
 دانله دووڕیانی ملمالنكادی ائاز
 وه ته ست بوونی به دیموآراسیه یوه  پهو  نووسی ئازادی ر چاره سه آه له یه وه لكۆینه

 
 ئیباهیم مالزاده
Malazada86@hotmail.com 

 
آانی  ی توانایه وه تیشه بۆ ئه رفه ترین ده هور آو گه روه هایه بۆ مرۆڤ، هه ترین به وره گهئازادی 
ره  آك له پرسه هه بوونی ئازادیش یه نه. و بیانكات به سومبولی ئازادی ربخات خۆی ده
آكه  تیش یه می ڕپدان به آۆیله رده سه. تی آانی ملمالن بوه به درژایی مژووی مرۆڤایه ئاۆزه

و  ت سه ی بده تدار بۆ زۆرینه سه آی ده یه مینه آانی مژوو به نوچاوانی آه شه له خاه ڕه
شتبوو تا آان داڕ  آۆیله ی له دی مرۆڤه هتیه هنده ڕیش یهو آۆیال ئه. ر، له ئاآامیشدا آۆیله نجبه ڕه
آانی  براهام لینكۆلن یاسای ئازادآردنی آۆیله بۆیه آه ئه. توان به ئازادی بژی ی آه نه و ئاسته ئه
و  مۆش ئه  ئه.تی وه ژر نیری آۆیله ڕانه زووی خۆیان گه و آۆیالنه به ئاره  لهرآرد، زۆرك ده

ر چی ئازادیش  گه یه، ئه ی هه وی دونیا به شوازی تازه درژه رزه زۆر سه تیه له آۆیالیه
و سنووردارآردنیشی  آش ترسی پاشه م ئازادی مه وه، به وی گرتۆته رزه ركی زۆری سه ڕووبه

و  ئه.  و ڕووداوی تازه له زۆر شونی دونیا ك گۆڕانكاری تیش دوای آۆمه تایبه هره ب سه له
ڵ  گه و بیریاری ڕۆژئاوا، له سوف یله ك فه آه بۆ هزرو بیری آۆمه یه وه ش خوندنه ته بابه

 .ر ئستاو داهاتووی ئازادی سه و ڕاوبۆچوونیان له آانیان بۆچوونه جیاوازه
زگا  آان، ڕكخراوو ده  له نوان مرۆڤهوه پدانی هاوآاری بكاته ره آ بیر له داهاتووی په

آو ئازادی  وه. وه آاته ك ڕووی ئازادی ده نھا بیر له یه آان ته ك له شوه ، به شوهآان جۆره مه هه
ر  ، یا ههزادی به دیموآراسی آردن ئازادی آولتوری، یا ئا ئازادی سیاسی، ئایینی،ئابووری،
 دا س 2003له سای . ستۆ دایه په دی له ژر پاه ئازابینین  دهیشدا له ئاآام. آی تر ب ئازادیه

 به نبوو ش بین نه  گه رانه و نوسه لههیچ آامكیش . وه وتنه بازاڕه ی ئازادی آه رباره آتب ده
 .داهاتوو

نائۆمی (دی  نه را آه  نوسهآو  وهیآان گلۆبالیسته-نجه دژه  گه 2001 و 2000سای له 
نورینا ( روا   ههدا )-No Logoی جیاوازی نیشانه(له آتبی  )-Naomi Kleinالینآ

موو  هه ) نگ رگرتنكی بده وه( ریتانی له آتبی خۆیدا  ی به ) -Noreena Hertzهرتز
آردنی  ی گلۆبالیزه وانه هرشی ئاگرینی خۆیان ئاڕاسته ئه. رنجكیان بۆ الی خۆیان ڕاآشا سه

 Mcجیھانیك  مه( گرێ بۆ رده وان گلۆبالیزه  سه ئهكه به ڕای چون ئابووری آرد،
World-()1(بۆ نمونه ی )رارا آۆمپوته(یا ) ئۆتۆمۆبیلی خرا( یا )ری خوانه   ئه)خواردنی خ
  و) -Nikeنایك( شدا  ته و حاه  له آه. مۆدا  ن له جیھانی ئه ی گلۆبالیزه دیارده

 وانه الحن ئه به زهو  وره گه آه س آۆمپانیای )-MTVئم ت ڤی(و  )-Microsoftمیكرۆسۆفت(
و به  بوون هڕوان ن آان زۆر چاوه م گلۆبالیسته به. هاوتیان ك  نهست  گرنه ده  دهت سه ده

