٕٔۀەی تی رۆریسو سۆگَٕجبَضٌ نەگەد ثە یٓبَیجَٕٔضا ٔ سۆگَٕجبَاضٌ نەگەد كۆيەڵگابیەكی
پیری پەككۀتەصا ا ْەر ثۆیە َبچبرٌ ثە ۆرێك سۆیبٌ ثگۆڕٌ كە ضیطاتەيەكەیبٌ گەنا ثبغاتر نە
ئێطااتە ثجاإٔڵێتۀە .ئەيە ثە يبَاابی ئۀەیە كە صەثاا ثڕیاابرصاَی صیًٕكراتیااك كاابرايە ٔ پااتۀ
ثكەیُۀە ضەرنەَٕپ نیجرانیسيی یبضبسٕاز تێكەد ثە صیًٕكراضی ثكەیاُۀە ٔ صايەزرأە ضیبضای ٔ
ئەَجاإيەَە يەصەَیاایە رٔٔسبٔەكاابٌ ضااەرنەَٕپ صرٔضاا ثكەیااُۀە .رەَااگە گۀرەتااریٍ كێػااەی
كۆيەڵگبی ئێًە ْەڵگەڕێتۀە ثۆ ْەڵطٕكۀتی سبٔەٌ صەضەڤتە يەزٌ ٔ گۀرەكبٌ پێٕیطتە ئۀاٌ
نۀپەڕی سۆغذبڵی ٔ ثەصڵشٕازی سۆیبٌ ئەرو ٔ ثەرپرضبیەتییەكبَیبٌ قجإٔد ثاكەٌ پێػاەَگ [ی
كۆيەڵگب] ثٍ ٔ كۆيەڵە پێٕەرێك [ثۆ كۆيەڵگب] صیبری ثكەٌ كە ْەو یبضابیی ثا ٔ ْەو ئەسالقای.
ئەگەر صیًٕكراضی نەو َبٔەرۆكە ثێجەظ ثێ نە َبٔ سۆیاضا كرياۆد صەثا ٔ َەتەَیاب صەگاۆڕصرپ ثاۆ
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ضیطااتەيێكی ثێیبثاام ثەڵكاإٔ صەثێااتە ساابٔەٌ پۆتبَطااییەنێكی يەترضاایضار كە ْەڕەغااە نە ياابف ٔ
ئبزاصییەكبٌ صەكب ٔ صەثێتە ْۆی زیبَهێكۀتُی ئبزاصی ٔ كريۆڵی ٔ گەَضەڵجَٕٔی ژیبَی ئبضبیی.
ئەيە كبرەضاابتێكی گۀرەیە چَٕكاإٔ ضااەرەڕای ْەياإٔ كەيٕكٕرتییەكاابَی تااب ئێطااتبظ ثااۆ
يرۆ ەكبَی ضەراَطەری یٓبٌ صیًٕكراضی ْەر ْێػتب ْێًبی «ثبغتریٍ صٔاْەيیٍ ْیإا»یە .ثەڤو
صەثاا ْەڕەغااە ٔ يەترضااییەكبَی صیًٕكراضاای نەضااەر ئەو ضااەرصەيەی سۆياابٌ ثااڕۀێُیُۀە ٔ
صیًٕكراضی پتۀ ٔ ثەْێس ثكەیُۀەْ .ەغتب ضابد نەيۀپاێع ٔۆصرۆ یهطاۆٌ نەدبڵێكاضا ئاّيریکبی
ثەرۀ پێػاإازی ضااەصەی ثیطااتەو صەثاارص كە كێػااەی ئەيُكاارصٌ ٔ ثێًەترضاایكرصَی صَٔیااب ثااۆ
صیًٕ كراضی ثەرۆكی پ گرتجٕٔ ئێطتبكە ئێًە ثەرۀ ضەصەی ثیط ٔ یەو ْەَگبٔيبٌ ْبٔێػتٕٔە
ئەركی ضەرغبًَبٌ ئۀەیە كە صیًٕكراضی ثۆ صَٔیب ئەيٍ ٔ ثێًەترضی ثكەیٍ.
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پبغکۆ
ئبيبژِیّکی کٕرت
«ثّْبری ەەرەثی» یبٌ ثبغترە ثڵێیٍ «ثەْبری رۆژْەڤتی َبٔەڕاض » کّ نّ زضاتبَی ٔ٢٠١١ە
صەضتی پ کرصٔٔە ضەنًێُەری زۆرثەی ثۆچٌٕٔ ٔ غیکبری ٔ تەَابَەت پێػاجیُییەکبَی َٕٔضاەری
ئەو کتێجااّ ثاإٔ« .ياإدەيًەص ثاإٔەەزیسی» تەَیااب تبکەکەضااێک َەثاإٔ ثەڵکاإٔ ْێًاابی چیُاای
يبيُبٔەَضیی غبریی ٔڤتبَی صە ەری رۆژْەڤتی َابٔیٍ ثإٔ ئۀ چیاُە سٕێُاضۀارەی صَٔیابی تابزِ
ص ەَبضٍ ٔ صاسٕازیی يۆصێڕَیبٌ ْەیّ ٔ نّ ْەيبٌ کبتاضا ئبيابصەٌ ثاۆ صەضاتەثەرکرصَی سٕنیبکبَیابٌ
غەقبيەکبَی غبرەکبَیبٌ ثگرَّ ئابپۆڕەی سۆیابٌ ٔ نۀێإِ ثاّ کارصۀِ ژیابَێکی ئابزاص ٔ ئبضإٔصِ
ثئبفرێٍُ.
فەزای ضیبضیی يیطر ٔ تَٕٔێص ا ٔەک صٔٔ ٔڤتی صەضپێکەری راپەڕیُەکبٌ ا فەزایەکی صاسرأ
ٔ تبکااضەَگی ثاإٔ ثێٍەەناای ٔ يٕثاابرەک ْەریەکۀ چبرەکااّ ضااەصەیەک دکٕٔيەتیاابٌ کاارص ٔ ٔەک
ثەَبٔثبَگە نّ «کۆيبری پبغابیەتی»ی ئۀاَاضا تەَیاب صەَگای سۆیابٌ ٔ ضتبیػاکەراَیبٌ صەثیطاترا.
ثەڤو ْەر سۆیااابٌ گاااۆڕی سۆیااابٌ کەَاااض نە ضااابڤَی صٔاییااای صەضاااەڤتضاریضا صەضاااتیبٌ صایاااّ
ریئۆريیساضاایۆَی ئاابثٕٔری ٔ ثەو غااێٕەیە ثُەيااب يبصییەکاابَی گۆڕاَشاإازی ٔ صیًٕکراضاایشٕازییبٌ
پێػااکەظ ثە ْبٔٔڤتییاابٌ کاارص .پاابٔاَی صۀڵەت نە ئبثٕٔریااضا صرزی تااێکۀت ٔ ٔرصۀرصِ کەرتاای
تبیجەت نە صایک ثٕٔ ئیضی ضاەريبیە ثاّ تەَیاب نە صەضا صۀڵەتاضا َەثإٔ ٔ صیابرِ ثتٔثإَٔۀەی
ضااەريبیە ٔ پاابرِ يبَاابی ثتٔثاإَٔۀەی ْێااس ٔ صەضااەڤت .ئۀەی ریئااۆريی ئاابثٕٔری نااّ يیطاار ٔ
تَٕٔێطااضا کاارصی ریئااۆريی ضیبضاای نە ئێراَااضا ا ئێراَاای ضااەرصەيی ضااەرۆککۆيبریی ياإدەيًەصی
سبتەيی ا َەیکرص رەَگّ ئەيە گۀرەتریٍ ثەڵگە ثێ کّ صەثا پاێع ریئاۆريی ضیبضای ەضا ثاّ
ریئۆريی ئبثٕٔری ثکەیٍ.
