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 مەجید ساڵح:  حسین دهشیار وەرگێڕانی لە فارسییەوە. د

 
 

 كۆچەران

 
. «والیەتە یەكگرتوەكااانی ئەمریكااا»سااتەی كۆچەرەكااان گەیشااتنە سااەرزەمینێك كە ئەمااڕۆكە پێاای دەوترێاات یەكەمااین دە 7061ساااڵی 

كەس بهێنیات لە پێنااوی ژیاانێكی خۆشاتردا كاۆچ باكەن باۆ جوگرافیاایەكی  746كۆمپانیایەكی بازرگاانی بریتاانی تاوانی قەنااعەت بە 
كە گەورەتاارین « ڤیرجینیااا»ی «جیمااز تاااون»ن تەواو كاارد لەشاااری كەساایان كە بە سااەالمەتی كۆچەكەیااا 767. نائاشاانا و دورەدەساات

دەوڵەتی بریتانیاا لە چوارچێاوەیی تێڕوانینێكای بازرگانیاانەوە، . موستەعمەرە بوو لە سیازدە موستەعمرەكەی ئەمریكا، نیشتەجێ بوون
 .هانی دروستكردنی موستەعمەراتی دەدا لەو سەرزەمینە نوێیەدا

 
ە رێااگەی دەوڵەتاای بریتانیاااوە ناااوەگۆكی هەنگاااوێكی تااایبەتی لە خۆگرتبااوو، كۆمپانیااا بازرگانیەكااان لە دروسااتكردنی موسااتەعمەرە ل

بە شاێوەیەكی . ئەركی فراوانكردنی ئیمپراتۆریەتی بازرگانی بریتانیایاان لە ئەساتۆ گرتباوو« كۆمپانیای هیندی رۆژهەاڵتیدا»سێبەری 
شانبەشانی ناوەندی بازرگانی لەندەن، كۆمپانیاای . رەوانەی جوگرافیا تازەكە دەكرد لەسەرخۆی و بە زۆرە ملێ هاواڵتیانی بریتانیایان

 .یش هاتە گۆگەپانەكەوە«پلیموت»بازرگانی 
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لە فرمانێكاادا « جیماازی یەكەم»لە پێناااوی كااۆچكردن بااۆ سااەرزەمینە نااوێییەكە كە بە ریسااك لە قەڵەم دەدرا، پادشااای بریتانیااا 
مە كە بااۆ نیشااتەجێ بااوون دەچاان بااۆ موسااتەعمەرەكان، پێویسااتە لەو ئااازادی و مااافە یاسااایانەی كە ئەو هاواڵتیااانەی ئااێ»رایگەیانااد 

 .«هاواڵتیانی بریتانیا هەیانە بەهرەدار بن و ئەو مندااڵنەشی كە لە ئەمریكا لە دایك دەبن، دەبێت ماف و ئازادی تەواویان هەبێت

 
وو هەم بااۆ كاۆچبەران و هەماایش بااۆ دەوڵەتای بریتانیااا، دوای دوو سااەدە كاۆچكردن كە لە سااەرەتادا هۆكاارەكەی پێداویسااتی ئااابوری با

. هۆكارەكەی گۆگا بۆ هۆكاری سیاسی و ئەو فەرمانی پادشایەش بوە هۆی ئەوەی رەوایەتای خاۆی لە ساەر ئەو بنەماایە بە دەسات بێنێات
ەتاییەكان بااوونەوە، نەیاانتوانی بە هاای  دەساەاڵتدارانی بریتانیاا كاتێااك روبەگووی یااخی بااوون و راپەگینای نەوەكاانی كااۆچبەرە ساەر

 .بیانویەك داخوازیەكانیان كە بە پێی ئەو فەرمانە بۆیان فەراهەم كرابوو، نادیدە بگرن

 
ئەوگروپە كۆچبەرانەی كە لە سەرەتادا كۆچیان كرد باۆ ئەمریكاا، بە هاۆی ئەو بەڵێناانەوە هااتن كە خااوەن كۆمپانیاا بازرگانییەكاان 

بەاڵم لە حەقیقەتاادا كەمتاارین هەلاای پێشااكەوتن و . ی دەوڵەمەناادبوون لە موسااتەعمەرە نوێیەكاناادا رەخساااوەپێیااان دابااون كەوا هەلاا
كۆچبەرەكان بۆ ئەوەی ژیانی خۆیان مساۆگەر باكەن، پەنایاان باردە بەر ساور پێساتەكان و داوای كۆمەكیاان . پەرەپێدان لەئارادا نەبوو

 .ێستەكان چاندنی لۆكەو توتن دەستی پێكردجوتیاری بوو بە پیشە، بە هاوكاری سپی پ. لێكردن

 
هەر باۆیە هەساتكرا كە . بەاڵم ئەوەی ئاشكرا بوو ئەو سپی پێستانەی كە لە بریتانیااوە هااتبوون، خۆیاان تواناای كشاتوكاڵیان نەباوو

هەوای واڵتەكەو تایبەتمەناادیەكانی ئاااو و . بااۆیە زەرورەتاای هێنااانی كااۆیلە هاااتە ئاااراوە. پێویساات بە هێاازی دیااكەی كاااركردن دەكااات
یەكەماین دەساتەی  7071لە سااڵی . سەختی چاندنی لاۆكەو تاوتن، ئەوەیاان ساەپاند كە بە باێ باوونی كاۆیلە های  شاتێك ساەرناگرێت
 .كۆیلەی رەش پێست هاتە سەرزەویە تازەكەوەو ڤیرجینیا بوو بە ناوەندی كڕین و فرۆشتنی كۆیلە

 
نوێیەكان كە خواستی كۆمپانیا بازرگانیەكان بوو بۆ زیاتر كۆكردنەوەی ساەرمایە و  پێداویستی بۆ هێنانی كۆچبەری زیاتر بۆ سەرزەویە

كۆمپانیاااا . دروساااتكردنی موساااتەعمەرەی زیااااتر، پێویساااتی بەوە هەباااوو رێاااگەی دیاااكە باااۆ هانااادانی كاااۆچكردنی خەڵاااك بااادۆزرێتەوە
ناای بەرژەوەناادیەكانی ئیمپراتااۆریەتی بریتانیااا، بازرگانیەكااان كە ئەركاای دۆزیاانەوەی موسااتەعمەری نااوێی لە ئەسااتۆدا بااوو بااۆ دابینكرد

لە پاا  ئەوەشادا رایانگەیاناد كەوا ئیادارەی . بەڵێنیان بە كۆچبەراندەدا بە خۆگایی و بێ هی  بەرامبەرێك زەوی كشاتوكاڵیان پێبادەن
 .ناوچەكانی نیشتەجێ بوونیان بە دەستی خۆیان دەبێت و دەتوانن ئەنجومەنی بەگێوەبردنی خۆیان هەبێت

 
لە الیەن پادشا یان كۆمپانیاكان كە نوێنەرایەتی شایان دەكارد دیااری دەكارا، بەاڵم دەساەاڵتی یاساادانان ( حاكم)ەڵبەت فەرماندار ه

ئەوانە هەمووی لە پێناوی ئەوەدا بوو كە پاڵنەرەكان كاریگەریان زیاتر بێت بۆ كۆچكردن، تەنانەت ماافی  . لە دەستی خەڵكەكەدا بوو
پێویسااتی هاناادانی خەڵكاای بریتانیااا بااۆ كااۆچكردن بااۆ . بڕیارەكااانی كۆمپانیاكااان درایە ئەنجااومەنی یاسااادانان سااەبارەت بە« ڤیتااۆ»

سااەرزەویە نوێیەكااان لە پێناااوی گەشااەكردنی بازرگااانی، بوەهااۆی ئەوەی هەلاای دروسااتكردنی حكااومەتی لۆكاااڵی لە الیەن كااۆچبەرانەوە 
 . بڕەخسێت
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 دیموكراسیی گوندنشینەكان

 
. انیااا بااۆ فراوانكردناای قەڵەمااڕەوی ئیمپراتااۆریەتەكەی دەیویساات موسااتەعمەرەی نااوب باادۆزێتەوەو كااۆچبەری بااۆ بنێرێااتپادشااای بریت

هەرچەنادە خواساتەكان جیااواز باوون، . كۆمپانیاكانیش دەیانەوێت لە رێاگەی فراوانباوونی نااوچەی بازرگاانیەوە قاازانجی زیااتر باكەن
 .نە، ئامانجێكی هاوبەش هەبوو ئەویش كۆچكردنی خەڵك بۆ ئەو سەرزەویە تازانەبەاڵم بۆ جێبەجێكردنی ئەو خواستە جیاوازا

 
بە لە بەرچاوگرتنی ئەو خااڵە كەوا بااوەگی لیبرالیازم لە واڵتەكەدا لە گەشاەكردندا باوو، هەرەوەهاا بە لەبەر چااوگرتنی ئەوەی كە 

ەباوو، باۆیە حكاومەتی بریتانیاا بەڵێنای بە كۆچبەرانادا كۆچبەران لە ئاگاییەوە بێت یاان نایمچە ئاگاایی حەزیاان لە ئاازادی زیااتر ه
هەر ئەوەش وای كارد . ئازادی زیاتریان لە دەسەاڵتەكانی یاسادانان و جێبەجێكردن و رێكخساتنی پەیوەنادیە كۆمەاڵیەتیەكاان پێبادات

 .بۆچونی دژ بە پاوانخوازی دەسەاڵت و خواست لەسەر ئازادی لە ناو موستەعمەرەكاندا پەرە بسێنێت

 
حكااومەتە لۆكاڵیەكااان لە رێااگەی ئەنجااومەنە لۆكاڵیەكااانەوە لە هەمااوو موسااتەعمەرەكاندا گەشااەیان سااەند و بنەماكااانی دیموكراساایی 

ئەوەی پێویستە لەبەرچاو بگیرێت ئەو خاڵە گارنگەیە كەوا ئەو دیموكراسایەتەی كە ساەری هەڵادا باوو، رە  و . تێیاندا سەری هەڵدا
ئەو . هەر لەبەر ئەوەشاە پااش ساەربەخۆیی ژیاانی سیاسای زیااتر پتەوتار باوو. خەڵكی لە نااوچەكەداریشەكەی دەگەگایەوە بۆ ژیانی 

ستایلەی ژیانی سیاسیی و كۆمەاڵیەتی و كولتوریەی كە لەو كۆمەڵگایانەدا سەری هەڵدا، بوو بە بنااەەیەك باۆ ساتایلی ژیاان لە دوای 
 .ەمریكادا هەیە جاوازە لە دیموكراسیەتی كۆمەڵگاكانی دیكەی رۆژئاواهەر لەبەر ئەوەشە ئەو دیموكراسیەتەی كە لە ئ. سەربەخۆیی

 
بە پێچەوانەی فەرەنساو بریتانیا كە دیموكراسیەت لە پاش بگرەوبەردەیەكای زۆر لە پایتەختەكاانی ئەو واڵتاانەدا كەوتەساەرپێ، لە 

( گونادەكان)ن بەشاە ئیاداریی و جوگرافیەكانادا ئەمریكادا دیموكراسیەت لە ناوچە پەراوێاز كەوتوەكانادا ساەری هەڵادا و لە بچاوكتری
 .«دیموكراسیی گوندنشینەكان»هەر لەبەر ئەوەیە بەم دیموكراسیە بێ وێنەیەی ئەمریكا دەوترێت . دەركەوت

 
 واتە رە  و ریشەی دیموكراسیەتی ئەمریكایی دەگەگێتەوە بۆ حكومەتە لۆكاڵیەكان و دواتر ئەو نماونە دیموكراسایە لۆكاڵیاانە باون بە

ئەزمونی موستەعمەرەكان لە بەگێوەبردن و شێوەی یاسادانان باوون بە پێاوەر .  بەردی بناەە بۆ دیموكراسیەت لە سەر ئاستی نیشتمانی
ئەو شاێوازی دیموكراسایەت و ئەو مافاانەی كە لە موساتەعمەرەكاندا . بۆ دروست بوونی دەسەاڵتی یاساادانان لە ساەر ئاساتی نەتەوەیای

 .سیستمی فیدرالیزمی لێكەوتەوە 7171ەیەك كە دواتر لە ساڵی هەبوون، بوون بە بناە

 
 ریفۆرمخوازانی ئاینی دژی چەوسانەوەی دوو قاچ

 
لە پااا  ئەو كەسااانەی كە لە پێناااوی دەوڵەمەنااد بااوون و دەسااكەوتنی زەویااوزار بەرەو ئەمریكااا كۆچیااان كردبااوو، دەسااتەیەكی دیااكەش 

 پاش ئەو ریفۆرمە . چارەنوس سازیان لە دانانی دەستوری بنەگەتی ئەو واڵتەدا گێڕاهاتبوون كە دواتر و رێك پاش سەدەیەك رۆڵێكی 
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 .وەك دوو رێبەری ئاینی رۆڵی سەرەكیان تێدا هەبوو، ملمالنێی مەزهەبی لە ئۆروپا پەرەی سەند« كالوین»و « لۆتر»ئاینیەی كە 