 Philippe لگراینفلیپ( نجی بریتانی   گهدا  2002 له سای . وه همیان دای خرایی وه



Legrain )ی جیھانی آراوهOpen World-(بی یاند   خۆی به دونیا ڕاگهله آت)ت  قیقه حه
ه ل) هبژی گلۆبالیز(ها  روه هه). -The truth about globalisationی گلۆبالیزیشن  رباره ده

آه ی هاوبیری خۆی ) نۆڕوژی(ی ) Johan Norberg- یۆهان نۆربرگ( نوسینی 
نھا  تهدا  م آاتانه لهوان  به ڕای ئه. یهرتی ن ردوآیان توانینیان بۆ گلۆبالیزه توانینكی نه هه

آانی دژه  بیروڕاو پشھاته. و خۆش گرێ بۆ جیھانكی ئارام رده  سههبازاڕكی ئازادی مۆندیال
 . وه بنه ك ده ی یه خه و یه سته و ده گیرن وادارانی  به توندی تك ده و هه گلۆبالیزه
 ڕای دژه  به. ی ئازادیه ویش وشه ك وشه پیرۆزه ئه ن یه ردو الیه دا بۆ هه له ڕاستی
نگرانی  به ڕای الیه .آات م ده كی جیھانی سیه شه له ئازادی خه ڕه  گلۆبالیزه هه،آان گلۆبالیزه
 .دات شه به ئازادی ده وپك گه آی ڕك یه وا گلۆبالیزه به شوه  ئه،گلۆبالیزه

 
 رهنان و ڕیشه ده گ له ڕه

بژكی  ند قسه چهتی   بابهدا خۆیخودی له دی   ئازاوام رده آی به یه شوه  ی دواییداو  به م سانه له
و  ی ئه وانه ش پچه ترسیه و مه ئه. وه بته ترسی ده ڕووی مه ، چونكه ئازادی ڕووبهن آتبه خاوه
 . ن آه باسی لوه دهآانیان  رچاوه به له آتبه وادارانی و هه نی دژه گلۆبالیزه  الیهیه آه هزره
ێ آر ی ل ده شه ڕه ریایه آه پی وایه ئازادی هه آه رید زه  فه ریكی مه ری ئه  ڕای نوسهش وه ئه
 Alainئاالن فینكیلكراوت(نسیش  ڕه فی فهسو یله  فه.سیندنی دیموآرا سه شه ر گه به له

Finkielkraut-  (ی وایه گهی دژه  وه ر ئازادی له جۆری بیرآردنه سه ترسی له ترین مه وره پ
 Ralfهرندۆرف ڕالف ده( مانی  ز ئه گه ها سۆسیۆلۆژی بریتانی به ڕه روه هه. آان دایه یزهگلۆبال

Dahrendorf- ( ی وایه ئازادی خۆی ههترسی  ی آه مه و مانایه آات، به شه له خۆی ده ڕه پ
 .آات ست پ ده ناوی خۆی دا ده ر ئازادی له ناو هه سه له
رالیه بآكه له آۆنترین لی یه) 1929 - فهرندۆر ۆرد ڕالف دهل( ریتانی  ی به) ندامی لۆردات ئه( 
ڕان به  گه(  ناوی  رچوو به وه ده یه و باره آان، آه له مژ نیه آتبكی زۆر گرنگی له وروپیه ئه

ها له  روه هه) Auf der suche nach einer neuen ordnung - دا زمكی نوێ دوای نه
آو گوێ  روه واته هه آه )دا ك و یه ی بیست ده  ئازادی له سهتی و سیاسه ره به( ردی   ژر سه
نھا بۆ  ك ته ات بۆ زیاتر ئازادی، نهآ رگری ده لیبالی بگومان به) فیرهرندۆ ده (  بین له  دهبیست 
ش نین   آه هاوبهی وانه وێ بۆ ئه آه و پش ده آات شه ده زیاتر گهئازادی سانی داهاتو . ڕۆژئاوا

  ژیانیتی هرف شه بستن ده ادی گهند ئاز  چهر ههو   ڕای ئه انی ڕۆژئاوا، بهر له خۆشگوزه
و  یه آه ئه وه خشیشی ڕۆژئاوا ئه مۆش گرنگترین به ب، ئه وتوتر زیاتر ده خۆشترو پشكه