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ْەرچەَض چبپی ئەو ٔەرگێڕاَە نەثەر زۆر ْۆکبر ٔ گرَگتریُیابٌ زیُاضاَیجَٕٔی يُای ٔەرگێاڕ زۆر
کۀتە صٔأِ ثەڤو ئەگەر تەَیب ئەو صٔٔ پبغکۆ کٕرتەیػی پ زیابص ثإٔث پاێى ٔا َیایە زیابَێکی
زۆرو کرصث ا م غۆڕغاای ٢٠١١ی رۆژْەڤتاای َاابٔیٍ کە تااب ضاابتۀەستی َٕٔضاایُی ئەو یبصصاغااتەیع
ْێػتب ثەرصۀايّ پێٕەَضییەکی راضتۀسۆ ٔ َەپاڕأی ثّ َابٔەرۆکی ئەو کتێاجۀِ ْەیاّ« .فەریاض
زەکەریب» نەو صٔٔ ٔتبرِ کإرتەصا ئابٔڕی نەو غۆڕغابَّ صأەتۀِ ْەرچەَاض ٔتبرەکابٌ زۆر کإرتٍ
ثەڤو ثێگٕيبٌ تب راصەیەکی زۆر نّ تێڕٔاَیُی فەریض زەکەریب ثۆ ئێطتبی َبٔچەکە صەگەیٍْ .ەر ثۆیّ
ثّ پێٕیطتى زاَی ْەر صٔٔ ٔتبرەکە ٔەرثگێڕو ٔ ٔەک پبغکۆی کتێجەکە ثتٔثێاتۀِ .يابٔەتۀِ ثڵاێى
ئۀ ٔتبراَّ نّ گۆ بری يبَگبَەی «يٓرَبيّ»صا کە گۆ برێکی ثەپێسی فبرضییّ ٔ تبیجەتە ثّ زاَطاتّ
يرۆییەکبٌ نە ژيبرەکبَی ١٠ ٔ ٩صا ثتٔ کرأَەتۀِ ٔ ْەرصٔٔکیبٌ نە الیەٌ «کبِٔ غٕ بەی»یۀِ
ٔەرگێڕصرأٌ.

ع .ح
ژٔەَی ٢٠١١
ثەَضیشبَەی ضُە
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پبغکۆی ()1
ثُەيبکبَی غۆڕغی يیطر
صیًەَاای صیااضارەکەی َێاإاٌ فراَااک ٔیسَێاار کۆَااّ صیپهۆياابتی غاابرەزای ئااّيریکبیی ٔ َاإێُەری
پرێسیضێُ ئۆثبيب ٔ دٕضُی يٕثبرەکی ضاەرۆکی يیطار ناّ رۆژی ض غاەيًە یەکەيای فإٔرییە[ی
 ] ٢٠١١ثۆ ْەرصٔٔال ئبغُب ثٕٔ .ثە صرێژاییای ضای ضابد صیاضارەکبَی َێإاٌ صیپهۆيبتابَی ئاّيریکب ٔ
دٕضُی يٕثبرەک نە یەکێک نە کۆغاکە رازأە ٔ غابْبَەکبَی يٕثابرەک ناّ گەڕەکای ْیهیۆپۆنیطای
قبْیرِ ثەڕیِٕ صەچإٔ .ضاەرۆککۆيبری يیطار زۆر ثەگەريای پێػإازیی نە صیپهۆيبتەکابٌ صەکارص ٔ
ئیُجااب نەضااەر پێٕەَااضییەکبَی َێاإاٌ ٔاغاایُگتۆٌ ا قاابْیرِ ٔ ضااەرئەَجبيی [پرۆضااەی] ئبغااتیی
رۆژْەڤتی َبٔەڕاض صەکۀتُّ ٔتٕٔێژِٔ .صٔاتر رەَگّ ْەَضپ نۀ صیپهۆيبتبَّ ثە َەرؤَیبَی ثبضای
پێٕیطااتجَٕٔی ریئااۆريی ضیبضااییبٌ [نە يیطاارصا] ثکاارصایە ثەڤو ٔاصیاابرە ضااەرۆککۆيبر زۆر سێاارا
صەگاۆڕصرا ٔ زۆر یاضی صەیإت« :ئەگەر ئۀەی ئێإِ صأای صەکەٌ ياٍ ئەَجابيی ثاضەو صەضاەڤت
صەکۀێتە صەض ثَٕیبصگەرایبَی ئیطاليی» .ئیتر رۀتی ٔتٕٔێژەکە صیطبٌ صەگەڕایۀە ضەر ْەيبٌ
ثبثەتی پێػٕٔ پرۆضەی ئبغتی.
پێضەچ ْبٔغێٕەی ئبٔا ٔتٕٔێژێک نّ صیبنۆگی یەکی فٕٔرییەی َێٕاٌ يٕثبرەک ٔ ئۀ صیپهۆيبتّ
ئّ يریکبییەغضا صٔٔپبت ثإٔثێتۀِ ثێگٕيابٌ يٕثابرەک ٔیسَێاری ئبگابصار کارصۆتۀە کە نە َەثإَٔی
ئۀصا يیطر صەکۀێتە ژێر چەپۆکی ئیشٕإَنًٕضهیًیُۀِ کە ثسٔٔتُۀەیەکی ئیطااليشٕازی ثەْێاسی
ئۀ ٔڤتەیەْ .ەرٔەْب پێضەچ ئبيبژەی ثە غاێٕازی ْەڵطإکۀتی ئاّيریکب نەگەد غابی ئێراَیػاضا
کرصث ا کە ثااۆچی پػااتیٕاَییەکی زیبتریاابٌ ن ا َەکاارص ٔ صەرفەتێکاای نەثبریاابٌ ثااۆ ئیطاااليییبَی
صژەئّيریکب رەسطابَض تابکٕٔ کاۆَترۆڵی صەضاەڤتی تابراٌ ثگارَە صەضا  .ثەڤو ٔەڤيای ئەو ابرەی
صیپهۆياابتی ئااّيریکبیی ث إ ضااەرکۆيبری يیطاار یاابٔاز ثاإٔ :ضاابتۀەستی گٕاضااتُۀەی صەضااەڤت
گەیػتِٕٔ.