 
 7066ساڵەی سەرەتای ساڵی  06ترینی ئەو شەگانەش شەگی لە نێوان پرۆتستانت و كاتۆلیكەكاندا چەندین جار شەگ هەڵگیرسا، دیار

ەكاان دەساتیان دایە «پیروتین» ئەو توندگەوە ئاینیانەی كە پێیان دەوترا . ئاگری ئەو شەگانە لە بریتانیا زیاتر بەتین تر بوو. بوو
ەگە پەرەی سااەندبوو كەوا كەنیسااەی لە نێااوان ریفۆرمخااوازە ئاینیەكاناادا ئەو باااو. رەخنەگاارتن لە پەیوەناادی نێااوان كەنیسااەی و پادشااا

بریتانیااا پشااتی لە مەسااەلە ئەخالقیەكااان و پەروەردە كردناای كۆمەڵگااا كااردوەو زیاااد لە پێویساات پشااتیوانی لە دەرباااری شااا دەكااات و 
 .ئەوەی بە الیەوە گرنگە خۆشگوزەرانی و رابواردنی ئەم جیهانەیەو هی  گوب بە الیەنی ئەخالقی و ئاسمانی ئەو دونیا نادات

 
. كەنیسە هاوپەیمانیەكی نەخوازراوی لە گە  دەسەاڵتدا بەست و ئەو چەوسانەوانەی دەسەاڵتی بە خەاڵتێكای ئاسامانی لە قەڵەم دەدا

لە پاداشااتی پشااتیوانی كااردن لە دەسااەاڵت، كەنیسااە سااەروەت و سااامانێكی زۆری پێبەخشاارا و لە جیاااتی دابەشااكردنی دادپەروەرانەی 
ەكاان ئەو تیوریەیاان خساتە روو كە ئەو چەوساانەوەی كە دەساەاڵت دەیكاات «پیروتین». دنی سامان بووداهات، سەرقاڵی كەڵەكە كر

ی هەیە، قاچێكیااان دەسااەاڵتەو «دوو قاااچ»ئەوان پێیااان وابااوو چەوسااانەوە . لە ئەنجااامی هاوپەیمااانی نێااوان كەنیسااەو پادشااایە
 .قاچەكەی دیكەش كەنیسەیە

 
ە ئاینیەكااان و ئەو دوو ناوەناادەی دەسااەاڵت بااووە هااۆی ئەوەی دەسااەاڵت و كەنیسااە هەساات بە قەیراناای راسااتەوخۆی نێااوان ریفۆرمخااواز

بۆیە دژایەتی كردنی ئەو رەوتە تازەیە كەوتە بەرنامەی كەنیسەو دەسەاڵت و ئەزیەت و ئەشاكەنجەی ریفۆرمخوازەكاان . مەترسیی بكەن
ەكان بەرەو هۆڵەندا  هەڵهاتن كە ئەو سەردەمە تااقە شاوێنی «پیروتین» بۆ دەرباز بوون لەو هەلومەرجە، زۆربەی . تەشەنەی سەند

 .لێبوردەیی ئاینی بوو لە هەموو كیشوەری ئۆروپادا

 
ەكان گەیشتنە ئەو باوەگەی كە هەلی ژیان لە ئەمریكا زیاتر لەبارترە و دەتوانن لەو واڵتەدا بە ئارەزووی خۆیاان و دور «پیروتین» 

« مایفالوەر»ەكاان بە كەشاتی «پیاروتین» یەكەماین دەساتەی  7066لە سااڵی . نی خۆیان باكەنلە چەوسانەوە، بانگەشە بۆ بۆچونەكا
بەاڵم پااێچەوانەی ئەو نەخشااەی كە دایااان نااابوو بە هااۆی زریااانەوە كەشااتیەكە لە ئاراسااتەی خااۆی . بەگێكەوتاان« ڤیرجینیااا»بەرەو 

 و لە شوێنێك نیشتەجێ بوون كە دواتر ناویانا  لەنگەری گرت« نیو ئینگلند»لە كەنارەكانی « ڤیرجینیا»دەرچوو، لە جیاتی 
 .«پلیموت»

 
جاان »و لە ژێار ساێبەری رێبەرێاك بە نااوی « نیوئینگلناد»ەكاان گەیشاتنە «پیاروتین» بەدرێژایی چەندین ساا  ژماارەیەكی زۆر لە 

ەی ئەمااان وەك كۆچبەرەكااانی بەاڵم لە بەر ئەو. شااێوازێكی نااوێی ژیانیااان لە موسااتەعمەرەكانی باااكوری ئەمریكااا دروسااتكرد« ڤینتاارو 
ەكان و ئەو خەڵكەی كە لە گەڵیاندا هاتبوون پەیماانێكی «پیروتین» نەبوون، بۆیە لە نێوان « فەرمانی شاهانە»ڤیرجینیا خاوەنی 

 ئەو شێوازەی حكومەت كە لەم پەیمانامەیەدا لەسەری . نوسراو مۆكرا و لەسەر ئەو بناەەیەش شێوازی ژیان و حكومڕانی دیاری كرا
 (. بریتانیا)رێكەوتبوون، پێچەوانەی شێوەی حومكڕانی و چۆنێتی بەرێوەبردنی كۆبوونەوەكان بوو لە واڵتی دایك 
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ئەماانە ئەو شاتانەی كە پێیاان واباوو لەبەرژەوەنادی . كۆچبەران ئەزمونێكی نوێی بەگێوەبردنی كۆبونەوەكاان و حكومڕانیاان پیاادە كارد
دەستەبژێرەكان لەبەر ئەوەی خواست و ئارەزووەكانیان جیااواز نەباوو لە گە  خەڵكای . كەیانخەڵكدایە كردە بەرنامەی كاری حكومەتە

 .سادەو عەوامدا، بۆیە شێوەی حكومڕانیەكەشیان زۆر پێچەوانەی ئەو شێوازە بوو كە لە بریتانیا پەیڕەو دەكرا

 
 م شی دووه به

 
 كۆماری ئەشرافەكان

 
ەوتنەی لە گە  پادشادا هەیانبوو بۆ بردنی كۆچبەران بۆ ساەرزەویە تازەكاان و هەروەهاا لە پا  ئەو كۆمپانیانەی كە بە پێی ئەو رێك

ەكان كە لەبەر زوڵم وزۆری دەسەاڵت هاتبوون بۆ ئەمریكا، ئەشراف و خەڵكانی دەربااری پادشاای بریتانیااش بە «پیروتین» لە پا  
زەویە بەرفراوانااانەی كە وەك خەاڵتاای شاااهانە لە بااری  كەڵااك وەرگاارتن لەو ئیمتیااازانەی كە پێیااان دەدرا بااۆ سااود وەرگاارتن لەو

 .خزمەتگوزاریەكانیان وریان دەگرت، ئەوانیش دەستیان كرد بە كۆچكردن بەرەو ئەمریكا

 
كە یەكێك بوو لە دەربارییە بە وەفاكانی شای بریتانیا، بەشێكی بەرفراوانی لە زەویەكانی دەوربەری ڤیرجینیاای پاێ « لۆرد بڵتیمۆر»

ەكااان بااوو، ئەویااش «كااواكر»كە لە فاارقەی « ویلیااام پاان». «مریلەنااد»ئەویااش بااۆ رازی كردناای دڵاای پادشااا ناااوی لێنااا  بەخشاارا و
بە پێای یاساا خااوەن موڵاك ماافی ئەوەی هەباوو باێ . ی لەساەر داناا«پنسایلیینیا»سەرزەویەكی پان و بەرینی بەدەست هێنا و نااوی 

ا، جاۆری پێكهااتەی حكاومەت و ئەو یاسااو رێساایانەی كە دەیەوێات لە پەیوەنادە راوێژ كاردن لە گە  شاا یاان دەساەاڵتدرانی بریتانیا
 .كۆمەاڵیەتیەكاندا هەبێت، دادەنێت

 
لەبەر ئەوەی سێ جۆر كۆچبەر هاتبونە سەرزەویە تاازەكەوە، هەروەهاا بە هاۆی ئەوەی لە چەنادین دەیەدا رۆژهەاڵتای هەرێامەكە بباوە 

ەم لە رووی ئیداری  و حوكمڕانی و هەمیش لە رووی پەیوەنادی كاۆمەاڵیەتیەوە هەمەگەنا  موستەعمەرە، دەبینیت ئەو مۆستەعمەرانە ه
هەموو ئەو كەسانەی هاتبونە ئەو موستەعمەرانەوە، داب و نەریتەكانی كۆمەڵگاكانی خۆیان لە گە  خۆیاندا هێنابوو، . وفرەجۆر بوون

بە شێوەیەكی پتەو كاریگەریان هەبوو لە ساەر گۆگانكااریە فكاری و  بەاڵم ئەوەی مایەی تێبینیە ئەوەیە نوخبەكانی ئەم موستەعمەرانە
 .سیاسیی و كۆمەاڵیەتی و ئابورییەكان و شێوازی دەسەاڵت و تێڕوانین بۆ پێگەی شا لە كۆمەڵگادا

 
امااادەیی ئەو جااۆرە كەسااانەی كە كۆچیااان كردبااوو بااۆ سااەرزەویە تازەكااان، لە چاااو هاونیشااتمانە ئاساااییەكانی دیكەیاناادا، وردەوردە ئ

پەیوەنادی لە نێاوان موساتەعمەرەكان و ساەرزەمینی دایاك . زیاتریان تێدا چەكەرەی كارد كە نوێخاوازی و بەهااو نەریتای تاازە وەرگارن
هۆكاارەكەی لە الیەك ئەوە باوو كە خەڵاكەكە هێشاتا . واتە  بریتانیا گەلێك زیاتر بوو لە پەیوەنادی نێاوان خاودی موساتەعمەرەكاندا

 ونیان بە واڵتەكەیانەوە مابوو، لە الیەكی دیكەش دەگەگایەوە بۆ ئەوەی بریتانیا بە شێوازی توندو تیژ دەستی لە جۆرێك لە پابەوندب
 .كاروباری موستەعمەرەكان وەرنەدەدا و زیاتر گرنگی بە الیەنی بازرگانی و ئابوری ئەو موستەعمەرانە دەدا
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ە هێزی سەربازی بریتانیا و دەست گۆیشتویی بەسەر فەرەنسااو هۆڵەنادا و خاوەن پشكەكانی كۆمپانیا بازرگانیەكان، بە پشت بەستن ب
ئەو هێزی دەریاییەی كە لە رۆژهەاڵتی ئەمریكادا هەیبوو، زیاتر سەرمایەگوزاریان دەكرت و بەهای پشكەكانیان ئەوەنادەی دیاكە بەرز 

گانیەكااان، كااۆچكردنی خەڵكاای ئۆروپااا بااۆ ئەمریكااا لەبەر هاناادانی دەسااەاڵتی شااای بریتانیااا و بەرژەوەناادی كۆمپانیااا بازر. دەبااویەوە
پێویستی زیاتر بە هێزی مرۆیی بوو بۆ ئەوەی موستەعمەرەی زیااتر دروسات بكرێات و قاازانجی . تادەهات زیاتر رەونەقی پەیدا دەكرد

گێوەچاونی كۆمەڵگاا لە زیاتر بەدەست بهێنرێت، وای كرد دەست تێوەردانی نا مەساووالنە لە كاروبااری موساتەعمەرەتەكان و چاۆنێتی بە
 . الیەن خەڵكە رەسەنەكەوە بە پراكتیكی بوونی نەبێت

 
 ئەزموونی حوكمڕانی لە سەر ئاستی لۆكاڵی سەری هەڵدا

 
بەرژەوەناادی دارایاای و ئااابوری ئەوەی فەرز دەكاارد كەوا موسااتەعمەراتەكان شااێوەیەك لە بەرەاڵییااان پێوەدیااار بێاات و لەو سااەرزەویە 

لە . ئەوە جیااااكەرەوەیەكی كومەڵگاااای موساااتەعمەراتەكان باااوو لە واڵتااای دایاااك. ێی سیاسااایی ساااەرهەڵبداتتاااازانەدا ئەزماااونێكی ناااو
موستەعمەراتەكاندا جا لە الیەن خەڵكی عەوامەوە بێت یان لە الیەن نوخبەی كۆمەڵگا، كۆمەڵێك بەهااو چوارچێاوەی تێڕوانینای ناوب 

 .ەڵداكە زۆر دوربوون لەوەی هاواڵتیانی واڵتی دایك، سەریان ه

 
كۆمەڵێك هۆكاری دیكە، لەوانە حەز بە پێشكەوتن و بەرفراوانای واڵتەكە و نەباوونی نماونەیەكی پێشاتری موحافیزكاار و لە هەماووی 
گرنگتر نەبوونی كەسانێكی رەسەنی سەقامگیر كە رێگر بن لە بەردەمدا، ببونە هۆی ئەوەی لە ئەمریكا هەلی ساەرهەڵدانی ئەندێشاەی 