 .فراز و ژیانكی سه م بدات بۆ زیاتر ئازادی ته به جیھانی سیه رفه ده
رآه، چونكه  كترین ئهش ئستا ترسان و آاره نوس، ئه و ده ب دهوام  رده به) هرندۆرف  ده( م  به
ی  ژیانآانی ته رفه پتر آردنی دهوه بۆ  چته پشه  دهو هاوێ نگاو ده م هه آه یهی آه  هژار و هه ئه

و  شت  آ له دهو نوێ، و ئازاركی تازه وه بۆ ئش نگاوك بچته پشه شكرت هه ، دهخۆی
دات  وی آۆچ آردن ده هه ژاری، امی ههو رده بهی  وه بوونه  به دوبارهمارۆدراوه شت گه پده
وێ  آان، له وره  لواری شاره گهآانی باغه ه و پۆخنی آۆنه قه  پیسآی یه آوچهتا بۆ  ره سه
ی ئمه  وه چونكه ئه. دات ده رهه و بكاری سه وێ تاوان پچرێ، له تی ده یه موو تۆڕكی آۆمه هه



دا  م آه وه له قۆناغی یه ره ی سه وانه پدان، بۆ ئه ره و په ندن سه شه ین گه انی پی دهآه به ئاس
و   له ژر ئه.یانه و ڕیشه گ ست دانی ڕه  له دهسسیۆست دانی ئینتیمایه، پ پۆسسی له ده

یه،  و ڕیشه گ دانی ڕه ست ست دانی ئینتیماو له ده دا  آه بارودۆخی له ده ش بارودۆخه
ی تازه به  و وزه بن هز ده ، به ن آه شه ده آان گه نتالیسته دماگۆجه مه نده و فه  ۆنالیستناسی

  .خشن به آانیان ده قوربانیه
ك نیه جگه له ڕگای ئازادی،  بۆ داهاتو هیچ ڕگایهگرێ،  وه داده ر ئه سه پ له) فهرندۆر ده( 
 .ڕوات ترسی ده و مه ره  زیاتر بهدا ش واته ڕگای ئازادی له جیھانی گلۆبالیزه و ڕگایه ئه

آانی  و پكھاته  سیۆنآانی ترادی ندیه یوه موو په هه. وه هآات جیھان دهی   موتوربهگلۆبالیزه 
و  سكیش ئه ست، آه بوه وه ژیان  آه یه ی به س ناتوان له دژی گلۆبالیزه آه. وه شنته وه ده هه

زه له خودی خۆیدا نابینوه به. هو واقیعی تر ده ره ت زیاتر به رفه ش ده هی م ش  و  ئهچ
. و ئازادی چوون ره  زیاتر بهجیاتیش له  مه دا لبدرێ، ئه خۆی آه گلۆبالیزه له ناوهی  واقیعه

و  آان ره رخۆشكه بازرگانی سهن،  ده ده رهه سه ڕژمی دیكتاتۆری  تازهبینین هشتاش ده
ی تۆڕی  رباره ی ده وه بۆ ئه .ون آه رده ده ھان بهر شانۆی جی سه ڕكخراوی تاوان زیاتر له

ن،  وتوانیان بكه توانن پشتیوانی له شونكه و گروپانه زیاتر ده چونكه ئه. نگ بن رۆریستی  بده ته
آات،  یان دهتر هز  بهو آات یان زیاتر بۆ خۆش ده و آاره ی ئه مینه زهی آه گلۆبالیزه  وه به
 .ب تیشیان بۆ زیاتر ده یه و دنیایی آۆمه ون آه رده  دهیشزیاترآو  روه هه
 

 تۆتالیتاریزم
و   به )Alain Finkielkraut ) 1949 - كراوتسوفی لیبرالی  ئالین فینكل یله ها فه روه هه
ر زمانی  ته سه رگدراوه ی خۆیدا آه له مژ نیه وه آه ش بین نیه، له آتبه ته گه ماسه حه
آی تر  یه نگژه ی ته خشه قالنیه نه  بژه عه و پاریسیه وته ئه) بوو نهواو  مۆی ته ئه( ندی  هۆه

