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کانی  هکییاتمات م ک هاوکشه دا وه مه رده م سه ت له وه کانی درووست بوونی ده رجه  پشمه نگاندن و باسکردن له سه هه

 زۆر  بۆیه. بت  وام ده رده نادرووستی به  به که موو باسه شونیکدا شتکی نادرووست بووترت ، هه ر بت و له گه ئه ، وه لھاتووه
کاتکیش  ین ، وه  بکه یه له سه م مه کانی ئه کاریه  ورده  باس له وه" ئیمپارشیاڵ"بیرکی  چوونک و به ر هه  هه دوور له  به گهگرن
ند  م چه ئه. ین پۆرتی بکه  سه که  و به رچاوه  باشترین سه  به ته م بابه ت به باره ز سه ر کاغه  سه کمان خسته ر ئایدیایه هه
مان کرد ، ئیتر  م کاره  دنیام کاتک ئه چونکه. یت  وێ مافی خۆی بده  بته ر باسک که رجن بۆ هه  پشمه وه ره ی سه ده

 دۆزی   زیاتر له  ئاستک که چینه کو ده  ، به وه کان بینه  و شیعار درووشمه وه کدا بخولینه یه بازنه  نابت له وه پویستمان به
 . انی حای ببینک  و ڕگا چاره م گرفته ئه

و  ت و ئه وه دانی ده رهه ر سه سه ک له یه دا کورته شه م به  له یه له سه م مه ر ئه  سه ینه ی ڕۆشنای زیاتر بخه وه بۆ ئه
کانی درووست  رج و پایه  پشمه و ئاوگۆڕانه رچاوگرتنی ئه به له ین تاکو بتوانین به که  باس ده ریدا هاتووه سه ی به ئاۆگۆڕانه
. ین  ستنیشان بکه ن  ده وه ته وه پشت درووست بوونی ده له ی که کىیانه ره سه (Motive   ( وتڤه و مه ت و ئه وه بوونی ده

  دایک ببت چی جۆره تک له وه  ده ر بیاره گه  ئه ی که وه ر ئه سه بت له کی ڕۆشنمان ده مان کرد ، ئادیایه م کاره کاتکیش ئه
. ن  تکی مۆدرن و سکیۆالر کامانه وه دایکبوونی ده ی له  مایه بنه  ده ی که و هۆکار و ڕیگایانه  ، یاخوود  ئهبت تک ده وه ده
کی گشتی  یه شوه  به کی تر که ره مکی سه ندێ چه ر هه  سه چینه ت ده وه ر مژووی درووستبوونی  ده سه  له یه م کورته  دوای ئه له

   .ت وه ی پی بووترت ده وه ر شونک بۆ ئه رجن بۆ هه  و پشمه وه ناسرته تیان پ دهو نووس و سرووشتی ده چاره
 بردنی  ڕیوه ی ئینستیتیوت بۆ به راندنی کۆمه ی  جوگرافى و دامازه ت و دیاریکردنی چوارچوه وه ی ده دایکی بوونی بیرۆکه له

کرت  ئه ( State ) ت یاخوود وه ر ده سه کان له ته بۆچوون  و ڕیوایه زۆر و بۆری  ر له گوزه به .  ره سه تی زۆری له ڕیوایه
. ی پکردوون  ساڵ پش ئستا ئاماژه150   که کانی باکۆنینه  توانینه یه له سه  مه ت به باره بین درووسترین بۆچوون سه

  ستکارىیه رهه ر دین و به سه ڕت به  و تپهپنت ک خۆی بسه یه ک چوارچوه ت توانی وه وه ی ده وه دوای ئه: ت  و ده ئه
وت  ئاوگۆڕ کردنی ده.   وه کی بچووکه یه ست نوخبه ده گا به ئامرازی کۆنتۆڵ کردنی کۆمه کاندا ، بوو به فیه لسه سیاسی و فه