هەر لەبەر ئەوەش بااوو ئەزمااوونی حااوكمڕانی لە سااەر ئاسااتی لۆكاااڵی سااەری . لە هەمااوو بوارەكاناادا بڕەخسااێت نااوب و داهێنااانی نااوب
 بە لەبەر چاوگرتنی پێوەر و بەهاو تواناكانی موستەعمەرەكان، كۆچبەران بۆ بەگێوەبردنی كۆمەڵگا دەستیان دایە .  هەڵدا

 . دامەزراندنی حكومەتێكی لۆكاڵی

  
 تەیەكی زۆر پیچەوانە بڕۆنتوانیان بەرەو ئاراس

 
مەبەساااتی كاااۆچكردن ئەوە نەباااوو هەماااان ئەو دامەزراو و بەهایاااانەی كە لە بریتانیاااا هەباااوون پیاااادە بكااارێنەوە، بەڵكاااو كاااۆچبەران 
 دەیانویست بە لەبەرچاو گرتنی تواناو بەرباڵوی ئیختیارەكانی بەردەستیان، ئەزمونێكی ناوێی حكاومڕانی و بەگێاوەبردنی كۆمەڵگاا و لە

باۆ ئەوەی شاارێكی پاڕ لە ئاساایش و » تۆمااس هاابز كە پێای واباوو . هەمووی كرنگتر پەیوەندی نێوان حاكم و خەڵاك دروسات باكەن
، ئەو تێاڕوانینە هەڵقاواڵوی « سەقامگیریت هەبێت، پێویساتە لە دەساتێكدا شمشاێر و لە دەساتەكەی تاردا ساەولەجانی شااهی هەبێات

ئەو كۆچبەرانەی هاتبونە سەرزەویە نوێیەكانەوە، پێیان واباوو ژیانگەی فیزیكای و واقعای ماادی واقعی سیاسی ئەو كاتەی ئۆروپا بوو، 
بە هۆی توانای مناوەرەی خەڵكی ئەو موساتەعمەرانەی كەوتباونە . ناگونجێ7067ئەم واڵتە لە گە  تێزەكانی تۆماس هابزدا لە ساڵی 

تیەكانادا توانیاان بەرەو ئاراساتەیەكی زۆر پایچەوانە باڕۆن و كۆمەڵێاك كەنارەكانی رۆژهەاڵتی ئەمریكا، لە بوارە سیاسایی و كۆمەاڵیە
ئەوەش دەرئەنجامی ئەو بۆچوونە لیبرااڵنە بوو كە لە بریتانیااو فەرەنساا . حكومەتی لۆكاڵی بە بەهاو پێكهاتەی جیاواز دروست بكەن

 . سەریان هەڵدابوو



 کۆماری کەمینەکان

 

 

10 
 

لەو . بااوو بە بنەمااای حااوكمڕانی 7166گشااتی لە سااەرەتای ساااڵی لە نیوئینگلنااد دیموكراساایی راسااتەوخۆ سااەری هەڵاادا، كۆبااونەوەی 
بەاڵم لە . سیساااتمەدا زۆریااانە حاااوكم دەكاااات و هەماااوو ئاماااادەبوان لە پرۆساااەكەدا تواناااای بەشاااداریكردنیان لە بڕیاردانااادا هەیە

موكراساایەتی نااوێنەرایەتی موسااتەعمەرەكانی رۆژهەاڵتاای ئەمریكااادا لەبەر زۆری ژمااارەی دانیشااتوان، دیموكراساای ناگاسااتەوخۆ واتە دی
واتە بە لەبەر چاااوگرتنی واقعاای فیزیكاای و مااادی و سااەرچاوەیی و بەهاكااانی دانیشااتوانی موسااتەعمەرەكان، ئەزمااونی . پەرەی سااەند

بەاڵم لە هەموو ئەو حكومەتانەدا بنەمایەك هەبوو كە دەبوایە هەمویاان دژی گەنادەڵی . جیاواز بۆ بەگێوەبردنی كۆمەڵگا سەری هەڵدا
 .و دەسەاڵتەكانیشیان هەڵقواڵوی خواستی دانیشتوانی ئەو شوێنە بێت بن

 
هەرچەندە سەرچاوەی دەسەاڵت گەل بوو، بەاڵم نوخبەی ئەو سیازدە موستەعمەرەیە لەو باوەگەدا باوون نابێات بە های  شاێوەیەك رێاگە 

هەر باۆیە . ێاتە هاۆی بەرفراوانباونی گەنادەڵیبە هاتنە سەركاری حكومەتێكی عوامگەرایانە بدرێت، چونكە ناسەقامگیری دەسەاڵت دەب
لە تەواوی قۆناەەكانی حكومەتە لۆكاڵیەكاندا و لە پێش سەربەخۆیی، هی  كاتێك حكومەتی عەوامگەرا لە موساتەعمەراتەكان ساەری 

ەرجای هەباوونی نوخبەكان لە پێناوی جێبەجێكردنی ئەو سیاساەتەدا، ماافی بەشاداریكردنیان لە هەڵبژاردنەكاان گرێادا بە م. هەڵنەدا
 .موڵك، مەبەستیش لە موڵك هەبوونی زەوی بوو

 
لە . لە هەندێك والیەتی وەك ڤیرجینیا كۆمپانیا بازرگانیەكان یان بە واتاایەكی تار ساەرمایەداران حكاومەتی لۆكاڵیاان دیااری دەكارد

زیاااتر بااڵدەساات بااوو، پێكهاااتەی هەناادێك موسااتەعمەرەدا كە لە سااەر بنەمااای پەیماننااامە دروساات ببااوو وەك كنتاااكی بۆچااونی ئاااینی 
 .حكومەتیش كەوتبوە ژێر كاریگەریەوە

 
لە هەندێك موساتەعمەری وەك نیویاۆرك كە لەساەر بنەماای ئیمتیاازی دەساەاڵتی پادشاا واتە قاۆرخی كەساێك باوو، شاێوەی حاوكمڕانی 

بەشای ئەنجاومەنی ناوێنەران و ساینات جۆرێك بوو لە السایی كاردنەوەی سیساتمی پەرلەماانی بریتاانی و دەساەاڵتی یاساادانان لە دوو 
لە . خەڵكاای خاااوەن زەوی نوێنەرەكانیااان هەڵاادەبژارد و پادشاااش دیاااری كردناای ئەناادامانی ساایناتی لە ئەسااتۆدا بااوو. پێااك هاااتبوو

بی روانگەی بریتانیاوە ئەو  دەسەاڵتەی درابوو بە دەساەاڵتی یاساادانانی موساتەعمەراتەكان، شاا پێای بەخشایبوون و ئەوەش هااوتەری
 .نەبوونی حوكمڕانی بوو، چونكە ئەوان موستەعمەرەكانیان بە پاشكۆی خۆیان دەزانی و حوكمڕانی رەها بە دەستی واڵتی دایكەوە بوو

 
 موستەعمەراتەكان دژی چەوسانەوەن

 
ۆژهەاڵت یەكبگارن هەوڵەكانی فەرەنسا بۆ شكستپێهینانی بریتانیا لە سەرزەویە نوێیەكان بونە هۆی ئەوەی موساتەعمەرەكانی كەنااری ر

. هەوڵەكااانی دروسااتكردنی فیدراساایۆن نەگەیشااتە ئەنجااام. بااۆ ئەوەی لە كاااتی هێرشااكردنە سااەریان بتااوانن بەرگااری لە خۆیااان بااكەن
موساااتەعمەرەكان پێیاااان واباااوو كە ئەگەری هێرشاااكردنە ساااەریان الوازە و لە هەماااان كاتیشااادا زۆر بە تونااادی دەیانویسااات ناسااانامەو 

 .بەاڵم ئەو دۆخە گۆگانی بەسەرداهات و وردەوردە بۆچونی دروستكردنی یەكێتی سەریهەڵدا. ارێزنسەربەخۆیی خۆیان بپ

 
 كە نۆ ساڵی خایاند بە كردەوە كۆتایی هێنا بە رۆ  و دەسەاڵتی فەرەنسا لەو  7100سورپێستەكان لە ساڵی  -شەگی فەرنسا 
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بریتانیا بۆ بژاردنی قەرزەكانی بڕیاریدا راستەوخۆ خاۆی . زۆر هات بەاڵم بریتانیا بەهۆی ئەو جەنگەوە توشی قەرزاریەكی. كیشوەرەدا
تا ئەو كاتە بریتانیا تەنها لە پێناوی پەرەپێدانی بازرگانی و دەسات . باج لە خەڵكی موستەعمەرەكانی رۆژهەاڵتی ئەمریكا وەرگرێت

اڵم دوابەدوای نەمانی فەرەنسا لە نااوچەكەو دوای بە. راگەیشتنی بە بازاگ هەستابوو بە كردنەوەی موستەعمەرەكان لە باكوری ئەمریكا
ەوە پەیڕەو دەكرا، بریتانیاا داوای دەكارد زیااتر دەسات  7061شكست هێنان لە شەگەكەدا، بە پێچەوانەی ئەو سیاسەتەی كە لە ساڵی 

 .لە كاروباری ناوخۆی موستەعمەرەكان وەردات

 
، بونە هاۆی ئەوەی بریتانیاا سیاساەتی (ەكان و بژاردنی قەرزەكانی جەن واتە پێویستی بە داهات بۆ  خەرجی)هەموو ئەو هەنگاوانە 

پادشااو پەرلەماانی بریتانیاا رایانگەیاناد وەرگرتنای بااج . وەرگرتنی باج بە شاێوەی راساتەوخۆ لە موساتەعمەرەكاندا پراكتیازە بكاات
بریتانیاااان و هەماااوو مافەكاااانی كەساااێكی خەڵكااای موساااتەعمەرەكان لەبەر ئەوەی هااااواڵتی . بەشاااێكە لە توانااااو دەساااەاڵتی بریتانیاااا

 .بریتانیایان هەیە، بۆیە دەبێت ئەركەكانی خۆیان كە پێدانی باجە بە دەسەاڵت، جێبەجێ بكەن

 
ئەگەر موستەعمەرەكان دەیانەوێت لە هەگەشەی دەرەكی بەدوربن، وەك چۆن فەرەنساا بە دەساتی بریتانیاا شكساتی هێناا، ئاشاكرایە كە 

بریتانیا بۆ ئەو مەبەساتە لە سااڵی . تنە لە ئەستۆ بگرن و ئەو كارەش لە رێگەی پێدانی باجەوە سەردەگرێتدەبێت خەرجی ئەو پاراس
باۆ بەرگاری كاردن لە موساتەعمەرەكان و دابینكردنای خەرجای ماانەوەی . یاساای پاوولی دەركارد 7106یاسای شاەكر و لە سااڵی  7104

بااۆیە بڕیاااردرا هەمااوو كاااەەز و نااامەو . نیشااتوان ملكەچاای باااج پێاادان بونااایەسااەربازەكانی ئینگلیااز لەو موسااتەعمەرانەدا، دەبااوایە دا
 .بە شێوەیەكی پراكتیكی هەموو بوارەكانی ژیان كەوتنە ژێر كاریگەری ئەو یاسایەوە. نوسراوێك پوولی باجی لێبدرێت

 
ەرجیەكاانی ژیاان لە موساتەعمەرەكاندا ئەو یاسایە بووە هۆی زۆربوونی خ. یاسای شەكر بڕیاریدا كە باج لە سەر شەكری خاو دابنرێت

پەرلەماان بڕیاریادا بااج لەساەر شوشاەو چاا و  7101سااڵی . و لە الیەكی تریشەوە خەرجیەكانی بازرگانیشی زۆر بە تونادی زیاادكرد
ئەو باجااانە بااۆ ئەوە دانااران تاااوەكو مااوچەی فەرمااانڕەوا و . «تاااون شااند»كاااەەز دابنرێاات وئەو یاسااایەش پێاای دەوتاارا یاسااای 

تاا ئەو كااتە ئەنجاومەنە لۆكاڵیەكاان كاۆنترۆڵی دیااریكردنی ماوچەی ئەو فەرماانڕەوانە كە لە الیەن . ارمەندەكانی دیاكەی پێبادرێتك
دەست تێاوەردانی بریتانیاا لە كاروبااری حكاومەتی موساتەعمەرەكان و هەنگاوناان باۆ وەرگرتنای . بریتانیاوە دانرابوون لە ئەستۆدا بوو

 .هاوكێشەكانی تێكە  و پێكە  كردباج لە خەڵكەكە، هەموو 

 
وەك كاۆمەڵە باازنەیەك لە كاۆی گشاتی ژیاانی . بۆ سەدەیەك بریتانیاا های  دەساتێوەردانێكی لە كاروبااری موساتەعمەرەكاندا نەكردباوو

وو لە ئامااانجی بریتانیااا لە دروسااتكردنی موسااتەعمەرەكان بریتاای باا. بازرگااانی ئیمپراتااۆریەتی بریتانیااا دەیااڕوانیە موسااتەعمەرەكان
هەر بااۆیە كارئاسااانی زۆری دەكاارد بااۆ ئەوەی خەڵااك كااۆچ بااكەن بااۆ ئەو . بەهێزبااوونی پااێگەی بازرگااانی خااۆی و كااۆكردنەوەی سااامان