ربین، نوسین،  دا ئازادی ڕاده نگاوی م هه آه و ئازادی له یه بۆ ئه. آات بۆ ئازادی ئاشكرا ده
ت مانای  دیموآراسیه. رجكه بۆ دیموآراسی و ساته ئازادی مه ئه. و گفتوگۆآردنه وه خوندنه

موو شتكیش  ههموو شتك قابیلی گفتوگۆ بت،  ی آه هه و مانایه  ئازادی بهوایه ئازاد بیت،
ی  وه وه ب ئه تایه مابته دا شتك نیه تا هه قابیلی پرسیار لكردن ب، له سیستمی دیموآراسی

ت  سیش نیه بزان دیموآراسیه آو آه روه آرابت، هه ر نه سه خرابته ژر پرسیارو گفتوگۆی له نه
و  ره نن به نگاویش ده و هه آان مرۆڤی شارستانین قینه  ڕاسته  دیموآراته.بات  آومان دهو ره به

موو  و هه موو شتك نازانن وان هه ی آه ئه و مانایه وه به و ڕاگۆڕینه گفتوگۆی دیموآراسی
 .وه هنه یی ده شتكیش به آراوه

و دژه  ن ئه تیش له الیه تایبه ایه، بهستۆ د په ڕای فینكلكراوت له ژر پاه و ترادیسیونه به  ئه
سی له ڕی دیموآرا. اتووكی ڕوناآیشیان نیهیان آردووه، داه شه ی آه خرا گه زانهگلۆبالی

توكی  له داهاو  ڕای ئه  بهبات، و داهاتوكی دیارو ئاشكرامان ده ره آی دیاریكراو به یه روازه ده
دا  ڕزه و به وه له هزری ئه آه به داخه.  دروست بتآان هستینی له  فهتك بۆ وه ئاوادا پویسته ده

ش آورد  خته و ساته وه آه تا ئه یه ش آشه مه  ئه.لی آورد وجودی نیه گهئازادی پانتاییك بۆ 
 بۆ ی وانه ڕووبوونه ووبهو ڕ و ئه و قوربانیانه موو ئه ، وای ههوێ و دیارناآه بوونی نیه



دارو  تمه و نه له زیھنی سیاسه آان سوفه یله نه له زیھنی فهئازادی هشتاش ستھنانی  ده وه
   .ن وآیش داگیر ناآهپانتاییكی بچڕۆشنبیرانی ڕۆژئاوادا به حایش 

ب هشتاش به  دهآان  مریكیه ئه:   دهو ڕژێ ریكا ده مه زی خۆی له ئه ره له دواییدا غه
نری سزا ب و خودسه زانینزل  خۆبهر سه وام له رده آی به یه وهشرمانسازی  سازی ده له پیشهو  در

و پیوایه آه  ئه. فریقیا انی ئایدز له ئهخشنه قوربانی رمان به ب پاره ببه خۆیشیان داووده
و  ڵ بیروڕای ئه گه آان، آ له  دژه گلۆبالیزه په ی چه رنامه ڵ به گه  له وه آناگرته  یهدیموآراسی

 . ن ر دیموآراسی بكه سه یان ناب گفتووگۆ له وه دا مافی ئه وانه وا له دیدی ئه ب ئه پانه آۆك نه چه
 آالسیكیه  پناسهو  ورده ورده ج بهآان بۆ دیموآراسی  ی دژه گلۆبالیزه و پناسه داخراوه ئه

ن یا مه ڕای فینكیلكراوت ئه به. ندا د ر سه  گۆڕانی بهك موو الیه هو له ه آات ق ده یه له آراوه
وه  خاته آان له گفتوگۆ دوورده زنه تك آه گروپه مه چونكه دیموآراسیه. یه وره ترسیكی گه مه
 .گرێ بۆ تۆتالیتاریزم رده سه
 
ییده ڕۆز  
) 1963(ریا  آه رید زه ی فه) Newsweek(ریكی مه ز هیندی گۆڤاری ئه گه ڕه ری به سهرنو سه
ئازادی له  ر سه لهترسی  ریا مه آه ڕای زه  چونكه بهڕوات وه زتر له فینكیلكراوت ده یه و باره له

ڕی  و له سنووری ئاسایی خۆی تپه  دیموآراسی زۆر ڕۆیشتووهخودی دیموآراسی دایه،
). داهاتووی ئازادی(ناوی  وه به وته بازاڕه ریا آه آه  آتبكی زه دا2003له هاوینی . آردووه