صٔای ئۀ رۆژە ْەرچای رٔٔی صأە ٔ ْەر غااتێکی صیکەیااع نە صاْاابتٕٔصا رٔٔ ثااضات رۀتێکاای
گرَااگ ْەیااّ قەت اابرێکیتر َاابگەڕێتۀە :يێژَٕٔٔٔضاابٌ رۆژی ٢٥ی ژاَاإییەی ٔ ٢٠١١ەک رۆژی
ضاااەرەتبی کۆتبییْااابتُی صەضاااەڤتی  ٣٠ضااابڵەی يٕثااابرەک پێُبضاااە صەکەٌ .ضااابڵەْبی ضااابد
ضیبضااەتًەصاراٌ ٔ يبيۆضااتبیبَی زاَکااۆ نە ْەياإٔ یٓبَااضا نۀە صەکااۆڤَۀە کە ئبیااب يیطاارێکی
صیًٕکراتیااک ثەرۀ راصیکاابڵیسو صەچا یاابٌ َااب ئێطااتب ئیتاار ْەئٕیاابٌ صەتاإاٍَ نە صرٔٔضا یاابٌ
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ْەڵەثَٕٔی پێػجیُییەکبَیبٌ ثگەٌ .ثەڤو ْەيیػە پرضیبرێکی گرَگتریع نە ئبراصا ثإٔە :ج غاتێک
ٔای کرص چیرۆکەکە ثەو ثبرەصا ثػکێتۀە
صٔاکۀتٕٔ گەَضەد ْێًٍ
کەضاابَێکی کەو پێػااجیُیی ئاابٔا رۆژێکیاابٌ صەکاارص .ثە صرێژاییاای ضاابڤٌ کۆيەڵگاابی يیطاار ثە
کۆيەڵگااابیەک پێُبضاااە صەکااارا کە رێاااسی صەضاااەڤت صەگااارپ ٔ ْەرچەَاااض صۀڵەتێکااای ثەْێاااس ٔ
ثۆرۆکراضییەتی صٔاکۀتٕٔ ٔ گەَضەد ڵۀی صەضەڤتی ثەصەضتە ثەڤو تٕاَیإیەتی ْێًُابیەتی [ی
ٔڤت] ثپبرێسێ « .فٕاص ەە ەيی» ضبڵی  ١٩٩٥نە ٔتبرێکضا َٕٔضایجٕٔیٔ« :ڤتای يیطار نە ثإاری
ضەقبيگیرثٌٕٔ ٔ ْێًُبیەتیی ضیبضیضا سبٔەٌ يێژٔٔیەکی ثەرچابٔ ٔ ضەرَجڕاکێػاە» .ثە صرێژاییای
صٔٔ ضەصەی پێػٕٔ [تەَیب] صٔٔ رژێى نە يیطرصا ْبتَٕٔەتە ضەر کبر یەکەيیبٌ رژێًێکی پبغابیەتی
کە نە ١٨٠٥صا ضەری ْەڵاضا ٔ صٔٔەيیابٌ دکإٔيەتی ئێطاتب کە نە ضابڵی  ٔ ١٩٥٢نەالیەٌ ەيابل
ەەثضٔنُبضااارۀە صايەزرأەْ .ەر نەو قۆَااابەەصا نە فەرەَطاااب غۆڕغاااێک رٔٔی صا صٔٔ رژێًااای
ئیًپراتااۆری پێااُ رژێًاای کۆياابری ٔ صیکتاابتۆرییەکی َیاإِ فبغیطااتی ْبتُااّ ضااەرکبر) .سەڵکاای
ٔایبَضەزاَی يیطرییەکبٌ سەڵکبَێکی پبضیت ٔ َبچبالکٍ ٔ [نۀپەڕی] صاَجەسۆگرتُاضا يهکەچای دەز
ٔ ٔیطتی کبرثەصەضتبَی ضیبضی ٔ يەزْەثیی ٔڤتەکەیبٍَ .ثەڤو نە صٔاڕۆژاَی ژاَإییەی ئەيطابڵضا ا
 ٢٠١١ا غەقبيەکبَی قبْیرِ ٔ ئەضکەَضەرییە ٔ غبرەکبَیتر نە ئبپۆڕەی سەڵکبَێکی یبٔازصا ثٌٕٔ:
سەڵکبَێکی پڕ ٔزە ٔ چبالک ٔ پێضاگر کە نە ْەيإٔ گرٔپێکای کاۆيەڤیەتی ٔ تەيەٌ ۆرأ ۆریابٌ
تێضا صەثیُرا .تەَبَەت ژَبَیع ئبيبصەی ئەو گۆڕەپبَّ ثٌٕٔ.
ج غتێک گۆڕصرأە ٔاصیبرە پێاۀاَەی ثیرکرصَۀەی ئێًە يیطرییەکبٌ ْێُضەیع سەڵکابَێکی
گٕێڕایەد ٔ تەضهیًکبر َەثإٌٔ .کۆيەڵگابی يیطار ْەڵگاری چەَاضەْب رۀتای ضیبضایی ۆرأ اۆر
ثٕٔە نە ئیطاليشٕازە تَٕضڕۀەکبَۀە ثگرە ثۆ يبرکطیطتەکبٌ ٔ نە َبضیۆَبنیطتە ەەرەثەکبَۀِ ثۆ
نیجرانەکاابٌ .ثەڤو نە کۆتاابییی پەَجبکاابٌ  )١٩٥٠ثەوالٔە صۀڵەتاای يیطاار کۀتە ضااەرکٕتکرصَی
کۆيەڵگااابی يەصەَااای [صۀڵەت] دیاااسثە ضیبضاااییەکبَی ْەڵاااضەپێاب رۆژَبيەکااابَی صاصەسطااا
ضیبضااەتًەصاراَی تَٕااضی ثەَااضیشبَە صەکاارص ثەرتیهاای ثە صاصٔەراٌ صەصا ٔ قڕٔقاابپی ثە رۆغااُجیراٌ
صەکاارص .ثە صرێژاییاای چەَااض صەیەی راثاارصٔٔی يیطاار زۆر کەو کتێجاای یااضی ٔ ثەپێااس َٕٔضاارأِ
زاَکۆکبٌ ثە تۀأی نە ژێر چبٔصێریضا ثٌٕٔ رۆژَبيەکبٌ يهکەچای ثەرَابيەی راگەیەَاضرأی دیسثای
صەضەڤتضار ثٌٕٔ ٔ سەڵکیع نە کۆڤٌ ٔ غەقبيەکبَضا ئبگبیابٌ نە صەيای سۆیابٌ ثإٔ .نەو ثیطا
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ضبڵەی صٔاییضا صۀڵەتی يٕثبرەک غاەڕی صژەتیارۆری کرصثإِٔ ثیابَٕٔیەک ثاۆ زۀتکرصَای ْەرچای
زیبتری ئبزاصییە يەصەَییەکبَی سەڵک نە ژێر َبٔی پبراضتُی ئبضبیػی ٔڤتضا.
ریئۆرو ٔ غۆڕظ
ئەڵجەت صۀڵەتی يیطار ْەَاضپ صەضکۀتیػای تۆيابر کارصِٔٔ ٔ ضاەیر ئۀەیە ْەریەکێاک نەو
صەضکۀتبَە ثٕٔ ثە ْۆی صەضپێکرصَی راپەڕیُی ئەو صٔاییە .نەو صەضبڵەی راثرصٔٔصا يیطر صەضاتی
صایە ریئۆريی ئبثٕٔری .نە َبٔەڕاضتی َۀەصەکبَضا ثٕٔ کە صۀڵەت تێگەیػ ئەگەر ثیٓۀپ نە پبرە
ٔ ٔايەکبَی ثبَکی یٓبَی ثەْرەيەَض ثێ صەث صەض ثە ضبەکرصَۀە ٔ َٕێکرصَۀەی فەغەنتریٍ
الیەَەکاابَی ئاابثٕٔرییە َیاإە ضۆضیبنیطااتییەکەی ثکاابت .نەو ضاابڤَەی صٔاییااضا يٕثاابرەک نە ژێاار
کاابریگەری ٔ ْبَااضاَی ەياابنی کٕڕیااضا کە ثبَکااضارێکی صەرضااشٕێُضٔٔی [زاَکۆکاابَی] رۆژئاابٔایە
کۆيەڵێک ریئۆريشٕازی پڕ ٔزە ٔ تٕاَبی ْێُبیە َێإ کابثیُەکەیۀە تابکٕٔ ْۀڵێکای ثەرزەفاڕاَە ثە
ئبراضااتەی َااۆژەَکرصَۀەی ئاابثٕٔریی يیطاارصا صەض ا پ ا ثااکەٌ .ئۀاٌ رێااژەی پیتاابک ٔ تاابریئە
 ) Tariffگۆيرکییەکبَیبٌ کەو کرصۀە .ضُٕٔرێکیبٌ ثۆ صەضتێٕەرصاَی صۀڵەت نە ئبثٕٔریضا صیبری
کرص ٔ رێژەی ضٕثطیضە صۀڵەتییەکبَیبٌ صاثەزاَض [ثەو غێٕەیە] ئبثٕٔریی يیطار کە يابٔەیەکی زۆر
ثاإٔ رٔٔی نە يەرق کرصثاإٔ ٔرصە ٔرصە ثاإٔژایۀە .نە َێاإاٌ ضاابڤَی  ٢٠٠٦تااب ٢٠٠٨صا ئاابثٕٔریی
يیطر ْەئٕ ضبڵێک ثە رێژەی  )%٧گەغەضەَضَی ثەسۆٔە ثیُی ٔ تەَبَەت ضابڵی  ٔ ٢٠١٠صٔای
قەیراَە ئبثٕٔرییەکەی یٓبٌ ثە رێژەی  )%٦صرێژەی ثەو گەغەضەَضَە صا .گەغەضەَضَی صۆسای
ئااابثٕٔری یەکااابَگیر ثااإٔ نەگەد گەغەضاااەَضَی ئااابيێرە َٕێیەکااابَی پێٕەَضایەتیاااضا ٔ نۀێااإەظ
ٔریبثَٕٔۀەی ْەرچی زیبتری سەڵک نە صَٔیبی صەرۀە.