هەرچەنااادە زۆربەی . یەكێاااك لەوكاااار ئاساااانیانە دەساااتێوەرنەدان باااوو لە كاروبااااری نااااوخۆی موساااتەعمەرەكان. ساااەرزەویە تاااازانە
 بریتانیایان دەكرد، بەاڵم ئەوان هەموكارێكیان دەكرد بۆ رازی كردنی دڵی خەڵكەكەو دەسەاڵتی  فەرماندارەكان نوێنەرایەتی پادشای

 . یاسادانان كە لە الیەن دانیشتوانی موستەعمەرەكانەوە هەڵبژێرابوون
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ئیساتعماریانە لە بەاڵم پااش نەماانی ملمالنێای . بریتانیا وەك سەرچاوەیەكی داهات تەماشای دانیشتوانی موساتەعمەراتەكانی نەدەكارد
ئەو . باكوری كیشوەرەكەدا كە لە ئەنجامی شكستی فەرەنساو هۆڵەنداوە هاتبوە ئاراوە، شاو پەرلەمانی بریتانیاا سیاساەتەكەیان گاۆگی

تێگەیشاتن،  7171ئەوان لە كاتی نوسینەوەی دەستوردا لە ساڵی . كارەش بوە هۆی گۆگینی تێڕوانینی نوخبەكان بۆ ناوەگۆكی دەسەاڵت
 .ونی دەسەاڵتێكی چاودێر، دەبێتە هۆی زیادەگۆیی و چەوسانەوەنەبو

 
 شی سێیەم به

 
 بە بێ بونی نوێنەر باج وەرگرتن بوونی نییە

 
دانیشتوانی موستەعمەرەكان شانبەشانی نوخبەكانی واڵت راپەگین و بڕیاریان دا بە هی  شاێوەیەك و لە ژێار های  هەلومەرجێكادا بااج 

پێیان وابوو لەبەر ئەوەی هاواڵتی بریتانیاان و ئێساتا ماافی هااواڵتی ئەم ساەرزەویە تازانەیاان هەیە،  خەڵكەكە. نەدەن بە بریتانیا
دانیشاتوانی موساتەعمەراتەكان رایانگەیاناد ئەوان هااواڵتی بریتانیاان و . بۆیە دەبێت بە راوێژ لە گە  ئەماندا سیاسەتگوزاری بكرێات

 .كە بەشێكە لە ئیمپراتۆریەتی بریتانیابە ئارەوزوی خۆیان هاتونەتە ئەو واڵتە نوێیە 

 
دەبێت لە رووی چۆنایەتیەوە جیاوازیەك بكرێت لە نێوان ئەو كەسانەی لە موساتەعمەراتەكانی بااكوری ئەمریكاا دەژیاان و ئەوانەی لە 

ساەنی ئەو زەویاانە خەڵكی موستەعمەرەكانی دیاكە هااواڵتی بریتانیاا نەباوون، بەڵكاو دانیشاتوانی رە. شوێنی دیكەی ئەو واڵتە دەژیان
بەاڵم . بااوون كە لەژێاار داگیركاااری بریتانیااادا بااوو، ئەوان كە واڵتەكیااان لە ژێردەسااتیدا بااوو دەبااوایە خۆشاایان لە دیلێتیاادا بااژین

 .دانیشتوانی موستەعمەراتەكانی باكور لە شوێنیكدا نیشتەجێ بوون كە زەویەكەی بووەتە بەشێك لە موڵكی پادشای بریتانیا

 
لە چوارچێوەی ئەو لۆژیكەدا باوو . واڵتی بریتانیا هاتونەتە ئەو شوێنانە و لەگە  خۆیاندا هەموو مافێكی خۆیان هێناوەئەوان وەك ها

خەڵكای موساتەعمەراتەكان دەیاانوت ئەوان های  نوێنەرێكیاان . هاتە ئااراوە« بێ بوونی نوێنەر باج نادەین»دروشمی  7104لە ساڵی 
ی لە بەرژەوەنادیەكانیان بكاات، كەواتە ئەوان ملكەچای های  یاسااو بڕیارێاك ناابن كە لە الیەن  لە پەرلەماندا نییە باۆ ئەوەی بەرگار

پەرلەمانێاااك ماااافی باااوونی نوێنەرماااان پاااێ ناااادات كەواتە بە چ حەقێاااك داوای جێبەجێكردنااای . پەرلەماااانی بریتانیااااوە دەربچێااات
 .ئەركەكانمان لێدەكات

پەرلەماان لە خەمای هەماوو . وساتەعمەراتەكان قساەی پاێ دەكەن قاابیلی قەباو  نیایەپەرلەمان رایگەیاند ئەو لۆژیكەی دانیشتوانی م
لە خااودی بریتانیاااش ناااوچەی وا هەیە لە . هاااواڵتیەكی بریتانیااایە لە هەر شااوێنێك بێاات، جااا نوێنەریااان هەبێاات یاااخود نەبێاات

بە نااوێنەری هەمااوو هاواڵتیااانی بریتانیااا  پەرلەماناادا نوێنەریااان نیاایە، بەاڵم دەبێاات ملكەچاای یاساااكان باان، چااونكە پەرلەمااان خااۆی
 .دەزانێت

 
لەبەر ئەو لااۆژیكە بااوو پەرلەمااان رایگەیانااد، راسااتە دانیشااتوانی موسااتەعمەراتەكان بە شااێوەیەكی رەساامی نوێنەریااان لە پەرلەماناادا 

 دەكەن، لە هەمان كاتدا  واتە ئەو نوێنەرانەی كە نوێنەرایەتی ناوچەكانی دیكە. هەیە« نوێنەری مەجازیان»نییە، بەاڵم ئەوان 
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 .نوێنەرایەتی ئەو ناوچانەش دەكەن كە نوێنەریان لە پەرلەماندا نییە

 
 فەزیلەتی كۆكردنەوەی سەروەت و سامان

 
بەدواوە هاااتبوون بااۆ ئەمریكااا لە ناااوچەی جیاااواز و دەسااتەو تاااقمی جیاااواز پێااك هاااتبوون و  7061ئەو كااۆچبەرانەی كە لە ساااڵی 

هەنادێكیان باۆ بەدەسات هێناانی ساەروەت و ساامان هااتبوون، هەنادێكی دیكەیاان . زۆر لە یەكتر جیاواز بوونهۆكاری هاتنەكانیشیان 
وەك خزمەتكااار لە الیەن خێاازانە دەوڵەمەناادەكانەوە هێنرابااوون، قەراریااان وا بااوو دوای چااوار بااۆ حەوت سااا  خزمەتكااردن پااارچە 

هەنادێكی تار هۆكااری هاتنەكەیاان دەگەگایەوە باۆ بەدەسات هێناانی ئاازادی . ئەوانە كرێكاری پەیمانبەستن باوون. زەوییەكیان پێبدەن
هەنادب كاۆچبەریش هەباوون لە بەر ئەوەی لە بریتانیاا . خەڵكانێكیش پێیان وابوو ئەم واڵتە گونجاوترە لە بریتانیا بۆ ژیاان. زیاتر

هەنادێك لەو كاۆچبەرانەی زۆرتارین . زەویە تاازەیەتاوانیان كردبوو، حكومەت بۆ تەواوكردنی ماوەی زیندانیەكەیان دەینااردن باۆ ئەم 
 . كاریگەریان بە سەر شێوازی ژیان و دامەزاوەكانی ئەم سەرزەویە تازەیەوە هەبوو

 
ئەمااان بەدوای سااەروەت و سااامان و . پیورتینەكااان یەكێااك بااوون لەو گااروپە كەمااانەی كە بە هااۆی بیروباااوەگەوە كۆچیااان كردبااوو

ئەوان . وەك ساایمبولێك بااۆ بەهەشاات دروساات بااكەن» لەسااەر گردێااك شااارێك » ن، بەڵكااو دەیانویساات نیعمەتەكااانی زەویاادا نەدەگەگا
بەاڵم . دروست بكەن باۆ ئەوەی مرۆڤاایەتی لە كێژەڵاۆكەی ژیاان رزگاار باكەن« فانۆسێكی دەریایی»دەیانویست بۆ رزگاربوون لە زریان 

 .انجدا، لە یەك شتدا یەكسان بوونهەموو گروپە كۆچبەرەكان سەرەگای جیاوازیان لە ناوەگۆك و ئام
 

 ئەوان لەو باوەگەدا بوون كە مافی خۆیانە رۆڵیان هەبێت لە دیاریكردنی . هەمویان خۆیان بە هاواڵتی بریتانیا و خاوەن حەق دەزانی
 كۆمەڵگاكانی  ئەوە ئەو تایبەتمەندیەبوو كە هەر لەسەرەتای نیشتەجێ بونیان لە ئەمریكا ئەوانی لە. چارەنوسی سیاسیی خۆیاندا

 .هەربۆیە بە شێوەیەكی سروشتی و راستەوخۆ دژی وەرگرتنی باج راپەگین دەستی پێكرد. دیكە جیادەكردەوە

 
تا ئەو كاتەی یاسای وەرگرتنی بااج دەرچاوو، خەڵكای موساتەعمەرەكان هەرێامە ئۆتۆنۆمیەكاانی خۆیاان بە بەشاێك لە ئیمپراتاۆریەتی 

كرد، بەاڵم دواتر بە هۆی ستەمكاری و پاوانخوازی بریتانیاوە، بزوتنەوەی رزگااریخوازی و ئاازادی بریتانیا دەزانی وشانازیشیان پێوەدە
 .و مافخوازی و سەربەخۆیی سەریهەڵدا

 
لە ماساچویسات كارەسااتی  7116دژایەتی كردنی یاسای باج وەرگرتن لە هەر سێزدە واڵیەتەكە پەرەی سەند و سەرئەنجام لە مارسای 

ئەوەش یەكەماین . لە موستەعمەرەكاندا دروسات باوو« كۆمیتەی موكاتەبات»دوای ئەو كۆمەڵكوژیە . لێكەوتەوە ی«كۆمەڵكوژی بوستن»
رێپێاوان و نااگەزایی . میكانزیمی پەیوەندی لە نیوان موستەعمەرەكانی لێكەوتەوە و لە رێگەیەوە بیروباوەگی سەربەخۆیی سەری هەڵادا

دا خەڵكای شاارەكە چایەكەیاان رژانادە نااو بەنادەرەكەوە باۆ ئەوەی «نای چاای بۆساتنجەژ»لە  7110بەردەوام بوون و لە دیسەمبەری 
 .نیشان بدەن« تاونشند»ناگەزایی خۆیان لەهەمبەر یاسای 
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 لە دایك بوونی فیدرالیزم

 
گرتناای هەڵوێساتی دانیشاتوانی موساتەعمەرەكان و كااردانەوەی پەرلەماان و دەسااەاڵت، كێشاەكەی گەورەتار كارد و تەنهاا لە ئاساتی وەر

سااوربوونی دەسااەاڵت لە سااەر سااەقامگیری و پێااداگرتنی دانیشااتوانی موسااتەعمەرەكان لەسااەر ئااازادی، مەسااەلەی .  باجاادا نەهێشاات
ناوێنەری هەماوو موساتەعمەرەكان جاگە لە جۆرجیاا یەكەماین كاۆنگرەی خۆیاان لە  7114لە سااڵی . سەربەخۆییان كردە شتێكی حەتمای

یااان باڵوكااردەوەو  رایانگەیانااد تەنهااا دەسااەاڵتە «جاااگی مااافی ئەمریكیەكااان»لەوب كۆببااونەوە نااوێنەرەی  60ئەو . فیالدیفیااا بەساات
 .یاسادانانەكانی موستەعمەرەكان مافی ئازادی و باجدانان و مافەكانی خەڵكی موستەعمەرەكانیان لە ئەستۆدایە

 
دی لەگە  واڵتاای دایكاادا دەمێنێااتەوە، بەاڵم گەر نااوێنەرانی كااۆنگرە رایااان گەیانااد ئەگەر بریتانیااا ئەو مافااانە بسااەلمێنێت، پەیوەناا

گاااوێنەدانی بریتانیاااا بەو خواساااتانە وای كااارد دانیشاااتوانی . نەیساااەلمێنێت، جاااگە لە ساااەربەخۆیی هااای  چاااارەیەكی دیكەماااان نیااایە
 .ببن و داوای سەربەخۆیی بكەن« مافەكانی خۆیان وەك هاواڵتی بریتانی»موستەعمەرەكان دەست بەرداری 

 
كۆمەڵگاایەك دەركەوت كە لە مااوەیەكی .سەربەخۆیی راگەیەندراو واڵتێكی نوب لە دایاك باوو 7110نگی حوزەیرانی ساڵی لە چواری ما

ئەو كااۆچبەرانەی كە پێااك هاااتبوون لە خەڵكااانی سااەركێش و . كەماادا تااوانی سااتایلێكی نااوب لە ژیااانی سیاساایی پیشااانی دونیااا باادات
كۆمەاڵیەتی، توانیان لە ئاراستەیەكی جیااواز و لە چوارچێاوەیەكی سیاسایی هاوبەشادا پارەپەرەست و ریفۆرمخوازی ئاینی و الكەوتەی 