ڕای  به .دا مریكی انی ئه له ناو بیریارنرێ ری داده بقه مناكی عهبه ریا  آه ی شایانی باسه زه وه ئه
م  آه  بب به یهآرێ ی ئستای نیوزویك ده ره رنوسه و سه ریا ئه آه ری زه وروبه ی ده وانه ئه
خاته  ی خۆیدا ڕاوبۆچوونی خۆی به توندی ده آه و له آتبه ئه.  ریكا مه نی ئهنارۆآی مسوما سه

ی  ده ڕبوونی سه ڵ تپه گه وی آاپیتالیزم له و تاآه ڕۆیی زده:  و ده آات ڕوو پشنیار ده
ی  ده مان شوه له سه تیش به هه ڕۆیی دیموآراسیه آشی آرد، زده مۆ بوو پاشه سته ڕابردوو ده

ش آه  وه جگه له، هرچوو مۆ بكرێ چونكه له سنووری خۆی ده  سته ب ده دا ده م آه و یه بیست
ش ریفراندۆمی دیموآراسی بوو له آالیفۆرۆنیا،  باشترین نمونه. وتووه كه پشیی بری آوشنده زه
 )- Arnold Schwarzenegger ر رنۆد شوارزینگهئا(دا به  تی سه ر ده ك هه یه نه و نمونه ئه
. ی خۆی زمترین پلهگاته ن وه تا ده بته م ده ر آه سه یانزانی آه باجیشیان له ران ده نگده كو ده به
توان  م ده سته به ئه و ست دایه ده م له ر ئامرازی ئابووری آه شه شوارزینگه وه هر ئ به هر ل هه

 . ڕوه ببات آاروباری به
میش  و سیه م كو له جیھانی دووه ریكا به مه ته به ئه ر تایبه  ههك ی دیموآراسی نه هیڕۆی و زده ئه
و وتانه  چونكه له. آشی آردووه  پاشهآی ترسناك یه تی رفۆرمی دیموآراسی به شوه ندایه چه

به شدا  ته و حاه لهخۆ نیه،  ربه تی یاسایی سه سه ی ئابووری تیانیه یا ده شه و گه مافی مرۆڤ
آ دیموآراسی به . ڕوات آی ناساز ده یه و ئاڕاسته ره نی به ده گای مه آردنی آۆمه دیموآراتیزه
وانه زیاتر  نجامی پچه ره تی سه رفه وا ده وه، ئه رز بكاته بهی ئاستی ئازادی  وه پن بۆ ئه زۆر بسه

ا تیك ی نه ككی فه ن خه  الیه بژردراب له آی دیموآراسی هه یه  بۆ نمونه ڕژمك به شوه.ب ده
گرێ بۆ  رده ت سه به ڕۆ هه كی ئاوا زدهت هدیموآراسیدز، ئاسایی ككی  نتالیست یا خه مه نده فه



و چ جۆره  م دیموآراسی بۆ ئه دا من تناگه لره .و آورت هنانی ئازادی ت سیهنادیموآرا
ی چ جۆره  یا مژده. وه ران دته نگده چ ڕزك بۆ ڕاو بۆچوونی ده. ب بۆ دابنرێ سنووركی ده

زموون هاتنه  ، چونكه زۆر ئه قی ناگرم آه وا ده له الیكی تریش ناحه. خش به ك ده ئازادیه
 ر ئازادی سه ترسی بن له قینه مه آی ڕاسته یه وه، به شوه یه بنه پشه وانه ه، یا لهو پشه
 .آان مرۆڤه

 
 وآشیكی مۆرالیست جه

ایه آه دژه  ئاشكر.بینین  دهواو جیاواز  تهكیمی  وهند و چه كر نوسهند  چهب؟  ئستا چۆن ده
 دیموآراسی زۆر قوڵ و دی ان بۆ ئازای و داواآاریه ئاسانه وادارانیشی به و هه یزهگۆبال
و  ین  بكهشدا آۆش ی له پناوی وه آه بۆ ئه هایه ن؟ ئایا ئازادی هشتا به چی بكه. وه ته بوونه نه
موو   ههی)آۆمپاس یا ڕووگه(ب واب، چونكه  پی وایه ده) دھرندۆرف(؟ ین رگری لبكه به