ثۆچی پێػکۀتُی ئبثٕٔری َبڕەزاییی ن کۀتۀە
پەرەضااەَضَی ئاابثٕٔری صەثێااتە ْااۆی ئاابڵٕگۆڕی ثاابرٔصۆر ٔ ضیطااتەيە کۆَەکاابٌ صەگۆڕێاا
[ْەرٔەْااب] صەثێااتە ْااۆی صرٔضااتجَٕٔی یاابٔازی ٔ َبیەکطاابَی ٔ پەرەضااەَضَی گٕياابٌ ٔ صٔٔصڵاای
ضەثبرەت ثە ثبرٔصۆسی صاْبتٕٔ .ئەنێکطی صۆتۆکڤیم برێکیبٌ ٔتجإٔی «يەترضایضارتریٍ ضاەرصەو
ثۆ دکٕٔيەتێکی سراو ئۀ ضبتۀەستەیە کە صەضا ثە ریئاۆرو ٔ چبکطابزی صەکابت» .گاۆڕصراَی
ْەنٕيەر ی کۆيەڵگب ثۆ رژێًی صیکتبتۆری سراپتریٍ غتە چَٕکإٔ ئۀ پێکٓابتی صەضاەڤتەی رۆی
َبٔە َبتٕاَ ٔەڤيی صاسٕازییە تبزە ٔ ثسۆزەکبَی ەيبٔەر ثاضاتۀە .صەغاێ ثێکابریی الٔاٌ یابسٕص
ْەژاری نە رٔٔصاَاای غۆڕغااضا کاابریگەر ثااٍ ثەڤو [نە غۆڕغاای يیطاارصا] ئۀ رۀتە ضااەرەکییەی
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غۆڕغی ن کۀتۀە دەغیًەتی َبئبراو ٔ رٔٔ نە پەرەی يیطر ثٕٔ کە ْەضتی ثە صۆسای ثبغاتر ٔ
نەثبرتری ئبثٕٔریی کرصثٕٔ ٔ پێٕەَضیػی نەگەد صَٔیبی صەرۀەصا رێک سطتجٕٔ.
يٕثبرەک نەو صٔا ضبڤَەصا نە رٔٔی ئابثٕٔرییۀە ثەرۀ پێػاۀە ْەَگابٔی صەَاب ثەڤو نە رٔٔی
ضیبضییۀە پبغەکػێیەکی تۀأی کرصثٕٔ .چیُی يبيُبٔەَضیی يیطار کە تابزە گیابَێکی ثە نەغاضا
ْبتجۆِٔ َەیضەتٕاَی ئەو صۆسە قجٕٔد ثکبت .پێػجیُیکرصَی صاْبتٕٔ گەن ئەضتەيە ْەرکەضێکیع
ثە صڵُیبیی ٔ یەقیاُۀە ثبضای صاْابتٕٔیەکی صیابریکرأی تابیجەت ثکابت [تەَیاب] کەيئەزئَٕجإَٔی
ضیبضاایی سااۆی صەضااەنًێُ  .کۆيەڵگاابی يیطاار کۆيەڵگاابیەکی گۀرە ٔ ئاابڵۆزە ٔ ئێطااتب کۀتااۆتە
ثەرصەو گۆڕاَێکی ثێٕێُۀەَ .بتٕاَیٍ ْەڵطٕکۀتی کۆيەڵگبکبٌ پێػجیُی ثکەیٍ ثەڤو صەتٕاَیٍ نە
رێگەی زاَیبریی ٔرص ٔ صرٔضتۀە يەزەَاضەی ْەَاضپ غا ثکەیاٍ .کە ٔا ثإٔ ثبغاتر ٔایە ثەصەر نە
ْەرچەغااُە صأەرییەکاای پێػاإەس پااێکۀە ئبٔڕێااک ثااضەیُۀە نە راپرضااییەکەی ئاابٔریهی َیطاابٌ
راثرصٔٔی رێکشرأی َبضرأ ٔ يتًابَەی  pewتابکٕٔ کەيێاک قإٔڵتر نە سەڵکای يیطار ثگەیاٍ.
ثەپێاای ئەو راپرضااییە نە ضااەصا ٨٢ی سەڵکاای يیطاار پػااتیٕاَی نە رە ًکرصَاای ثەرص ثاابراَکرصٌ)
زیُبکبراٌ صەکەٌ ٔ نە يهًالَێی َێٕاٌ «يۆصێڕٌ»ەکبٌ ٔ «ثَٕیبصگەرا»کبَضا نە ضاەصا ٥٩ی سەڵاک
الیەَگاااری نە ثَٕیبصگەراکااابٌ صەکەٌ .نە ضاااەصا ٨٤ی سەڵاااک ئێعاااضايکرصَی يااإرتەص ٔ نە صیاااٍ
صەرچٕٔاَیبٌ قجٕٔڵە .نە ْەيبٌ دبڵضا نە ضەصا ٩٠ی يیطرییەکبٌ ثبٔەڕیبٌ ثە ئبزاصیی ئبییُی ْەیە
 ٨٨نە ضااەصیبٌ پػااتگیری نە ضیطااتەيی ضااەرثەسۆی صاصٔەری صەکەٌ نە ضااەصا  ٨٠الیەَگااری
ئبزاصیی راصەرثڕیٍُ ٔ نە ضەصا ٧٥یع صژی ضبَطۆڕٌ .کبتێک ضەیری ئۀ سەڵکە صەکەو ٔا ْەضا
صەکەو صۀڵەتاای صاْاابتٕٔی يیطاار «صیًٕکراضااییەکی َاابنیجرانی» صەث ا کە تیبیااضا ْەڵجااژارصٌ تااب
راصەیەکای زۆر ئابزاص ٔ صاصپەرٔەراَە ثەڕێإە صەچا ثەڤو زۆریاُەی ْەڵجژێارصرأ ْەَاضپ نە ياابف ٔ
ئبزاصییە تبکییەکبٌ ا يەثەض يۆصێهی رۆژئبٔاییە ا ثەرکٕرت صەکبتۀە.