 .كارێك بكەن كە كەم كەس باوەگی بە سەركەوتنیان هەبوو
 

 ، كارولینای باشور مارسی (7110كانونی یەكەمی ساڵی )نیوهمشایر »ئەو دەمەی ئەمریكا سەربەخۆیی خۆی راگەیاند، چوار والیەت 
والیەتەكاانی رودئایلناد و كنتااكی كە . خااوەنی دەساتوری خۆیاان باوون 7110و نیوجرسای تەماوزی 7110ا حوزەیرانی ، ڤیرجینی7110

بە پێی فەرمانی پادشا دروست ببون، دوای ساەربەخۆیی ئەو بەشاانەی فەرمانەكەیاان  7000و  7006یەك لە دوای یەك لە ساڵەكانی 
كنتااكی و دواتار  رودئایلناد  7777سااڵی . و فەرمانەكیاان كارد بە دەساتوری خۆیاان الدا كە تایبەت بوون بە دەسەاڵتی شای بریتانیاا

هەموو والیەتەكاانی ئەمریكاا باوون بە خااوەنی دەساتوری  7176بە گشتی تاوەكو ساڵی . دەستوری نوێیان بۆخۆیان دانا 7746لەساڵی 
 .تایبەت بە خۆیان

 
لە . سااەر ئەوە رێكەوتان لە چااوار چێاوەی یەك حكومەتاادا خۆیاان رێكااخەنوالیەت، هەمویاان لە 70دوای ساەربەخۆیی و دروسات بااوونی 

دوای هەماااوو والیەتەكاااان  7177لە كاااۆنكرەی گشاااتی، بەنااادەكانی كۆنفدراسااایۆنی پەساااەند كااارد و لە مارسااایی سااااڵی  7111/ 76/1
 . یەكخران( قەزایی و یاسادانان و جێبەجێكردن)پەسەندیان كرد ، دەسەاڵتەكانی 

 
جێبەجێكردن دروست نەكرا، چونكە بە پێای ئەو ئەزماونەی كە لە بریتانیاا وەریاان گرتباوو، گەیشاتبونە ئەو بااوەگەی بەاڵم دەسەاڵتی 

 مەسەلەی . بۆچونی والیەتەكان لەو بارەوە یەك نەبوو. باشترین جۆری دەوڵەت ئەو دەوڵەتەیە كە دەسەاڵتی جێبەجێكردنی نەبێت
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 .ۆرە ئەمریكا ئەو سومبالنەی نەبوو كە حكومەتی مۆدێرنی لێ پێك دێتبەم ج. باج و لەشكریش بە هەڵپەسراوی مایەوە

 
والیەت كە  70والیەتەكااان سااەربەخۆیی تەواویااان هەبااوو، لە راسااتیدا ئەو یەكێتاایەی كە هەبااوو یەكێتیەكاای روكەش بااوولە نێااوان 

لەبەر ئەوەی پەیاڕەوی كاۆنگرەی گشاتی هەنادێك جااریش . هەریەكەیان لە چوارچێوەی دەستور و خواست ویستی خۆیاندا بڕیاریاان دەدا
والیەت كەمتر نەبێت، زۆر جار بە هۆی نەبوونی رێژەی پێویست نەدەتوانرا حكومەتێاك پێاك  1وای دانابو هەركۆبونەوەیەك دەبێت لە 

و بە تەنیااا شااتێك كە دەیااانكرد دەنگاادان بااوولە سااەر هەناادێك رێكەوتنااامەو بڕیااار، ئەویااش هاای  والیەتێااك مااولزەم نەبااو. بهێنرێاات
 .جێبەجێكردن یان پابەندبوون پێوەییان

 
لە سااەردەمێكدا كە مەسااەلەی حكااومەتی نەتەوەیاای و نیشااتمانی و گرتبااونەوەی دەسااەاڵت لە سااەنتەردا زۆر باارەوی پەیاادا كردبااوو، بە 

دەساەاڵت و  نەباوونی چوارچێاوەیەكی سیاسای خااوەن. چاوی شكسات و ساەرنەكەوتنەوە تەماشاای ئەزماوونی فیادرالیزمی ئەمریكاا دەكارا
 .بەرپرسیارێتی دیاریكراو، بوە هۆی شكستهێنان و ناكارامەی لە بەرێوەبردنی كۆمەڵگادا

 
كێشااە دارایاای و بازرگانیەكااان . ناكااارایی لە دابااین كردناای خۆشااگوزەرانی و ئاسااایش بااونە هااۆی ناسااەقامگیری مەدەناای لە كۆمەڵگااادا

دراوێكای زۆری كااەەز . ەخۆو پێاك هاتبێات كاروباارەی نااوخۆیی رێاك بخااتالیەنی سەرب 70سەلماندیان كە ناكرێت یەكێتیەك كە لە 
هەبوو، بەاڵم باێ نارب باوو، قەرزی گشاتی لە فراوانبوونادا باوو، باۆ سااەكردنەوەی بەروباومی كشاتوكاڵی بازارێاك نەباوو ، زۆریانەی 

شۆگش و قەیرانای كاۆمەاڵیەتی و سیاسایان  خەڵك قەرزاربار بوون و توانای بژاردنیان نەبوو، هەموو ئەوانە هەلومەرجی هەڵگیرسانی
 .رەخساندبوو

 
والیەتە لەو بااااوەگەدا باااوون كە بەرژەوەنااادیەكانیان و ئەو ئاااازادیە فەردیاااانەی كە  70بەاڵم زۆریااانەی خەڵاااكەكە و نوخبەكاااانی ئەو 

ر لە دەسااا  خەبااات بە ئەو سااەربەخۆییە تااازەیەی  كە دوای زیااات. هەیااانە تەنهااا لە چوارچێااوەی ئەو كۆنفدراساایۆنەدا بەدی دێاات
دەستیان هێنابوو، ئەو ترسەی  ال دروستكردبوون كە بیار لە گاۆگان لەو دۆخەی كە هەیاانبوو باكەنەوە و شاێوەیەكی دیاكە لە حكاومەت 

 .دروست بكەن تا مەترسی لە سەر ئازادیە فەردیەكانیان نەمێنێت
 

 شی چوارەم به

 
 نوخبەكان لە عەوام دەترسن

 
ئەوەی ئەو شۆگشاەی جیاادەكردەوە ئەوەباوو . لە ناكاو نوخبەكانی كۆمەڵگاای خساتە بەر مەترسایەوە« ل شیدانی»شۆگشی  7170ساڵی 

 جوتیارێك بە ناوی دانێل شی سەركردایەتی شۆگشەكەی دەكرد كە خەڵكی رۆژئاوای ماساچویست و پێشترش لە شەگی سەربەخۆیدا وەك 
 . سەرباز خزمەتی كردبوو
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دە كەساای دانیشااتوانی واڵتەكە هەشااتیان جوتیااار بااوون، هەروەهااا هەناااردەی گەناام و گەناامە شااامی و  بە لە بەر چاااوگرتنی ئەوەی لە
تااوتن و باارنج سااەرەكیترین چاااالكی خەڵااكەكە بااوو، ئااابوری ئەمریكااا زیاااتر پشااتی بە ئااابوری بازرگااانی دەبەساات، زەوی بە رەمزیاای 

بە رەماازی ئااازادیخوازی لە قەڵەم دەدران، بااۆیە نوخبەكااان  دەوڵەمەناادی و پااێگەی كااۆمەاڵیەتی دەهاااتە ژماااردن و شۆگشااگێڕەكانیش
گەیشتنە ئەو دەرئەنجامەی كەوا ئەگەر هەنگاوی بە پەلە هەڵنەنێن بۆ دروستكردنی حكومەتێكی مۆدێرن كە بنەماكانی لیبرالیزم تێدا 

 .دەسڕێتەوەپارێزراو بێت و ئابوریەكی پتەوی هەبێت، واڵتەكە لەبەر یەك هەڵدەوشێتەوەو یەكێتیەكەشیان 

 
تێكچوونی بەرژەوەندی جوتیاران كە زۆرینەی دانیشتوانی والیەتەكانیان پێاك دەهێناا لە گە  بەرژەوەنادی بازرگاان و ساەرمایەدارەكان 

نوخبەكان زۆر بە خێرایای بۆیاان دەركەوت . كە  سەرقاڵی كۆنترۆڵكردنی دەسەاڵت بوون، مەشخەڵی لێكترازانی واڵتەكەی هەڵگیرساند
ازی ئەم حكااومەتە ناكااارایە نەگااۆگن بااۆ حكااومەتێكی بەهێااز و خاااوەن دەسااەاڵتی وا كە بتوانێاات یاسااا بەرقەرار بكااات و ئەگەر شااێو

 .پەرەپێدان ئەنجام بدات، پێگەی خۆیان لە دەست دەدەن

 
ێكی مەركەزی نوخبەكانی كۆمەڵگا كە شێوازی حكاومەتێكی پشات بەساتو بە كۆنفدراسایۆنیان خساتبووە گوو، بە باشایان نەزانای حكاومەت

 بەهێز دروست ببێت، چونكە لە روانگەیەكی لیبرالەوە دەیانڕوانیە سروشتی مرۆڤەكان و پێیان وابوو مرۆڤ بە سروشت  هەوڵدەدات بۆ 
 . ئەنجامدانی كاری خێرو پاراستنی ئازادیەكان و بەرژەوەندیەكانی كۆمەڵگا

 
انەوە بەنرختاارین شاات بااوو، بیریااان بااۆ ئەوە نەچااوو لە ئەنجااامی بە هااۆی ترساای زۆریااان بااۆ پاراسااتنی ئااازادی تاكەكەساای كە بەالیاا

دوابەدوای داوای دەساااەاڵتی . نائاااارامی و ناساااەقامگیری ونەباااوونی حكاااومەتێكی بەهێاااز، خاااودی ئاااازادی دەبێاااتە یەكەماااین قورباااانی
لە ئاناپۆلیسای میریالناد باۆ جێبەجێكردنی ڤیرجینیا كە جیمز مدیسۆن رۆڵی سەرەكی لە پێك هێنانیدا بینای، ناوێنەری پێانج والیەت 

 .  وتوێژكردن سەبارەت بە كێشە بازرگانیەكانی والیەتەكان كۆبوونەوە

 
بەاڵم هەمااوو نوێنەرەكااان گەیشااتبونە ئەو باااوەگەی كە ئەو كێشااانەی واڵتەكە روبەگووی بااوەتەوە زۆر گەورەتاارە لە شااێواز و جااۆری 

ئەگەر ئاماااانج لە . ەی ساااتراكتۆری حكاااومەت و شاااێوازی كااااركردنیەتیپەیوەنااادیە بازرگانیەكاااان و خاااودی ئەو كێشاااانەش دەرهاویشااات
سااەربەخۆیی بە دەساات هێنااان و بەرگااری كااردن بێاات لە ئااازادی و مافەكااان، ئەوا بریتانیااا بە سیاسااەتەكانی خااۆی هەمویااانی پێشااێل 

ی كردناای پادشااا بە كااردەوە هەمویااان لەوە تێگەیشااتبوون كەوا هێشااتا هۆكاااری سااەرەكی جەناا  لە گە  بریتانیااا و دژایەتاا. كردبااوو
بە هااۆی الوازی حكااومەت و ناكااارایی پێكهاااتەی دەسااەاڵت لە دابینكردناای پێداویسااتیە ئابوریەكااانی خەڵااك، ترساای ئەوە . نەگەخساااوە

 .هەبوو ئازادیە فەردیەكان بكەونە بەر هەگەشەوە

 
 ئامانج لە بوونی سیستم پەرەپێدانی . دەكردنەبونی سیستم بە پلەی یەكەم هەگەشەی لە ئازادی و مافە سروشتیەكانی مرۆڤەكان 

لە ئاناااپۆلین نااوێنەرە . ئازادیەكااانە و تەنهااا لە هەناااوی ئازادیەكاناادا مااافە فەردیەكااانی دیااكە توانااای دەركەوتنیااان بااۆ دەگەخسااێت
سایازدە والیەتەكە لە ئامادەبووەكان گەیشاتنە ئەو دەرئەنجاامەی كە پێویساتە كە كۆنیانسایۆنێكی دیاكە بە ئاماادەبوونی ناوێنەری هەر 
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بااس لە گااۆگینی شااێوەی حكااومەتەكە كاارا، بەو . فیالدیفیاا ببەسااترێت بااۆ ئەوەی بڕیااار لە ساەر چااۆنێتی بەگێااوەبردنی واڵتەكە باادرێت
 .مانایە كە كۆنفدراسیۆن ببێتە دەسەاڵتدار

  
 ئەریستۆكراتەكان دیموكراسیی دەخولقێنن

 
مااانگی ئایاااردا تااوانرا  66فیالدلیفیااای والیەتاای پنساایلیانیا دەسااتی پێكاارد، بەاڵم لە مااانگی ئایاااردا كۆنیانساایۆنی دەسااتور لە  74لە 