موو آاتك زیاتر  ڕگا بۆ ئازادی ڕگایه   له ههئستاو  ڕای ئه بهم  به. چاوك ڕوو له ئازادیه
ر  رامبه و به ی ئازادی به هز ب وه  بۆ ئه .و متمانه بوونی دنیایی بۆ نادیاری، ڕگایه بۆ نه

 بینا  هوشیاریڕای دھرندۆرف پویسته ئامۆژگای ست  به ر پی خۆی بوه سه آانا له شه ڕه هه
و جیھانه ب  ئه. آه ره وآشیكی مۆڕالیستی گه باره جه دووآراو  جیھانكی موتوربهین، بكه

 ی ل  بارگهتوان ی آه ده و شونه شودانك لهآات بۆ پ رزاییكی دیار بانگ ده یه له به وستگه
خكی تازه بزوو توانایبدرێ و ه ی پ.  
ای ی پویسته، ودئازا )ی آورد مدیده لی سته تیش بۆ گه به تایبه(م  ژارانی جیھانی سیه بۆ هه

ی  وه وه بۆ ئه زنهآانی خۆیان بدۆ ب مۆتیڤه ش ب دهآی رآویه له هه. توانایكی زۆر بۆ خۆڕاگرتن
وت  آه وه، پاره پاشه مبكرته ی زۆر آهكاربب  تا ده ره سه. ن شه پ بده گهان آانی خۆی زووه ئاره
  زایی خۆیشی له مۆنۆپۆل آردن ناڕه نجائی. نمھن زیاد بكر رهه ی به و بخرته آارو پۆژه بكرێ
 ڕكالمی گلۆبالیزه تكی مه ن هه آات آه له الیهژیان ئاوای شوازكی :  خاته ڕوو ده ده

    . آرێ ، پشتیوانی لنا آرێ دیارده
. ڕوا آات زۆر له هی دھرندۆرف دوورتر ده ریا باسی لوه ده آه رید زه ی آه فه ره سه و چاره ئه

ت له   دیموآراسیه آات آه ده یه ده و بیرۆآه رگری له به) الڕبوون ( یدا  آه شی آتبه  بهله دوا
ب ڕۆژئاوا له داهاتووداو له  یه ده و شوه  به.م و چ له جیھانی سیه آش دایه، چ لره پاشه
ی بۆ  آه و وتاره ئه  ئاگادار ب، وریاوی به دیموآراسی آردن زۆر پاندنی پرۆسه ی سه له سه مه

 ش و شونانه موو ئه  هه.تی خۆیان بن اداری دیموآراسیهب ئاگ و پیوایه ده میشه نی سیهجیھا
وته (  وان ی آه ئه وه ه هۆی ئه ببنب رانی تیادا نیه ده و خۆشگوزه پدان ره آه  په

ن  ه الیهتیش ل  به تایبه.وه بگرن ست به دیموآراسی خۆیانه  ده زۆر به توندی)آان دیموآراسیه
تی  ، بۆ نمونه ڕۆژههوه نهدز وخۆ ده تكی ڕاسته دیموآراسیهی آه خۆیان له  و ناوچه زیندوانه ئه
خۆیی  ر به و به سه آه ریه زگای سوپا هه تی یاساو ده سه  دهو وتانه له و پی وایه ئه. ڤیننا

 ئستا بۆ .ن  بكه وه توانن ئه ریش دهو ئابوو آانی دارایی ته زاره وهآان  ژاره له وته هه. ن آه آارده
و   بۆ ئه.و پش ببرت ره و خراییه به آی به توانا به مه ئابوریه سته و ڕكخراوه حكومیانه ئه ئه
مۆ زۆر له  تا ئهب   دهوه هت وه ی ده زنه ش آه له ڕی خه ڕوانكراوه م هنانه چاوه رهه به



ریا  آه زه. آرن وامی تان ده رده و به به میشه زنانه هه خهو  ن آه ئه ده آان وا پیشا ده زموونه ئه
شتا  هه. ه ج بھرێنھا بۆ دیموآراتان ب  تهب و ده وێ سی نرخیان دهو دیموآرا ادیئازپی وایه 
ریكا به ئومد بوو جیھانكی ب  مه وسای ئه رۆآی ئه  ویلسۆن سهۆدرۆر ڤ بهو مه ساڵ له

وته  و شونكه آك له مۆ یه ئه.  وه موآراسی بته آایهشه بۆ دی و گوڕه شه ڕه هه
وار بین  ب ئومده ئستاش دهو  به ڕای ئهوه پش،  مان گرفت دنته هه و ی ئه ڕوانكراوانه چاوه