پێػااجیُیکرصَی صاْاابتٕٔ ضااەستە ثەڤو صەتاإاَیٍ يەزەَااضەی ئۀە ثکەیااٍ کە صەضااەڤتضاراَی
صاْبتٕٔی يیطر ٔ تَٕٔێص ا ثە پێاۀاَەی پێػجیُیی تَٕضڕۀەکبَی ئیطراییم ا زۆریع صژە رۆژئبٔا
َەثٍ چَٕکإٔ ئۀرٔپاب ٔ ئاّيریکب ئیتار ضاەَتەر ٔ َبٔەَاضی یٓابٌ َایٍ) .رەَاگە ئەو غۆڕغابَە
یەکەو غۆڕغەکبَی صَٔیبی ضەرٔٔ ئّيریکبیی  )Post- Americanثٍ.
ضەرچبٔەی ضەرەکی :تبیى
ضەرچبٔەی فبرضی :گۆ بری يبَگبَەی يٓرَبيە) ژيبرەی  ٩رەغەيەی  ١٣٨٩يبرضی)٢٠١١
ل ٔ .٣٣ٔ٣٢ەرگێڕاَی کبٔەی غٕ بەی
TIME
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پبغکۆی ()2
رۆژْەڤتی َبٔەڕاض پبغەکػ َبکبت
الٔاٌ ٔ تەکُۆنۆژیب صٔٔ ْۆکبری گۆڕاَکبرییەکبَی َبٔچە
رٔٔصأەکبَی ئەو صٔاییبَەی يیطر ٔ تَٕٔێص يرۆڤ ثیری راپەڕیُە ەيبٔەرییەکابَی  ١٦٢ضابد
نەيۀپاااێع صەسااابتۀە کە نە ضیطااایم ٔ فەرەَطااابٔە صەضاااتی پ کااارص .غۆڕغاااەکبَی  ١٨٤٨نە
کەفٔکٕڵضا ْبٔغێٕەی ْەيبٌ ئۀ غتە ثٕٔ کە ْۀَٕکە نە رۆژْەڤتی َبٔەڕاضتضا صەقۀيێ  .نۀ
ضەرصەيەیػضا يێژَٕٔٔٔضبٌ ئۀ رٔٔصأاَەیبٌ ثە ضەرەتبی ٔەرزێکی َٕپ نە ژیبَی سەڵکاضا پێُبضاە
صەکرص) .نۀ ضەرصەيەیػضا قەیراَێکی ئبثٕٔری ٔ ثەرزثَٕٔۀەی َرسی سإارصەيەَی ثإَٔە ْۆکابری
صەضپێکراَی غاۆڕظ .ضیطاتًە پبغابیەتییەکبٌ نە سػاتە چٕٔثإٌٔ ٔ نە ثەراَاجەر صَٔیابی رٔٔ نە
گۆڕاَضا ثەرگرییبٌ ص ەَٕاَض .نە ْەڵًەتی ثەرَگبرثَٕٔۀەی ئۀ رژێًبَەصا الٔاٌ نە یەکەو ریسصا ثٌٕٔ.
تەکُۆنۆژیبی َٕێی زاَیبری ا رۆژَبيەی فرەتیراژم ا ەيبٔەری پێکۀە گرپ صاثٕٔ .تەَیب یەک کێػاە
يبیە ٔە ئەَجبيی چیرۆکەکە َبسۆظ ثإَٔ .بڕازییابٌ ٔ راپەڕیإاٌ صەضاەڤتیبٌ گارتە صەضا ثەڤو
صٔای يبٔەیەک َبکۆکییبٌ ت کۀت کۀتُە غەڕ ٔ یەکتریبٌ الٔاز کارصْ .ێػاتب ئابرتەظ الیەَگاری
تەکٕٔزییە  )orderکۆَەکە ثٕٔ ٔ َبڕەزایەتییەکبَی ضەرکٕت صەکرص .پبصغبکبٌ ثە سۆغاذبڵییۀە
نۀ صۆسە ٔرص ص ەثَٕٔۀە ٔ چبٔەڕپ ثٌٕٔ .صٔای چەَضضبد رژێًەکبَی پێػٕٔ صیطبٌ گەڕاَۀە ضەر
صەضااەڤت« .ئەی .ی.پااای تەیهااۆر» يێژَٕٔٔٔضااای ثریتاابَی صەڵێااا « :يێااژٔٔ گەیػاااتە سااابڵی
ٔەرچەرسبٌ ثەڤو َەیتٕاَی صەرثبزی ثکبت ٔ الپەڕەکە ثگۆڕپ».
ئبیب نەيڕۆی رۆژْەڤتی َبٔەڕاضتیػضا يێژٔٔ تٕاَبی گۆڕیُی الپەڕەکەی َییە ئبیب راپەڕیُەکابَی
ئێطتبی یەيەٌ ثەدرەیٍ ئەرصەٌ ٔ ٔڤتابَیتاری رۆژْەڤتای َبٔەڕاضاتیع ٔرصە ٔرصە صاصەيرکا ٔ
ئەگەر چەَضضبڵیتر ئبٔڕ نە ضابڵی  ٢٠١١ثاضەیُۀە ثۀ ئەَجابيە صەگەیاٍ کە نە راضاتیضا گاۆڕاَێکی
ئۀتۆ رٔٔی َەصأە ئبٔا ئەگەرێک نە ئبراصایە ثەڤو زۆر پێضەچ صٔٔ ْۆکبری ثُەيابیی نە ْۆکابرە
پێکٓێُەرەکبَی يهًالَێی ئێطتبی رۆژْەڤتی َبٔیٍ [قەت] نەَبٔ َەچٍ صٔٔ فابکتەری زۆر ثەْێاس کە
سەریکی گۆڕیُی صَٔیبی ئۀڕۆٌ :الٔاٌ ٔ تەکُۆنٕژیب.