والیەتەوە هاااتن بااۆ كۆنیانساایۆنەكە و تەنیااا والیەتاای رۆدئایلنااد  76نااوێنەر لە  66. نیسااابی قااانونی بااۆ دانیشااتنەكان دروساات ببێاات
ئەو نوێنەرانەی بەشاداریان لە كۆنیانسایۆنەكەدا . اری نەكردبەهۆی ترسی لە كەمكردنەوەی ئازادیەكانی تاك لەو كۆنیانسیۆنەدا بەشد

 .والیەتدا جێبەجێ بكەن 70ملیۆن لە دانیشتوانی  1/0كردبوو دەیانویست شێوەی حكومەت بەسەر 

 
. ونئەوان سایمبولی ئەریساتۆكراتی والیەتەكاان باو. نوێنەرانی ئامادە بوو لەو كۆنیانسیۆنەدا بریتای باوون لە ناوخبەی كۆمەڵگاكانیاان

دەسااەاڵتەكانی یاسااادانانی والیەتەكااان ئەو جااۆرە كەسااایەتیانەیان هەڵبژاردبااوو و وەك رەماازی كۆمەڵگاكااانی خۆیااان ناردبویااان بااۆ 
ئەو ناوێنەرانە نەك هەر لە .  ساا  باوو، ئەوەش نیشاانەیەك باوو باۆ گەنجێتای واڵتەكە 40ناوەنادی تەمەنای ئەنادامان . پنسیلیینیا

دیارترین سەرچاوەی داهاتیان . دەهاتنە ژماردن، بەڵكو لە رووی ئاستی خوێندنیشەوە بە نوخبە دەژمێردرانرووی ئابوریەوە بە نوخبە 
 كەسیشیان كۆیلەدار  66یەك لەسەرچواریان خاوەنی گەورەترین زەوی كشتوكاڵی بوون و . بریتیی بوو لە زەویوزار و كۆیلە فرۆشی

 .بوون

 
هەرچەنادە . ت كەسایان پاارێزەرو ئەوانای تار بازرگاان، قەشاە، دكتاۆر و ئەفساەر باوونهەشا. هەموو نوێنەرەكان خااوەنی موڵاك باوون

رەش پێساتەكانیش  كە . كریكاران های  نوێنەرێكیاان نەباوو. خەڵكەكە جوتیار بوون، بەاڵم تەنیا دوو نوێنەریان جوتیار بوون% 76
سااور پێسااتەكانیش كە . ن لە كۆنیانساایۆنەكەدا نەبااووهەزاریااان كااۆیلە بااوون، هاای  نوێنەرێكیااا 666هەزار كەس دەبااوو  066ژمارەیااان 

پێكهااااتەی ئاااابوری ئەو ناااوێنەرانە و . دانیشاااتوانی رەساااەنی واڵتەكە باااوون نوێنەریاااان نەباااوو، چاااونكە بە بێگاااانە لە قەڵەم دەدران
 .ەدەكراسەرچاوەی داهاتەكانیان، جگە لە سەپاندنی موڵكداری وەك بونیادێك بۆ كۆمەڵگا، چاوەگێی هیچی دیكەیان لێن

 
ئەوان . ئەو نااوێنەرانەی كە لە كۆنیانساایۆنەكەدا ئامااادە ببااون بە رەماازی گروپەكااانی دەسااەاڵتی سیاساای و ئااابوری كۆمەڵگااا دەژمێااران

هاتنە ناو كۆنیانسیۆنەكەوە بیریاان لەوە دەكاردەوە بەرژەوەنادی چینەكاانی دەساەاڵتدار بپاارێزن، چاونكە لەو  7171كاتێك لە ساڵی 
باۆیە بڕیاریاان داباوو ئەو شاێوازەی . ەو شێوازەی دەسەاڵت لەو كاتەدا بااڵدەست بوو نەیدەتوانی ئەو ئەركە راپەگێنێاتباوەگەدا بوون ئ

 .دەسەاڵت لە رگەوە هەڵتەكێنن

 
 ئەو كاتەی هەر پێنج والیەتی ڤیرجینیا، پنسیلیینیا، دلیر، نیوجرسی و نیویۆرك كۆبونەوە و دەیانویست ساڵی دادب  7170ساڵی 
سیۆنی دەستور ببەستن، نەك هەر لە هەوڵی چاككردنی پێكهاتەی كۆنفدراسیۆنەكەیاندا نەبوون، بەڵكو بیریشیان لەوە نەكردەوە كونیا

 .شتێكی نوی دروست بكەن
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قەیرانای ئاابوری ساەقامگیری واڵتەكەی خسااتبوە مەترسایەوە، ئەو قەیارانە زیاااتر خاۆی لە زۆری پاارەی كاااەەزی باێ رەساید و كەماای 
یی و نەتوانینی زۆربەی خەڵك بە تایبەت جوتیاران  بە بژاردنی قەرزەكانیاان و زۆرباوونی قەرزی گشاتی و نەباوونی یەك پارەی سكە

نوخبەكان گەیشتبونە ئەو باوەگەی كە بە پێچەوانەی كۆبونەوەی ئانااپۆلین، دەبێات كاار باكەن . جۆر دراو بۆ هەموو واڵت، دەردەكەوت
توانێاات ئااابوری واڵتەكە ببااوژێنێتەوە و هەلاای پێویساات بااۆ پەرەپێاادانی ئااابوری كۆمەڵگااا بااۆ دروسااتكردنی حكااومەتێكی نااوب تااا ب

 .بڕەخسێنێت

 
كەس و ماساچویساات كە  747611ئەو والیەتااانەی كە كەوتبااونە ناااوچەی نیوئینگالنااد واتە والیەتەكااانی نیوهمشااایر دانیشااتوانەكەی

كەس باوو،  606776كەس بوو، كنتاكی كە دانیشتوانەكەی  01711 كەس بوو رودئایلند كە دانیشتوانەكەی 017171دانیشتوانەكەی 
كەس باوو، پنسایلیانیا  716170كەس باوو، نیوجرسای كە دەكەوتە ناوەنادەوە و دانیشاتوانەكەی 077110نیویۆرك كە دانیشاتوانەكەی 

كەس  670016شااتوانەكەی كەس بااوو، میریالنااد كە دانی 66661كەس بااوو، دلیربااا كە دانیشااتوانەكەی  406000كە دانیشااتوانەكەی 
كەس بااوو،  610711كەس بااوو، كارۆلینیااای باااكور كە دانیشااتوانەكەی 464170بااوو،  ڤیرجینیااا كە لە باشااور بااو  دانیشااتوانەكەی 

كەس باوو، هەر هەموویاان وەك یەك و  66674كەس بوو و جۆرجیا كە دانیشتوانەكەی  747111كارۆلینیای باشور كە دانیشتوانەكەی 
بەاڵم هەمویاان لەو بااوەگەدا باوون كە ئەم شاێوازەی حكاومڕانیەی ئێساتا ناتوانێات . سان توشی قەیرانی ئابوری نەهااتنبە شێوەی یەك

ناوەگۆكێكی ئاابوری و چیناایەتی هەباوو، نوخبەكاان پێیاان واباوو گەر « شی»شۆگشەكەی . كێشە ئابوریەكانی كۆمەڵگا چارەسەر بكات
 .سیستمی كۆمەاڵیەتی لەبەر یەك هەڵدەوەشێنێتەوەچارەسەر نەكرێت زریانەكەی رە  و ریشەی 

 
 شی پێنجەم به

 
 لە ئەمریكا یەكێتی نێوان دین و ئاین

 
 ئاااابوری، بەرژەوەنااادی و چیناااایەتی لێكچاااونی پاااا  لە كردباااوو، بەشاااداریان ناااوێنەر وەك كونیانسااایۆنەكەدا لە كە نوخباااانەی ئەو

 .بوون نزیك لێك خوێندنەوە ئاستی رووی لە هەمویان كە ئەوەبوو ئەویش دەكردنەوە، كۆی دیكە تایبەتمەندیەكی
 
ناوەندی فێركردنی باااڵ لە سەرتاساەری والیەتەكانادا كراباوونەوە و لە كااتی كونیانسایۆنەكەدا ژماارەكە  1ۆییدا سەربەخ سەردەمی لە

 باوو، كەس ملیاۆن یەك نازیكەی نادنیوئینگل دانیشاتوانی ژماارەی هەرچەندە. بوون نیوئینگلند ناوچەی لە زۆربەیان. ناوەند 76گەیشتە 
 هۆكاری لەبەر بەاڵم كەس، هەزار وپێنسەد ملیۆن یەك باشوریش و كەس هەزار سەد سێ و ملیۆن یەك نزیكەی ناوەگاستیش ناوچەكانی

 .ەزراندام لەوب زانكۆكان ئەوە لەبەر هەر و بوون نیوئینگلند ناوچەی خەڵكی هەبوو خوێندن لە حەزیان كە ئەوانەی زۆرترین ئابوری
 كۆباونەوە لە كۆبونەوەی ئەم ئەوەی. بنوسرێتەوە نوب دەستورێكی بدۆزرێتەوەو حوكمڕانی نوێی شێوازێكی كە بوو ئەوە بۆ كۆبونەوە ئەو

 هەروەهاا هەباوو، تەواویاان تێگەیشاتنی سیاساییەوە رووی لە بەشاداران باوو ئەوە جیاادەكردەوە تاردا قۆنااەی لە دیكەی هاوشێوەكانی
 كۆمەڵگاا نوخبەكاانی ئەوەی باۆ دەگەگایەوە ئەوەش هۆكااری. هەباوو حوكومەتەكاان ساتراكتۆری جۆرەكاانی بە ساەبارەت نزۆریا زانیاری
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 بااڵی كە باوو ئااینیە پەروەردە ئەو دەرهاویشاتەی جاۆرەش و لە بیركردنەوەیەكای. دەدا زانیااری و زانسات وەرگرتنی بە زۆریان گرنگی
 .كێشابوو واڵتەكەدا بەسەر

 
. دەردەچاوون باوون هەفتەنامە زۆرترینیان كە رۆژنامە 16 لە زیاتر كونیانسیۆنەكەدا بەستنی كاتی لە كە بدەین لەوەش سەرنج دەبێت

 تەنیاا هاتبوون، كە كۆچبەرانەی ئەو نێو لە. كۆمەڵگاكەدا ناو لە هەیبوو ئاین كە گەورەیەی پێگە ئەو بۆ دەگەگایەوە ئەوەش هۆكاری
 بیروبۆچاوونە تاوەكو هاتبوون مەبەستە ئەو بۆ ئەوان. ئەمریكا گەیشتبوونە فكرییەكانیان بەها و وەگبیروبا هۆی بە ئاینیەكان گروپە

 .بكەن پیادە نوێیەدا سەرزەویە لەم خۆیان ئاینیەكانی
 

  دەوپەروەر باڵوكردنەوەی لەسەر جەختیان هاتنیان لەسەرەتای هەر ئەخالقیەكان، شتە بەهاو بە ئاینی پیاوانی زۆری باوەگی لەبەر
 دامەزراوەكاانی زۆربەی. دامەزرا ەوە«هارڤاارد» نااوی بە قەشاەیەك الیەن لە كۆلیژ یەكەمین. دەكردەوە موستەعمەرەكاندا لە فێركردن
 و نەزانااین وابااوو پێیااان ئاینیااانە پیاااوە ئەو. كاارانەوە ئاینیەكااانەوە لە الیەن ناوەناادە 7166بااۆ  7066سااااڵنی  نێااوان لە فێركااردن

 خواوەنااد توانااایی بە و گەورەیاای بە پەی نیاایە ئەوەی توانااای بێاات نەخوێناادەوار كەسااەی ئەو. ئیلحااادە و كااوفر یكاایدا نەخوێناادەواری
 كاارێكی بە باو سەرەتایی خوێندنگەی كردنی دروست بوو ئەوە لەبەر هەر. تێناگات مرڤەكان و سروشت بوونی دروست چۆنێتی لە. ببات

 .ئیجباری
 
 شاارانەی لەو بڕیاردرا ، دەگێڕا بچوكەكاندا گەورەو شارە لە بڕیاردان لە گەرەیان رۆڵێكی ئاینی نیپیاوا ئەوەی گرتنی چاو لەبەر بە
ما  زیاتری تێادایە  766خێزان زیاتر بێت دەبێت قوتابخانەیەكی سەرەتایی بكرێتەوە و ئەو شوێنانەشی كە  66لە  دانیشتوانەكەی كە

یااانە پێیااان وابااوو ئەو كۆمەڵگااایەی كە ئاسااتی زانسااتی بەرز بێاات هەلااومەرجی ئەو گااروپە ئاین. قوتابخااانەیەكی ناوەناادی بكاارێتەوە
 كااردنەوەی بە سااەبارەت 7066لە پێشااەكی ئەو كااۆمەڵە یاسااایانەی كە لە ساااڵی . تێگەیشااتن لە باااوەگە ئاینیەكااان زیاااتر دەگەخسااێت

 منادااڵن فێركردنای پەروەردەو باۆیە.. نە،كەساەكا نەزانینای شاەیتان چەكای گەورەتارین ئەوەی لەبەر» هااتووە دەركارا قوتابخانەكاان
 «.دێنێت پێك مەملەكەتەكە بەرژەوەندی مەسەلەی گرنگترین