کی  ره ئامانجی سه. رکخست تی مۆدرندا  وه ی ده چوارچوه ی له م کۆنترۆکردنه ی تر ئه  بۆ کۆماری هنده وه میرنشینییه له
گا بوو بۆ  ت و سامانی کۆمه روه وت و  سه ستکه موو ده ستی قۆرخ کردنی هه به مه دا به م ڕیکخستنه ش له  مۆدرنه ته وه م ده ئه
کرت  ت ، ئه وه ڕۆکی ده  ناوه ت به باره  سه ی پکردووه  باکۆنین ئاماژه  که وه م ڕاستىیه نای ئه په له.      بچوکه و نووخبه ئه

کو  ت ، به ریه شه کانی به  و گرفته  کشه ی کۆتای هنان به  مایه بووه ت نه وه درووست بوونی ده: دا بین  ش لره ئمه
ی  وه ره مده  وه  ژیانک که ستگیربوون له ر بۆ ده شه کانی به ال سرووشتىیه قه  بۆ سنووردارکردنی ئازادی و ته که یه چوارچوه

تی مۆدرندا زیاتر  وه ی ده چوارچوه ر له شه شدا ، به م ئازادیانه ستدانی ئه ده ر له رامبه به له. کانی بت   سرووشتىیه زووه ئاره
ر  ت تاکو ئستاش هه وه  ده ت به باره  سه م ڕاستىیه ئه. کان بوو  ی و ئابووریه  پیشه ت و سامان و شووناسه روه ی سه کۆیله
و  ت به نانه کی کوردستان ته خه ی خۆنووسین بدرت به ر مافی چاره گه  ئه بۆیه.  شوازی جۆراوجۆر م به  ، به یه ی هه درژه
کو   ، به کان نىیه تی و ئابووریه یه  کۆمه رکردنی کشه سه  کلیلی چاره  ، تاقه  پیمان باشه  ئمه ی که شوازه
ر  گوزه  به بۆیه. ر  به نه ده و و ڕۆژی ده  شه ندین ساه کی کوردستان بۆ چه  خه  که هی  و گرفتانه کک له رکردنی یه سه چاره
کی کوردستان درووست ببت ، نابت  خۆ بۆ خه ربه تکی سه وه  ده  که یه  هه وه ڕمان به یاڵ  یاخوود باوه  خۆشخه نده ی چه وه له



کانی  تی و سیاسی و ئابووریه یه  کۆمه وانی تر کشه ی ئه ندازه مان ئه هه شدا به ته وه و ده  له بیر بچت که مان له وه ئه
   .گرن رۆکمان ده به

  ستیپکرد و دواتریش بوون به  میرنشین ده رتا به سه کان ، که ته وه ی ده ڕۆکی زۆرینه  شوناس و ناوه ده دوو سه بۆ زیاتر له
 هشتا هزکی  ت ، که وه  ده  له م جۆره  ئه وه مه ڕی جیھانی دووه دوای شه لهم  به .  وه ناسرایه  ده وه ته نه کۆماری ، به

پی  به. رخاندن رچه قارکی تری وه و عه ره کان به  ئابووریه کانی ووتدا، شکسته  ئابووریه ندىیه یوه ر په سه ر بوو به کاریگه
کانی  یهت یه  ئابووری و کۆمه روانینهمنادانی ت تدا له وه  دهشوناسی  له م ئاوگۆڕه دا ، ئه یدانه م مه پسپۆرانی سیاسی له