  .آات ترسی بۆ جیھان دروست نه تك آه مه بۆ دیموآراسیه
 
 دا ڕوانی ئازادی  له چاوهلی آورد گه
دی پویستی به مۆڕاڵ ب چونكه ا ئاز) دھرندۆرف( له دیدی وتوودا ر له جیھانی پشكه گه ئه

زیاتر موو چاوك  آورد له ههچاوی مرۆڤی تكدا  موو حاه وا له هه ڕگایكه بۆ نادیاری ئه
تیش چ جای  دیموآراسیه. ش وایه آو خونی له وهه ی وه ته نهو  ئهبۆ  ، ئازادیڕووی له ئازادیه

ڕۆیی ئازادی  ر له زده و به خات ڵ ڕك ده ندامانی آۆمه موو ئه ههی آه ئازادی بۆ  وه ئه
مان آاتیشدا  ، له ههخشینی  یان به مانای مۆڕاڵ پ بهگرێ له دژی هاوتیان تداران ده سه ده
لی آورد  چونكه گه. یه وه ته و نه وای ئه باتی ڕه نووس سازه له خه و چاره تی ڕه شكی بنه به
موو  ت له هه ری نادیموآراتان بووه، بۆیه دیموآراسیه و خودسه م ستهمیشه قوربانی  هه

ی جاران  ی آه زۆربه النه و گه هڵ ئ گه وه ژیان له آه یه تی به تیش له حاه آاندا به تایبه ته حاه
ی  و ماوه   زامینكه ئازادی پارزه آان سكرده ی جوگرافیا ده هنن له چوارچوه ۆرینه پك دهز
 .آات تر ده وره  گهآان رعیه  شه ییه وه ته شتن به داخوازیه نهی ی گهت رفه ده

ب له  ر آات ئازادی نه بۆیه هه. وتنی و پشكه تی مرۆڤ ڕای من تاآه زامینكه بۆ ئازایه ئازادی به
و توانا ب  هره شه له به ڕه وه هه آانیه و گیروگرفته خۆشی موو نه تی به هه شونیدا آۆیله

ی  ده تیش له سه گای آوردی به تایبه بوونی ئازادیش له آۆمه نه. آات ی مرۆڤ دهآان سنووره
ش مرۆڤی  و ساته بۆیه تا ئه. ر مرۆڤی آورد به جھشتوه سه واوی له ریكی ته ڕابردوو، آاریگه

 دا ویدی ی ئهآان نجامی آاره كو له ئه هاوێ، بهنگاو نا وه هه و آارآردنه آورد له دووڕیانی ئازادی
تیژكی انی ستر و نه خاوه یی ئازاده وه ته نی بیركی نه مۆش نه خاوه و تا ئه ب ی ده وه آاردانه

ر  سه رانی آوردستان آار له ش وای آردووه داگیرآه وه ت ئه به هه. خۆشه ربه یی سه وه ته نه
و  ازادی ئابووریوه له ئ له بی بیرآردنهو  ن  بكهو ناسازه و بارودۆخه نائاسای پدانی ئه هدرژ
آانی دونیای مۆدرنه، هشتا  ییه نوآه مكه هه ر چه سه و آارآردن له ربازی و سه آنۆلۆژی ته
ی داگیرآردن بب بۆ  شه و دیواره ڕه و آونكی بچكۆه له یه آه باسی بكرێ وه رقای ئه سه
ر بوای  ش دونیا هه اتهو س م تا ئه به. ین ش هه كی دونیا بیبینن، پیان بن ئمه ی خه وه ئه

و تا  تی یه ی آه مرۆڤی آورد هه تیه شواوه سایه و آه ش له ئاآامی ئه وه ئه. وان نین وایه آه ئه
 )2( .ست هنانی ئازادی ده ر وه سه وست نین له ك هه و یه ك ڕاوبۆچوون ش یه و چرآه ساته ئه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و  ربگرت آدۆناد وه ی مه موو شتك شوه ی هه و مانایه آدۆناد به آه بۆ مه ك همایه مه" )1(
 . "وه موو جیھان بگرته هه
 



م، له گۆڤاری گون ژماره   و لیزیاد بكه م سكاری بكه ی ده وه رله ته به م بابه ئه) 2(
 .وه ته وه بو آرا) 509(