 
 پلۆرالیزم و ئازادی مەزهەبی

 
 حكااومەتی كااردنەوەی نزیااك بااۆ هەوڵێااك هاای  موسااتەعمەرەكاندا، مەزهەباای كاروباااری لە ئاااینی ریفۆرمخااوازانی بااڵدەسااتی هااۆی بە

 لە كەنیسە جۆر چەندین. ئەمریكا لە نەدرا ئاینی یەكخستنی بۆ هەوڵێك هی  كاتدا هەمان لە نەدرا، ئایندا گە  لە موستەعمەرەكان
 هاااتنی دوابەدوای 7041 ساااڵی. موسااتەعمەرەكان تایبەتمەناادیەكانی لە یەكێااك بە بااو مەزهەباای وفاارە دامەزران موسااتەعمەرەكاندا

 .دەرچوو «میرلەند» ئاینی لێبوردەیی اییاس لە بوون ئاینی بیروباوەگی خاوەنی كە كۆچبەر كۆمەڵێك
 
  جوگرافیا ئەو بەرەو دەدا خەڵكی هانی ئەوەش لەبەر هەر و دامەزراند بازرگانی بۆمەبەستی موستەعمەرەكانی بریتانیا بنەگەتدا لە
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 زیااتر بەرامابەردو رۆژئااوا باۆ كاۆچكردن باۆ هانادان موساتەعمەرەكان قەڵەماڕەوی كردنای فراوان هۆی بە دواتریش. بكەن كۆچ تازەیە
 و ئااااین لە دیاااكەو كەنیساااەیەكی باااۆ بگاااوازیتەوە كەنیساااەیەكەوە لە دەكااارا ئاساااانی بە زۆر ساااەرزەویەكان بەربااااڵوی هاااۆی بە. باااوو

 لەو دینای بااوەگی و مەزهەبی فرە و ئاینی لێبوردەیی مەسەلەی كرد وایان خااڵنە ئەو هەموو. تر مەزهەبێكی سەر بچیتە مەزهەبێكەوە
 .بسێنێت تەشەنە زیاتر امەزراوەداد تازە واڵتە

 
 ساەر لە مرۆڤەكان رزگاركردنی لە بێت بریتی سیاسیی دەسەاڵتی ئامانجی دەبێت رایانگەیاند، پیورتینەكان رێبەرانی كاتێك بۆیە هەر
 ژێراوەكاانیهەڵب ئەنادامە الیەن لە نەدرا پیشاان بەرهەڵساتكاریەك های  ئاسامان، لە رۆحیاانە رزگااركردنی ئااینیش ئامانجی و زەوی

 نااوچەكەو بەرباڵوی و هەمەجۆر كۆچبەری بوونی. دانرابوون بریتانیاوە شای الیەن لە كە موستەعمەرەكان فەرمانڕەواكانی و یاسادانان
 تواناای و ئااینی ریفۆرمخاوازی پێشاینەی بازرگاانی، پێداویساتی واڵتەكە، باۆ جیااواز مەزهەبای بیروبااوەگی بە ناوب كاۆچبەری هاتنی

 نااوێنەرانی تێڕوانیناای بیركااردنەوەو سااەر لە فراوانیااان كاااریگەری ئەوانە هەمااوو دیااكە، ناااوچەیەكی بااۆ ناااوچەیەك لە گااوێزانەوە
 . هەبوو واڵتەكە كۆنیراسیۆنی

 
 دەسااتور دانااانی كۆنیراساایۆنی نااوێنەرانی بزانرێات، ئەمریكااا پیورتینەكااانی كولتااوری بە دەكرێات كە عەقاال، بە بەسااتن پشاات هاۆی بە

 ئاینیاان رۆڵای تەماشاای هۆشایاریەوە بە گرنگتر هەموی لە كراوەو بیرێكی بە هەمویان بوون، زۆر هۆشیاری و زانیاری نخاوە هەمویان
 كاتادا هەماان لە واڵتەكەو لە ئااین رۆڵای كە دابڕێژرێات شاێوەیەك بە دەساتور دەبێات كە واباو پێیاان هەمویاان. كۆمەڵگاادا لە دەكرد

 .ببێت بەرجەستە عەقاڵنیەت
 
  ئەو. هەبوو عەقڵ بە بەستن پشت رەوایەتی بە هەمیش و ئیمان رەوایەتی بە هەم تەواویان باوەگی نوێنەران دراسیۆنەداكۆنی لەو
 باوون، پیورتینەكانادا بۆچونەكانی كاریگەری ژێر لە چۆن وەك ببونەوە كۆ فیالدلفیا لە و هاتبوون والیەتەوە 76نوێنەرەی كە لە  66
 زۆر شاتێكی ئەوەش. بەرپااببوو بریتانیاادا لە كە وفكریاانەی سیاسای گۆگانكارییە ئەو كاریگەری ژێر كەوتبونە ئاشكراش شێوەیەكی بە

 .بوو لۆژیكی
 

 می که شی یه به
 

 كولتوری ئینگلیزیی و لیبرالیزمی دایك

 
  راگەیشتنیان دەست لەبەر موستەعمەراتەكان نوخبەكانی موستەعمەرەكاندا، بەسەر بریتانیا دەسەاڵتدارێتی سەردەمی لە بنەگەتدا لە
 خۆیاان واڵتەكەی ناوخبەی ژێردەساتەی هەردەم ساەربازی، پشاتیوانی و پیشەساازی بەرهەمای وباازار و كۆمەاڵیەتی و سیاسی پێگەی بە

 هەر. بوون بریتانیادا كۆنترۆڵی ژێر لە ئابوریشەوە و سیاسیی و كولتوری رووی لە موستەعمەراتەكان لەوە جگە. بوون بریتانیادا واتە
 چەندە توانی هاوسەنگیەكان لە بریتانیا بگۆگێت، بە هەمان رادە كاریگەری هەبوو لەسەر 7077خااڵنەیە شۆگشی  ئەو ەرلەب
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 .تێگەیشتنی سیاسیی و دۆزینەوەی گونجاوترین نمونەی حكومەت بۆ ئیدارەدانی كۆمەڵگا

 
بڕوخێنێات و سیساتمی « ئساتوارت»بنەمااڵەی  لە بریتانیاا تاوانی باۆ هەتاا هەتاایە دەساەاڵتی ئیالهای دوایان پادشاای 7077شۆگشی 

ئەم گۆگانكاارییە لە پێكهااتەی حكومەتادا ئەوە دەگەیەنێات كە دەبێات لەمەوال . دەسەاڵتی پادشاهی پەرلەمانی لە جێگەی دامەزرێنێات
ەیەكە لە كە شاێو« دەساەاڵتی هەماهەنا »لەم كااتەوەیە چەمكای .  پادشا بۆ هێشاتنەوەی دەساەاڵتی خاۆی هاوكااری پەرلەماان بكاات

ئەم شاێوازی جیااكردنەوەی دەساەاڵتەكان لە یەكتار باۆ . تیۆری جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكانی منتساكیۆ، دەكەوێاتە واری جێبەجێكاردنەوە
یەكەم جااار بااوو پراكتیاازە دەكاارا، چااونكە شااا دەسااەاڵتی جێبەجێكردناای لە ئەسااتۆدا بااوو، ئەنجااومەنی عەوام دەسااەاڵتی یاسااادانان و 

 .وەزیرەكانی شا دەبوایە پاش رەزامەندی ئەنجومەنی عەوام دەست بەكار بن. دەسەاڵتی قەزایی ئەنجومەنی لۆردەكان

 
« ویلیاام»كچای پادشاای هەڵهااتوی واڵت و مێاردەكەی « مااری»ئەم شێوازەی دەسەاڵت كە دوابەدوای گفتوگاۆو بێنەوبەردەكاانی نێاوان 

ۆی نوسینی مانفێستی مافەكان، بەاڵم زۆر بە پێچەوانەی ئەو لاۆژیكە بوە ه 7071ئەو مەسەلەیە هەرچەندە لە ساڵی . هاتبونە ئاراوە
تۆماااس پااین لە رێااگەی باڵوكااردنەوەی كتێاابەكەیەوە رۆڵێكاای  7110هەر لە بەر ئەوەبااوو ساااڵی . بااوو كە مونتسااكیۆ باااوەگی پێاای بااوو

ۆمەڵگااای واڵتااانی ئۆروپااایە، بەاڵم فراواناای لە هاناادانی شۆگشااگێرەكاندا بیناای و رایگەیانااد هەرچەناادە بریتانیااا پێشااكەوتوترین ك
 .گواستنەوەی شێوازی دەسەاڵتی بریتانیا بۆ ئەمریكا شتێكی گونجاو نییە و دەبێتە هۆی هاتنە سەركاری حكومەتێكی عەوام گەرا

 
 ەندە هەرچ. هەر لەو چوارچێوەیەدا بوو كە مەسەلەی جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكان لە ئەمریكا خرایە بەر باس و جێگەی خۆی كردەوە

جۆری ئەو حكومەتەی كە لە بریتانیا دەسەاڵتدار باوو جیااواز باوو لەوەی ئەمریكاا، بەاڵم ئەو ئەندێشاەو بیركاردنەوەی كە باووە هاۆی 
 .سەرولێژكردنی پێكهاتەی سەڵتەنەت لە بریتانیا، لە ئەمریكاش پێگەی خۆی هەبوو

 
بە . ئەوەی دەسااەاڵت دەبێاات لە دەسااتی خەڵكاادا بێاات دەكااردەوە ئەو بیركااردنەوانە جەختاای لە سااەر پەیمااانی كااۆمەاڵیەتی و ناااوەگۆكی

یاان بەرز كردباووەوە، شۆگشاگێرە ئەمریكیەكاان باسایان لە پێویساتی «بژی كۆماریەت»پێچەوانەی شۆگشگێڕە فەرەنسیەكان كە دروشمی 
مان بۆ دەردەخات كە باۆچی خەڵاك بوونی نوێنەر بۆ دانانی یاساكانی تایبەت بە دارایی دەكردەوە، ئەوەش خۆی لە خۆیدا گرنگی ئەوە

 .پێیان لە سەر بوونی پەیمانی كۆمەاڵیەتی و رێكەوتن لە سەر ستراكتۆری حكومەت و خەڵك وەك سەرچاوەی دەسەاڵت، دادەگرت

 
نااوێنەرانی سااێ جااۆر بەرژەوەناادی ئااابوری لە كۆنیانساایۆنەكەدا ئامااادەبوون، بەاڵم هەر هەموویااان لە رووی پەیوەناادی و نزیكیااان لە 

ریتانیاااوە لە ماااوەی نیشااتەجێبونیان لە موسااتەعمەرەكاندا لە رووی فەلسااەفی و سیاسااییەوە بە شااێوەیەكی تونااد كەوتبااوونە ژێاار ب
ئەو . ئامااادەبوانی كۆنیانساایۆنەكە نااوێنەری بانااك و بازرگااان و بەرهەمهااێن و خاااوەن موڵكەكااان بااوون. گۆگانكارییەكااانی بریتانیاااوە

ر جون لۆك و ئادام سمین وئسپینوزا پەرەیان پێدا، بوو بە بنەگەتی لیبرالیازم و روڵای ساەرەكی لە تێڕوانینەی تۆماس هابز كە دوات
 .دانانی دەستوردا بینی و دەری خست كۆمەڵگاو حكومەت خاوەن تایبەتمەندی خۆیانن
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لە ئەنجامی نامەی دووەمی جۆن لۆك بوو سەبارەت بە حكومەتی مەدەنی، بە دڵنیاییەوە راگەیاندنی ساەربەخۆیی  7077ئەگەر شۆگشی 
ئەو هۆكاارانەی دەبانە . و دواتر گیانی بەبەر ژیانی سیاسیی لە ئەمریكاو نوسینەوەی دەستوردا كارد 7110بوە  هەوێنی فكری شۆگشی  
ان هەڵقواڵوی خواستی خەڵكە باۆ پاراساتنی ماافە سروشاتیەكانیان و ئەوەشای دەبێاتە هاۆی دروسات باوونی هۆی سەرهەڵدانی كۆمەڵگاك

 .حكومەتەكان بریتیە لە چۆنێتی پاراستنی ئەو مافانە
 

 شی شەشەم به
 

 م و کۆتایی شی دووه به

 
 كولتوری ئینگلیزیی و لیبرالیزمی دایك

 
 بااڵدەسات ناوەگاسات ساەدەكانی لە كە بنەمایاانەی ئەو هەمان لەسەر دەسەاڵت كردنی سنوردار چەمكی7077 ساڵی مەزنی شۆگشی پێش
 بەاڵم.دەكارا جێبەجاێ ئەشارافەكانەوە كەنیساەو شاو دەسەاڵتەكانی دابەشكردنی رێگەی لە سنورداركردنەكەش دەكرا، بۆ پێناسەی بوون
 دەسااەاڵتەكانی لە جیاااواز چوارچێااوەیەكی لە دەبااوو وەردەگاارت، ئاساامانەوە لە دەسااەاڵتەكانی كەنیسااە ئەوەی لەبەر هاوكێشااەیەدا لەم
 لە ساەرمایەداری سیساتمی هااتنی و كەنیساە رۆڵای كااڵبوونەوەی و ناوەگاسات سەدەكانی هاتنی كۆتایی دوابەدوای.بكرێت تەماشا تردا