مان بۆ  وه  ئه وه ینه ربکه سه  به م ئاوگۆڕه تاکانی ئه ره ر مژووی سه گه ئه. ی گرت  رچاوه  سه وه دیمۆکراسی لیبرایزمه
م  ی پدانی ئه  مایه ته  بووه ی که و شته ئه. وت که ر جان جاک ڕۆسۆ ده  به یه م بیرۆکیه  زۆرترین کردتی ئه  که وه بته ڕۆشنده
 " Social Contracts " یاخوود" کان یهت یه  کۆمه رارداده قه "  به یتی که که ناوبانگه  به  ڕۆسۆ  نوسینه  به  زۆره کردته
  وایهو  پی  ئه. کات   ده وه ی سکۆالرهت وه  ده کان به ندی تاکاکه یوه رک و ماف و په  ئه و باس له دا ئه م نووسینه له .  ناسراوه
و  ریشیدا ئه رامبه به له رک و کار بۆ هاوتیانی دیاری بکات و وه  ئه  کۆمه بت ، پویسته تی هه یهرع ت شه وه ی ده وه بۆ ئه
  وه ئاکامی ملمالنی بزووتنه هکی دوورو و ل یه پرۆسه له.  کات کان بۆ هاوتیان دابین ده  مافه سپنت که چه  ده  یاسایانه جۆره
ندی نوان  یوه ی په قه حه ی جۆراوجۆر بوون به ندازه ئه ڕۆسۆ باسی کردوون به ی که راردادانه و قه کاندا زۆرک له تىیه یه کۆمه
بت  ت جیاوازیان نه وه بردنی ده ڕوه زگاکانی به  ده  که  نىیه و مانایه  به مه م ئه به. گشت دنیادا  ت  و هاوتیان له وه ده
ربوون ،  یسه  مه وه ته وه بردنی ده روه زگاکانی به ی ده ڕگه  له راردادانه و قه کاندا و بین ئه تىیه یه  کۆمه رارداده ڵ قه گه له
  رارداده  قه ڕ هنان به ستکردن و باوه ی هه ڕگه ت له وه زگاکانی ده  ده تی که یه که  ڕاستیىه م بۆچوونه ی ئه وانه خر پچه نه

کی درووست  یه شوه کان و کارکردنیان به  ئیداریه که یانی درووست بوونی یه. تر بوون وته  و جکه  کارامه وه کانه تىیه یه کۆمه
ردن و ک شه و گه ره ی زیاتریان کرد و زیاتر به شه   گه گاوه کانی کۆمه ستیاری تاکه کی درووست و هه ئاکامی ئاگاهیىه له

رچی  هه. ئاشکرا دیاری بکرت   به وه م بۆچوونه کرت له دا ئه" تۆماس هابس" ڵ  گه جیاوازی ڕۆسۆ له. کامتربوون چوون
کتر  ی یه ندازه ئه موویان به ی هه وه ر ئه به کتر ، له  گیانی یه ونه که کان ده  مرۆڤه وه بت ئه ر حوکمانی نه گه  ئه  پی وایه هابسه

 بژین  وه  بتوانن پکه م مرۆڤانه ی ئه وه  بۆ ئه هتد ، بۆیه..  کتریان هیه موویان توانای کوشتنی یه  ، هه یه ىیان ههپداویست
وشتی   ڕه ت به باره کانی هابس سه کرت ئاکامی بۆچوونه ئه.   .تکی دیاریکراو بن سته رمان و ده چی فه  ملکه ، پویسته
م  به. ین  دی بکه راکاندا به رکوتگه  تۆتالیتار و سه ته سته  ده  له وه ته وه ن ده الیه نی لهر و کۆنترۆکرد شه سرووشتی به

نی ژیاری خوو  ر چاوگرتنی الیه به  له ویش به  ئه  که وه  شیکرده وه کی تره یه ڕوانگه ی له م دۆزه ی هابس ڕۆسۆو ئه هو وانه پچه به
 . ی بت ماکه کتری بنه  هاوکاریکردنی یه رجک که لومه م کردنی هه راهه ڵ و فه کانی کۆمه و ڕووشتی تاکه

وام  رده ر و به کی ڕکخه زگایه ت بتوانت ده وه ی ده وه دا و بۆ ئه  بۆچوونانه  جۆرهم ر ئه سه کی درژ به ربوونی مژوویه دوای تپه
یت چی  یر سته کان ، وویفه ڕینه تخرۆشان یاخوود ڕاپه قامگیربکات و خۆی البدات له ئارامی سه. بردنی ووت  روه به بت له