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تبیجەتًەَضیی ضەرەکی ٔ َبٔەَضیی قەیراَی ئەيڕۆی رۆژْەڤتای َبٔەڕاضا ثاریتییە نە الٔثإَٔی
نەڕاصەثەصەر ٔ َبئبضبییی ئەو َبٔچەیەَ .سیکەی نە ضەصا ٦٠ی دەغیًەتی َبٔچەکە نە تەيەَای ژێار
ضی ضبڵضاٌ .ئەيّ يیهیۆَبٌ الٔە سٕنیب ٔ ئبٔاتی ۆرأ ۆریابٌ ْەیاّ ٔ صەیابَۀپ ا ٔ صەثا ا ثۀ
ئبٔاتبَە ثگەٌ ثەڤو دکٕٔيەتەکبَی َبٔچە ئۀەیبٌ ضەنًبَضٔٔە کە َەتەَیب تٕاَبیبٌ ثۆ یبريەتیضاَی
الٔاٌ کەو ٔ ضُٕٔرصارە ثەڵکإ زۆر ابر صەغاجُە نەياپەر نە ثەرصەيیبَاضا .صۀڵەتابَی ەەرەثای ئەو
صە ەرە [ْۆکبری] راپەڕیٍ ٔ َابڕەزایەتیی الٔاٌ صەگێاڕَۀە ثاۆ ثَٕیابصگەراییی ئیطااليی یابسٕص ثە
ئبکبيی صەضاتێٕەرصاَی رۆژئابٔای صەزاَاٍ .ثەڤو ْەيإٔ نێکاۆڵەرێکی ثاێالیەٌ صاٌ ثۀەصا صەَا کە
ضەرچبٔەی ئەو َبڕەزایەتییبَە یەکطەر َبٔسۆییە ٔ تەَبَەت يبیەی َیگەراَیی رۆژئبٔایػاە چَٕکإٔ
ْبٔپەیًبَی ٔ ریسثەَضییە کۆَەکبٌ تٕٔغی ئبڵٕگۆڕ صەکابت .یەکەو صاسإازیی راپەڕیإاٌ ئۀەیە کە
دطااێجی «ْاابٔٔڤتی»یاابٌ ثااۆ ثکاارپ َەک «رەەاایەت» .ثەپێاای راپرضااییەک کە نە َێاإاٌ الٔاَاای
رۆژْەڤتی َبٔەڕاضتضا ئەَجبو صرأە یەکەو ئبٔاتی ئەو الٔاَە نە َاۆ ٔڤتاضا «ژیابَکرصٌ نە ٔڤتێکای
ئاابزاص»صایە نە ْەيبٌکبتااضا «ک ابر ٔ پیػ اەی ثاابظ» ٔ «ژیاابَکرصٌ نە کۆيەڵگاابیەکی يااۆصیڕٌ ٔ
کبرايە»غضا نە ریسی سٕنیب ٔ ئبٔاتە گرَگەکابَی ئۀاَاضایە .الٔاٌ ْەيیػاە ضاەرچبٔەی تَٕاضٔتیژی
َیٍ .صٔای تۀأثَٕٔی ەَگی صٔٔەيی یٓبَی نەپڕ رۆژئبٔا رٔٔثەڕٔٔی پەرەضاەَضَی ژيابرەی الٔاٌ
ثاإٔیۀە [ثەڤو] ئەيەی کاارصِ ْۆکبرێااک ثااۆ سێراکاارصَۀەی گەغااەی ئاابثٕٔریی سااۆی .چاایٍ ٔ
ْێُضضتبَیع ْەر نەڕێی ئەو کرێکبرِ الٔاَۀە ثَٕٔەتە زنٓێسێکی ئبثٕٔری .ثەڤو ئەگەر پەرەضەَضَی
ئبثٕٔری ٔ صەرفەتی یەکطبَی کبر ٔ پیػە [نەو ۆرە ٔڤتابَەصا] َەیەتە صی ٔ يرۆ ەکابٌ نە ٔڤتای
سۆیبَضا نە رێس ٔ دٕريەت ثێجەظ ثاٍ ئۀضاب الٔاٌ ا ثەتابیجەت پیابٔاَی الٔ ا َابڕەزایەتیی قإٔڵی
سۆیاابٌ َیػاابَی صەضااەڤتضاراٌ صەصەٌ ٔ پێااضەچ غااێٕازی صەرثڕیُاای َبڕەزایەتییەکاابٌ ْێُااضەیع
صڵشٕاز ٔ ئیضیبل َەثێ  .ئەيە ْەيبٌ ئۀ رۀتەیە کە نە رۆژْەڤتی َبٔەڕاضتضا صەضتی پ کرصٔٔە
ئۀ صە ەرەی پێااضەچ ْەڵگااری زیاابتریٍ رێااژەی الٔاٌ نە ْەياإٔ یٓبَااضا ثێا  .نە َێاإاٌ ضاابڤَی
 ١٩٧٠تب ٢٠٠٧صا نە ضاەصا ٨٠ی کێػاە ٔ َبکۆکییەکابٌ نۀ ٔڤتابَەصا رٔٔیابٌ صأە کە نە ضاەصا ٦٠
یبسٕص زۆریُەی صاَیػتٕٔاَیبٌ الٔاَی ژێر ضی ضبد ثٌٕٔ .ئۀەی ێی ضەرَجّ ئۀەیە کە تەَابَەت
نۀ ٔڤتبَەغضا کە الٔاٌ ْۆکبری گەغەی سێرای ئبثٕٔری ثٌٕٔ ْێػتب ْەر ْەَضپ کێػە ٔ َابکۆکی
رٔٔی صأِ .رۆژئاااابٔا نە کۆتاااابییی غەضااااتەکبَضا  )١٩٦٠گەیػااااتە ضااااەرترۆپکی الٔی ٔ ێاااای
ضەرضاإٔڕيبٌ َیاایە کە راپەڕیُەکاابَی الٔاٌ ٔ َاابڕەزایەتییە ثەرثتٔەکاابٌ ثاإَٔەتە پێُبضااەی ئۀ
ضەرصەيە.
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نە راثرصٔٔصا برەْبی بر رۆژَبيۀَٕضبٌ ضیبضەتًەصاراٌ ٔ يبيۆضتبیبَی زاَکاۆ ئبيبژەیابٌ ثە
کێػااەی الٔاٌ نە رۆژْەڤتاای َبٔەڕاضااتضا کرصثاإٔ ثەڤو دکٕٔيەتەکاابَی ئەو َاابٔچەیە ْۀڵێکاای
ئۀتۆیبٌ ثۆ ضڕیُۀەی کێػاەکبٌ ٔ ثبغاترکرصَی ثابرٔصۆسەکە َەصا .رێاژی ثێکابری نە َێإ الٔاَای
رۆژْەڤتی َبٔەڕاضتضا زۆر زۆرە ا ثەپێی ْەَضپ نە نێکۆڵیُۀەکبٌ تەَبَەت تب نە ضەصا ٢٥یاع ثەرز
ثۆتۀە .ثێگٕيبٌ ثەرزثَٕٔۀەی َرسی َۀت یبريەتیاضەری ٔڤتابَی َابٔچەکە ثإٔە ثاۆ چۀرکرصَای
ضًێڵی ْبٔٔڤتییبَیبٌ ثەڤو ثیريبٌ َەچ کە َیٕەی دەغیًەتی رۆژْەڤتای َبٔەڕاضا صاَیػاتٕٔی
ٔڤتبَی َۀتی َیٍ .نۀەظ گرَگتر سٕصی ٔڤتە َۀتییەکبَیع گیرۆصەی «نەەُەتی َۀت» ثٌٕٔ
ٔاتە ئبثٕٔریی ئۀ ٔڤتبَە تەَیب ٔاثەضتەی فرۆغتُی َۀت ٔ گبزە ٔ [کۆيپبَیاب] ثیبَییەکابٌ ْەيإٔ
کااابرە ضاااەس ٔ ئبضااابَەکبٌ ثەڕێااإە صەثەٌ ٔ صۀڵەتااایع تەَیاااب ٔ تەَیاااب ثەیەک غاااێٕە نەگەل
ْبٔٔڤتیبَضا صە ٕٔڵێتۀە :تب ئۀ کبتەی يهکەچی صەضەڤتی ئێًە ثٍ ئێًەیع یبريەتی ٔ «کاۆيەک