 یت یر سته ی ویفه نی بیرۆکه خاوه. تانی ڕۆژ ئاوادا دووررا  وه  بای ده ڕۆک شوناسکی تربوو به ک ناوه ک ناو و چی وه وه
(William Temple ) نده رچه هه .  وه گووته فالتوونی ده کانی کۆماری ئه رسه  ساڵ ده  ده  ئۆکسفۆرد بۆ زیاتر له  له که  

رگرتن   به وه ته وه ی ده م مۆدیله پشت ئه کی له هر م ئامانجی سه  ، به وه گرته مکک ده ند چه یت چه ر سته کانی وویفه سته به مه
ک زیاد   داهاتی خه  پویسته ستی پکرد که  ده ووه  له یه م پرۆسه کانی ئه نگاوه هه.  کان  ئابووریه  و شکسته  کشه بوو به

ر   سه چته کانیانیش ده یستىیهک و پداو ومه ر ئیتر توانای کینی شته  سه ڵ بررایه کانی کۆمه بکرت  کاتکیش داهاتی تاکه
 .گادا کۆمه بـت له قامگیرده  و ئارامی سه وه بنه م ده ر که رابه ندین به کان چه تىیه یه  کۆمه و گرفته و کشه

نگی  ک ده الیه نی گرنگ کرد ، له  دوو الیه تی به  خزمه م ئاوگۆڕه ئه " Robert B. Asselin "کانی پی بۆچوونه به 
  ی که وه وانه  توندڕه و گرووپه ویست بوونیان به په کی دوور ڕاگرت له ت و خه وه ر ده سه  له وه م کرده کانی که تىه یهزا ناڕه
.   وه ووتدا خرا تر کرده ی ئابووری له  پرۆسه وه کی تریشه  الیه گادا ، له کۆمه  بوون له وه دوای ئاگۆڕی ڕادیکاه به



و  ناوخۆی ئه تىیکان له یه  کۆمه وه تی بزووتنه زایه ی ناڕه وه ڵ دامرکاندنه گه کو له ستا ، به وه  نه وه شه مه ربه ت هه وه ده
وی ئابووری  رخۆ جه سه کی له یه شوه وی ، به مانی شووره نگی دوو بلۆکی و نه کانی جه ی گرژیه وه دا و سارد بوونه ووتانه

  مه رهه وتراو به پی ده ی شتک که وه نگکردنه م ڕه ی ئاوگۆڕ و که  مایه  بووه مه ئه. کرات  رتی تایبه ی که واه ت حه وه ده
 ژر  ت بخاته وه ی خۆی قایمتر بکات و ده  جگه ت که رتی تایبه  که کان ، هاوکاتیش شانسی زیاتری دا به یه وه ته نه

کان دوور ڕاگرت و   ئابووریه یرانه قه ت به باره رپرسیارتی سه به   لهت خۆی وه  ده رخانه رچه م وه به.  وه کانی خۆیه ریه کاریگه
ت و داهاتی  رامه شدا ده مه ر ئه رامبه به له. دا کانی کۆمه  نوان بازاڕ و تاکه ک له ندیه یوه  په کانی سپارده  ئابووریه کاروباره
تی ناسیۆنالیستی گۆڕی و  وه ری تریش تکا شوناسی دهی ئاوگۆ  و کۆمه مانه ئه. ر   سه کان  باجی زیاتری خرایه تاکه
ی ووتانی  زۆربه ئستا له.  کی نودا دیاری کرد یه چوارچوه  له وه ته وه ده کانی به ندیه یوه ی هاوتى و په و ڕگه جگه
ندی مافی دیموکراتی و ئازادی  نی هه کرد  ئیزافه  به النه سه م مه  له ت  بریتىیه وه وتوودا سکوالر و سڤیک بوونی ده پشکه
  .خسیی شه
 ئابووری و  ریه ژر کاریگه نیا له ته ت به وه کردنیشیدا ، ده شه ی گه وه  ڕه تی مۆدرندا و له وه ڵ درووست بوونی ده گه له
  کانی که پایه  له کی بووه ره وتڤکی سه ستی ناسیۆنالیستیش مه کو هه  پش ، به چووته کاندا نه تىیه یه  کۆمه رارداده قه
دا  ک پناسه  و یه ک چوارچوه  یه ی یاخوود بیری ناسیۆنالیستی له وه ته ستی نه هه .  و ئاوگۆڕانانه بوو له ش نه ویش ببه ئه
و  ئه.  اوازدا  ناسیۆنالیزمی جی  یاخوود دوو جۆره وه ر دوو بیرکردنه سه ش بوو به ش دابه مکه م چه کو ئه بوو ، به تیس نه قه