سەرج»تاابٌ صەصەیُا ضۆثطاایض نە ثەراَااجەر گٕێڕایەڵجَٕٔااضا .صۀڵەتەکاابَی کٕێا ٔ ثەداارەیٍ کە
زرأریبٌ نە گۆڕاَکبرییەکبَی ئەو صٔاییە تۆقیٕە نەپاڕ ثڕیبریابٌ صا ئەيطابد «یابريەتی  /ئەَعابو»
ثەسەڵکاای ثااضەٌ .کٕێاا  ٣٠٠٠صۆالر ٔ ثەداارەیٍ  ٢٧٠٠صۆالر) .ئەو ياإٔچە ٔ پبصاغااتە تاابزاَە
ضەنًێُەری ئۀ دەقییەتە تبڵەٌ کە دبکًابَی رۆژْەڤتای َابٔیٍ ثە صٔٔ غاێٕە ەيابٔەر کإَترۆد
صەکەٌ :ضەرکٕٔتکرصَی ثەرثتٔ ٔ ثەرتیهاضاَی ثەرثاتٔ .رەَاگە رێگابی صٔٔەو کە زیابتر نە ٔڤتابَی
ەەرەثاای صۀرٔثەری کەَااضأصا ثاابٔە رێگەیەکاای کاابریگەرتر ثێاا  .ئەڵااجەت صۀڵەتاای ثەداارەیٍ
کێػااەیەکی یااضیتر نە ثەرصەو سۆیااضا صەثیُ ا چَٕکاإٔ کەياابیەتییەکی ضاإَُە ثەضااەر زۆریااُەی
غیعەصا دٕکى صەکبت) .ثەڤو ئەيێطتبکە ْەرصٔٔ گرٔپی صەضەڤتضار ا ضاەرکٕتکەراٌ ٔ ثەرتیهاضەراٌ
ا ثە راضاتی نە کێػاۀە گاالٌٔ چَٕکإٔ سەڵاک رۆژ نەصٔای رۆژ ٔریابتر ٔغایبرتر ٔ یەکگرتإٔتر
صەثُۀە .گەڕاَضَۀەی ْۆکبری رٔٔصأەکبَی تَٕٔێص ٔ يیطر ثۆ «فەیطجٕٔک» [گەن ] ضابٔیهکبَە
ٔ کبڵئبيابَەیە .ثەڤو تەکُۆنۆژیاب ا کەَابڵە تێهە یسیاۆَە ئبضاًبَییەکبٌ کۆيپیٕتەرەکابٌ يۆثبیام ٔ
ئیُتەرَێ ا رۆڵێکی زۆر ثەْێسی نە ٔریبکرصَۀە ٔ فێرکرصٌ ٔ پێکۀە گرێضاَی سەڵکای َابٔچەکەصا
گێااڕأە .ئەو گۆڕاَکبرییاابَە «تبکەکاابٌ»یاابٌ ثەْێستاار ٔ «صۀڵەتەکاابٌ»یاابٌ الٔازتاار کاارصٔٔە .نە
راثاارصٔٔصا تەکُۆنۆژیاابی زاَیاابری ثە ئبراضااتەی ثەرژۀەَااضیی دبکًبَااضا ْەڵضەضاإٔڕا چَٕٔکاإٔ
َەصەکۀتە ثەرصەض «ْەئٕکەضێک»ۀەْ .ۀاد نەالیەٌ «یەک کەش»ۀە ثاۆ «ْەيإاٌ» ثاتٔ
صِکاارایۀەْ .ەر ئەيەظ ٔای نە غۆڕغااگێڕاَی صەیەی  ١٩٣٠صەکاارص ْۀڵاای صەضتجەضااەرصاگرتُی
ئێسگەکبَی راصیۆ ثضەٌ تبکٕٔ زاَیبری ٔ ْۀاڵەکبٌ ثە سەڵک راثگەیەٍَ .تەکُۆنۆژیبی پێٕەَاضایەتیی
ئەيڕۆ ئۀ يۆَۆپۆنەی ْەڵٕەغبَضۆتۀە[ .ئێطتب] ْۀاد نەالیەٌ «ْەيٕاٌ»ۀە ثۆ «ْەيٕاٌ» ثاتٔ
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صِثێتۀەْ .ەيٕاٌ نە زَجیرە تۆڕێکضا پێکۀە ثەضترأَەتۀە ٔ ْیشکەش ضاەرۆک َیایە صیابرە ئەو
ْۀاڵە ثۆ ْەرکەضێک سٕازیبری «صەضتجەضەرصاگرتٍ»ی ْۀاد ٔ زاَیبری ثێ ْۀاڵێکی َبسٕغاە.
ئەڵجەت صۀڵەتەکبٌ صەتٕاٍَ «صژەْێارظ» ئەَجابو ثاضەٌ صۀڵەتای يیطار پێاُ رۆژ ئیُتەرَێتای
ثەضەر يیطارییەکبَضا صاسطا  .صۀڵەتابَی صیکەیاع ْۀد صِصەٌ نە رۆژاَای راپەڕیاٍ ٔ َبڕەزاییاضا
ثٕاری ئیُتەرَێ ٔ يۆثبیم ثەرکٕرت ثکەَۀە .ثەڤو ثیر نە زیبَەکابَی ئەو اۆرە کابراَە ثاکەَۀە.
ئەگەر ئیُتەرَێ َەث ئبیب ثبَکەکبٌ صِتٕاٍَ صرێژە ثە کبرەکبَیبٌ ثضەٌ ئەگەر ضیطتەيی يۆثبیام
صاثشرپ ئبسۆ ثبزرگبَی رٔٔثەڕٔٔی ج گێاەد ٔ گێژأێک صەثێتۀە
ضٕٔریب صٔای پەرەضەَضَی راپەڕیُی سەڵکی رۆژْەڤتی َبٔیٍ ئیجبزەی ثە ْبٔٔڤتییبَی صا صٔای
چەَضضاابد صیطاابٌ صەضااتیبٌ ثە فەیطااجٕٔک ثگاابت ثەڤو رٔاَاایٍ ٔ يیتااۆصی ثُەياابییی صۀڵەتاای
صیًەغ ْیش گۆڕاَێکی ثەضەرصا َەْابتٕٔەَ :ابث تێکەڵای صَٔیابی صەرۀە ثایٍ صیابرە ئەو اۆرە
تێڕٔاَیُە نەيپەرێکی زۆر یضییە نە ثەرصەو گەغەی ئبثٕٔریضا .تب ئەو ضیبضەتە دبکى ثێ کێػەی
ثێکبریی الٔاٌ چبرەضاەر َابث  .کۆریابی ثابکٕٔر تاب ئۀکابتە ْاێًٍ ٔ ثەضاەقبيە کە ْەر نەو صۆسە
صاسرأە قٕٔڵەی ئێطتبیضا ثًێُێتۀە ٔ ثێگٕيبٌ ئەو ْێًُبیەتی ٔ ضاەقبيگیرثَٕٔە ْەر کٕرتشابیەٌ
صەث )ْ .ەر رژێى ٔ صۀڵەتێک پێٕیطتی ثە ٔەڤياضاَۀەی کەڵاکەڵە ٔ صاسإازیی ْبٔٔڤتییابَی ثا
[ثێگٕيبٌ] صەث نیراڵیساضیۆَی ضیبضی ٔ ئبثٕٔری ثەڕێٕە ثجبت.
پێضأیطتییەکبَی يۆصێڕَیساضیۆٌ ا کۆيەڵگبکبٌ ثٕ صەضتەثەرکرصَی پێػاکۀتٍ ٔ گەغەضاەَضٌ
صەث يم ثە ئبزاصیی ضیبضی  /ئبثٕٔریی فرەتر ثضەٌ ا ٔاو ن صەکب ئیجبزە ثە سۆو ثاضەو ثەراَاجەر
ثە راپەڕیُاای الٔاَاای رۆژْەڤتاای َبٔەڕاضاا گەغااجیٍ ثااىْ .ەرکاابت ئاابٔڕ نە يێااژٔٔی ْاابٔچەرسی
رۆژْەڤتی َبٔیٍ صِصەیُۀە ثە ئبضبَی صِتٕاَیٍ [ثەراَاجەر ثە صاْابتٕٔ] رەغاجیٍ ٔ ثا ْیإا ثایٍ.