نیا دابوو و  ته  به یاخوود ناسیۆنالیزمک که  (Ethic Nationalism )  م  له که ناسیۆنالیزم بریتین  ، یه  له دوو جۆره
    به م ناسیۆنالیزمه می ئه جۆری دووه.  . و کسانن به کانی تریش یه وه ته  نه  و پی وانیه کانی خۆی پ پیرۆزه ریته نه

(Civic Nationalism )  ۆ نه کسان بوون له  یاخوود یه نىیه ده مانای ناسیۆنالیزمی مه به کهکانی تردا ، یاخوود   وه ته ن
ووتووی   ووتانی پشکه ندێ له هه.   وه ناسرته ی ده وه ته شوناسی نه ر له گوزه گادا به کۆمه کسانی هاوتی بوون  له یه

  وه و بیرکردنه دان ئه وه وی ئه  هه ندکیشیان له هه  ، وه کانیانه ی تاکه ڕی زۆرینه سازی ناسیۆنالیسیزمی سیڤیک باوه پیشه
ووتان قابیلی قبووکردن  ندێ له  بۆ هه م ئاوگۆڕه چی تاکو ئستا ئه که.  وه ی بگرته وه ته  جی ناسیۆنالیزمی نه مۆدرنه
ست  رده کانی سه وه ته   نه ی که وه ی ئه  مایه ته  بووه ت بۆیه وه  دهندی تاک و یوه کردنی په پناسه  له م ئاوگۆڕه ئه.  نىیه
کوشت و بی  ست له کات ده  ناچاریان ده   ، چونکه ر بیری ناسیۆنالیزمدا هاتووه سه به ی که و ئاوگۆڕانه شک بن له توانن به نه

ووتدا   له  دووه ی ژماره وه ته کانی  نه تىیه وایه ته نه  ر و سومبه چه کات که گرن ، ناچاریان ده کی هه مه ڕه ئاشکرا و هه
 گویان ئاشنا  کات که ناچاریان ده. کانیدا سمىیه  ڕه ستوور و بۆنه  ده  له وه نه سمی بناسن و جگای دیاریکراویان بۆ بکه ڕه به

ی   ڕگه وت له یانه سی لیبراڵ دهوتوو و دیموکرا ووتانی پشکه. کان  وه ته  قبووکردنی جیاوازی نوان نه بت به
کانی  قبووکردنی جیاوازیه  و به وه نه کان بده تیه وایه ته  نه جیاوازیه م به ک وه الیه  له وه ناسیۆنالیزمکی مۆدرن و سیڤیکه

. کتریدا  ر یه رامبه به ستیار له کی هه شویه کان به وتی تاکه وکه سه ری هوشیاری و هه سه ن بردنه  ژیان بکه وه کتری پکه یه
ی   ، نمونه  ووتان قابیلی قبووڵ کرن نىیه  بۆ زۆرک له یه له سه م مه م پکرد هشتا ئه  ئاماژه وه ره سه ک له روه چی هه که
م  ئه بۆ   ئاوگۆرانه م جۆره  باسکردن له هتد ، چونکه...ش تورکیا و ئیران و سودان و چین و ئیسرائیل   ووتانه م جۆره ئه
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