برێکیبٌ ٔتجٕٔی ْەرکبت کەضێک پێى ئەڵ «ئەو ابرِ
ضەريبیەصارێکی ئّيریکبیی ٔارێٍ ثبس
یبٔازە» سێرا بَتبی پابرەکەو صەگرياّ قإنی يطاتى چَٕکإٔ ٔا ْەضا صِکەو صەیۀپ فریإو
ثضات .ثەڤو ثەيەغۀە ٔا ْەض صِکەو رۆژْەڤتی َبٔەڕاضتی ئەو ابرە یابٔازە .ئەڵاجەت يُایع
بَتبی پبرەکەيى نە يط گرتٕٔە .ئبیب ئەو برِ سەڵک ثە راضتی رزگبر صەثٍ
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یبصصاغتەکبٌ
ئەو کتێااجە نێکااۆڵیُۀەیەکی يێژٔٔیاای َیاایە ئەگەر ئەو کتێااجە صۀرێکاای نۀ ثاابثەتەصا ْەث ا ئۀا ئۀ صۀرە صەگەڕێااتۀە ثااۆ
ئەَضێػااە ٔ ثەڵگبَااضَەکبَی .کە ٔا ثاإٔ يەثەض ا نە یبصصاغااتەکبَی کۆتاابییی ئەو کتێااجە زیاابتر ئبياابژەکرصَە ثە کااۆيەڵە زاَیاابرییەکی
ضەرَجڕاکێع یبٌ سطتُە ثەرصەضتی ضەرچبٔەی گێڕاَۀە ثەپێسەکبٌ [ی َێٕ کتێاجەکە] نەو ثإارەصا ثە غاێٕەیەکی ئەزيإَٔکرص ثۀ
قەَاابەەتە گەغااتى کە ئەگەر ساإێُەرێکی گػااتی ئۀ پرضاایبرەی کاارص کە «ئەو ثاابثەتە نەکٕێاإە ْاابتٕٔە » صەث ا ٔەڤيێکاای پ ا
ثضەيۀە .زۆر ابر ئەگەر ثاۆ غایکرصَۀەی گػاتیی ثبثەتێاک کەڵکاى نە ضاەرچبٔەیەکی الٔەکای ٔەرگرتجا نە َابٔ صەقای کتێاجەکەصا
ئبيبژەو ثە ضەرچبٔەکە کرصٔٔە ئەڵجەت رەَگە صیطبٌ نێرەغضا ئبيبژەو پ صاثێتۀە.
زۆرثەی ئۀ تەفطاایرە يێژٔٔییاابَەی کەڵکااى ناا ٔەرگرتاإٌٔ ثااریتیٍ نۀاَەی کە ْەَااضپ بر ثە «تەفطاایری ضاإَُەتی»ی
رٔٔصأەکبٌ یبٌ نێکضاَۀەیەکی ضەرپێیی ٔ ضەرەتبیی ثاۆ صیابرصەیەکی ئابڵۆزی يێژٔٔیای َبٔیابٌ صەرکارصٔٔە .ثاۆ ٔێاُە ضاەثبرەت ثە
[رۀتی] پێػکۀتُی گػاتیی نیجرانیسيای ثریتابَی ٔ ثەتابیجەت صەضاەڤتی پەرنەيابَی پػاتى ثۀ رٔاَاگەیە ثەضاتٕٔە کە ْەَاضپ بر
٤٢٦
َبٔی «تەفطیری ٔیگ»٤٢٥ی نەضەر صاصەَاێٍ .يەثەضاتى نەو ْەڵجاژارصَە رەتکارصَۀەی ئیاضیعبکبَی پیابچَٕٔۀەسٕازاٌ َەثإٔ ثە
پێاۀاَۀە نەو نێکۆڵیُۀەیەصا کتێجەکەی ئەی .یْ.بثطجبٔو گەن یبريەتیاضەرو ثإٔ ثەڤو ئۀ ئیاضیعبیبَە ْەر تەَیاب ئۀەَاضە کابرو
تێضەکەٌ کە پیبچَٕٔۀە ثە غێٕە تەفطیری ضَُٕەتیضا ثکەو َەک ئۀەی ئۀ غێٕە تەفطایرە [ضاەرنەَٕپ] ثُٕٔضاًۀۀ .ەک چاۆٌ
ریابرص پبیپص گۀرە تٕێژەری زاَکاۆی ْبر ابرص نە ثإاری يێاژٔٔی رٔٔضایبصا َٕٔضایٕیەتی« :کێػاەی پیابچَٕٔۀەسٕازی ئۀەیە کە
َبڕێکییەکاابٌ ٔ [ًَاإَٔە] ئبٔارتەکاابٌ ثە گۆڕاَکاابریی ٔرص ٔ ثااإٔکی َاابٔ صیبرصەکاابٌ َاابزاَ ثەڵکاإٔ ٔەک ۀْەر ٔ زاتاای صیبرصەکاابٌ
پێُبضەیبٌ صەکبت» .کە ٔا ثٕٔ ثەپێی ثۆچَٕٔی يێژَٕٔٔٔضای پیابچَٕٔۀەسٕاز ی.پی.کەیُاۆٌ ْەرچەَاض رەَاگە تەفطایری ٔیاگ
ثۆ يێژٔٔی ثریتبَیب ْەڵگری ْەَضپ کەيٕکٕرتی ثێ ثەڤو ْیش تەفطایرێکی گػاتی ٔ ێای ثابٔەڕی صیکەيابٌ َیایە تإاَیجێتی ێای
ئۀ تەفطیرە ثگرێتۀە .پبیپص ئۀەغًبٌ ثۆ غی صەکبتۀە کە زۆر ابر پیابچَٕٔۀەسٕازاٌ نەثەر سەضاڵەتی پیػەپەرضاتیی سۆیابٌ
نە ئیضیعبکبَیبَااضا تٕٔغاای زێااضەثێژی ٔ گۀرەکاارصَۀە صەثااٍ« :نە َێاإ يێژَٕٔٔٔضاابَضا ْەياإٔ َۀەیەک ْۀد صەصا نە رێگاابی گٕياابٌ
سطتُەضەر کبرەکبَی يێژَٕٔٔٔضبَی پێع سۆی ٔ ەستکرصٌ نەضەر ئبٔارتەکبٌ ٔ ٔرصەکبرییەکابٌ تیاۆری ٔ ثۆچَٕٔەکابَی ساۆی ثە
تیۆریگەنێکی تبزە ٔ رەضەٌ نەقەڵەو ثاضا ئەيەظ صەثێاتە ْاۆی َبٔثبَاگ صەرکرصَیابٌ نۀڕۆصاْ ...ەر ئەيەظ ٔای کارصٔٔە نە ئبضا
ثبثەتە يێژٔٔییەکبَضا زۆر بر صٔٔرتریٍ ئەگەر پێع ْەئٕ غتێکیتر ٔ ثبثەتێکیتر ثکۀێتە ثەرثبش».
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.ثەکبر ْێُرأە ٔ يُیع ْەر ئەو غتەو پێڕۀ کرصٔٔە
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23.

.٢٢

Nicholas Lehman, The Big Test: The Secret History of the American Meritocracy (New York: Farrar,

Straus, and Giroux, 1999), 14.
24.

This example is drawn mostly from Wyn Craig Wade, The Titanic (New York: Rawson, Wade, 1979).

Also see Walter Lord, A Night to Remember (New York: Henry Holt, 1955).

صەرئەَجبو
1.

Alan Blinder, «Is Government Too Political», Foreign affairs, November/
December, 1997.
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