 .گرت خۆ لە تازەتری شێوەیەكی دەسەاڵت یسنورداركردن زەرورەتی مۆدێرن، دەوڵەتی دروستبوونی و فیوداڵیزم سیستمی جێگەی

 
 وەك ئەوەی مەزن شۆگشااای بەاڵم بچەساااپێت، و دەركەوێااات «سروشاااتی» شاااێوەیەكی بە ئەوەی باااۆ خایاناااد دەیەی چەنااادین هەرچەناادە
 وونبا كاۆك ئەوە لەساەر بۆچونەكان.وەرگرت جەوهەری زۆر خەسڵەتێكی دەسەاڵت سنورداركردنەی ئەو دواتر.بریتانیا بەخشیە خەاڵتێك

 جەخات زەرورەتای.بێت ئیلزامی دەبێت یاسا پرۆسەی و بێت بااڵدەست یاسا دەبێت نمونە بۆ بێت، هەتاهەتایی بۆ سنورداركردنە ئەو كە
 و شاەفاف دەبێات حاوكمڕانی و سیاسایی بڕیااردانی رەوتای.هاتەئاراوە حكومڕانی سەرەكی بنەمایەكی وەك خەڵك رەزامەندی سەر كردنە
 سانورانەی ئەو و بان گشتگیر دەبوایە تاك ئازادیەكانی.هەڵدا سەری بن بەرپرس تاقم دەستەو یەك تەنیا ابێن چەمكی و بێت ئاشكرا

 بریتای تااك ئازادیەكاانی گرنگتارین بگاۆگین، شاوێن و كاات پێای بە نابێات واتە بن، ریشەیی و پتەو دەبێت دادەنرێت حكومەت بۆ كە
 .ئاینی ئازادی و رادەربرین ئازادی لە بوون

 
 ت لە چوارچێوەی لۆژیكی سنورداركردنی دەسەاڵت بنوسرێتەوەدەبێ

 
  بنوسرێتەوە دەسەاڵت سنورداركردنی لۆژیكی چوارچێوەی لە دەبێت ئەمریكا دەستوری بڕیاریاندا كۆنیانسیۆنەدا لەو ئامادەبوو نوێنەرانی

 بە ساەبارەت منتساكیۆ كە تێازەی ئەو.گیرێاتب لەبەرچااو هااتبوو بەدەسات كە مێژوویەی ئەزمونە ئەو و ئەمریكاو تایبەتمەندیەكانی و
 ئەمریكاااو تایبەتەكااانی ئەزمااونە لەبەرچاااوگرتنی بە لیبرالیاازمیش بۆچااوونی مەیاادانەكەو هاااتە هەیبااوو دەسااەاڵتەكان ساانورداركردنی

 .خرایەروو بوو سا  ساڵەهای مەدەنی ئەزمونی بەرهەمی كە والیەتەكە سیازدە لە ژیان ناوەگۆكی
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 لە سیاسااای هاوسااەنگی لە تااایبەت جااۆرێكی رێاااگەیەوە لە ئەوەی بااۆ بەرباااس، خاارایە كە باااوو كۆماااری ەكاایچ گرنگتاار هەمااوی لە
 بە ببااون ئامااادە كۆنیانساایۆنەكەدا لە كە نااوێنەرانەی ئەو.بكرێاات رەچاااو دەسااەاڵتەوە پێكهاااتەی الیەن لە چاالكیەكااان ئەنجاماادانی

 بتااوانن خەڵااك رێااگەیەوە لە ئەوەی بااۆ دەكاارد، حقوقیااان سااەاڵتدارێتیدە دابەشااكردنی داوای كە بااوو راسااتیانە ئەو لەبەرچاااوگرتنی
 پاێچەوانەی بە.بهێانن بەدەسات دەیانەوێت كە شێوەی بەو خۆیان سروشتیەكانی مافە و ببەستن دەسەاڵتدا گە  لە كۆمەاڵیەتی پەیمانی
 ئەلكاان» كە دەكاارت سااتراكتۆرێكیان وایدا ببااون ئامااادە كۆنیانساایۆنەدا لەو كە ئەمریكااا نوخبەكااانی خۆیااان، بریتانیەكااانی هاوتااا

 .گوندەكان سەربەخۆیی بنەمای نابوو ناوی «دوتوكوویل

 
 جیاااواز رێگەیەكاای سیاساای وسااتراكتۆری واڵت دروسااتكردنی بااۆ ئەمریكااادا لە ئۆروپااا، دیااكەی كۆمەڵگاكااانی و بریتانیااا پااێچەوانەی بە

 مەركەزەوە خواساتی و گوشاار ئەنجاامی لە ئەمریكاا واڵتای ئااینی و یبونیااد و فەرهەنگی و ئابوری هۆكاری كۆمەڵێك لەبەر.گیرایەبەر
 .نەبێت رۆڵی ئەمریكادا دەوڵەتی دروستكردنی لە توندوتیژی كرد وای ئەوەش هەر دانەمەزرا،

 
 و بڕیاااردەر بە بااوون والیەتەكااان دەسااەاڵتی سااتراكتۆری و لۆكاڵیەكااان یاسااادانانە دەسااەاڵتە و لۆكاڵیەكااان حكااومەتە تەنیااا دواتاار

 هەر و باكەن دروسات واڵتێاك كۆببنەوەو یەك دەوری لە بڕیاریاندا والیەتەكان كران باس هۆكارانەی ئەو لەبەرچاوگرتنی بە.حوكمڕان
 .بپارێزێت خۆی دەسەاڵتدارێتی والیەتێكیش

 
 بەڵكاو نەباوو، دروسات حاكمەكاان خواساتی و سەنترالیزم نەبونی هۆكاری بەر لە ئۆروپا هاوشێوەی ئەمریكا لە دەوڵەت - گەل چەمكی

 بەاڵم باوو، ئۆروپاا وەكاو مایلەت_  دەوڵەت پێكهااتەی هەرچەندە دەبینی بۆیە نا، هەنگاوی سەنتەر بەرەو پەراوێزەوە لە جۆاڵنەوەكە
 .بوو جیاواز بونیان دروست چۆنیەتی شێوەو

 
 بتوانێت كێشەوگرفتەكانی كۆمەڵگا چارەسەر بكات

 
 و بگااونجێ مۆدێرناادا هەلااومەجی گە  لە كە حكومەتێااك كاااری سااەر هاااتنە پێویسااتی بەر لە ووابااو بڕیااار دەسااتوردا كۆنیانساایۆنی لە

 بااۆ دی واتااایەكی بە بكااات، رەچاااو بااارەوە لەو والیەتەكااان تێڕواناای و بۆچااون و بكااات چارەسااەر كۆمەڵگااا كێشااەوگرفتەكانی بتوانێاات
 ناوێنەران ئایااردا ماانگی 66 رۆژی لە كە كااتەی ئەو. نارازا پێویسات بە حكاومەت باونی بەگێاوەبردن و مەركەزی دەساەاڵتی بوژانەوەی
 لە راگاۆگینەوە و وتاوێژ رێاگەی لە دەكەن باۆ كااری ئەوان كە حكاومەتەی ئەو ساتراكتۆری كە ئاشكرابوو بوون دەستور دانانی سەرقاڵی

 .دەبێت والیەتەكان خواستی پێی بە و تەقەال و هەو  دروستكراوی مەركەزی حكومەتی و دەبێت دروست والیەتەكان نێوان

 
 كۆنیانسایۆنەكەدا لە نوێنەرەكاان باوەگی هۆی بە موستەعمەرات، قۆناەی مەندیەكانی تایبەت لە بو یەكێك كە گوندنشینی دیموكراسی

 چاونكە گرت سەری ئەوەش بوو، دروست حكومەتداری نوێی شێوەیەكی دروستكردنی پێناوی لە كۆنیانسیۆنەكە.هەبوو خۆی پێگەی بەهاو
 بەڵكاو نیایەو خواوەنادی دەساەاڵتێكی دەساەاڵت. بگرێت سەرچاوە خەڵكەوە لە دەبێت دەسەاڵت كە هەبوو بەوە باوەگیان ئەندامان هەمو
 .دادەنێن بناەەكەی خەڵكن ئەوە
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 هێناااانەدی باااۆ حكاااومەت ئەوەی لەبەر» ناااوێیەكەوە ساااەرزەویە هێناااایە خۆیانااادا گە  لە بریتانیااااوە لە نەریتەیاااان ئەو كاااۆچبەران
 حكاومەت ئەوەی باۆ.«بكرێات دروسات ئەوان ویساتی و خواسات بە حكاومەت ساتراكتۆری دەبێت بۆیە دەكرێت، دروست خەڵك تەكانیخواس
 موسااتەعمەرەكاندا هەمااوو دەسااتوری لە نەهێنێاات، بەكااار رێگەپێاانەدراو و خاارا  مەراماای بااۆ وەرگرتااوە خەڵكاای لە كە هێاازەی ئەو
 ساااەربەخۆ شاااێوەی بە و دەساااتور دەرەوەی لە «مانیفێساااتە» ئەو ڤیرجینیاااا لە تەنهاااا بەاڵم جێگیركااارا، «مافەكاااان مانیفێساااتی»

 .حكومەتە خودی رەوایەش دەسەاڵتە ئەو شوێنی و وەردەگرێت خەڵك لە خۆی رەوایەتی دەسەاڵت.باڵوكرایەوە

 
 هۆكاری یەكەمی دروست بونی والیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا

 
 دروسات ساەرەتاییەكەی شاێوە بە( ویاك) رێاگەی لە كە ئینگلیزیاانەی سونەتە ئەو ەتەكانوالی  لە دواتر و موستەعمەرەكان لە سەرەتا
 ئەو كۆنیانساایۆنەكەدا لە كە باوو ئەوە لەبەر( والیەتەكاان) خسااتنی پراوێاز.پاراكتیكەوە بااواری كەوتە و باوو جێگیار بەتەواوی بباوو،

 دروسات یەكەمای هۆكااری كە باوو ئەوە دیكە لەوانی جیادەكردەوە فیالدیفیا لە دەستوری كۆنیانسیۆنی ئەوەی. یەكالكرابووەوە مەسەلەیە
 ئەگەر ئەوەی بااۆ دەگەگێااتەوە دوهەم هۆكاااری. موسااتەعمەراتەكان سااەربەخۆیی بااۆ دەگەگێااتەوە ئەمریكااا یەكگرتوەكااانی والیەتە بااونی
 كاركردنادا لە ساەربەخۆیی ویساتەپێ بادات، خاۆی تەمەنای بە درێاژە ساەربەخۆیی راگەیانادنی مانیفێساتی پێی بە ئەمریكا وایە بڕیار

 ئەنجااام خزمەتگااوزاری و ئاااوەدانی و خۆشااگوزەرانی هەبێاات ئەوەی توانااای دەبێاات حكااومەت سااتراكتۆری هەمانكاتیشاادا لە و بپارێزرێاات
 .بدات

 
 لە.ۆروپاایەئ ئەزماوونی پاێچەوانەی ئەوەش بكرێات، تەماشا سەرەوە بۆ خوارەوە لە دەبێت كارامە مەركەزی حكومەتێكی دروستكردنی بۆ

 گروپێكای یااخود مەركەزی، دەساەاڵتی خودی ویستی بە نەك بوو، دروست والیەتەكان خواستی ئەنجامی لە مەركەزی حكومەتی ئەمریكا
 سیاسایی ژیاانی و ماۆدێرن دەوڵەتای بوونی دروست خواستی ئۆروپاوە پێچەوانەی بە.بزانێت پێویستی و گرن  بە گۆمەڵگا ناو تایبەتی

 كۆنیانسایۆن ناوێنەرانی.هەڵادا ساەری والیەتەكان و شارەكان لە دواتر و شارۆچكەكان لە ئەنجا و دەركەوت دەكانەوەگون لە پێشدا لە
 .بوون نزیك یەك لە زۆر بیروبۆچونەوە ناوەگۆكی رووی لە

 
 و بەرزبااوون بڕوانااامەی خاااوەن كۆنیانساایۆنەدا لەو بەشااداربوون كەسااانەی ئەو هەمااوو بااوو، ئاسااان زۆر مەسااەلەیەش لەو تێگەیشااتن
 جاۆن فەلساەفەكانی بە باوەگیاان هەمویان.هاتبوون یەكەوە لە نزیك فكری سەرچاوەی لە حكومڕانیەوە تیوریەكانی رووی لە هەموشیان

 ماافە هەڵقواڵوی كە والیەتەكانیانەوە دەستوری بە بوون پەیوەست ئێسقان تاسەر هەمویان.هەبوو لیبرالیزم سونەتیەكانی بەها و لۆك
 .بوون مرۆڤ نیسروشتیەكا

 
 جۆن فكری بنەمای سەر لە ئەمریكا سەربەخۆیی مانیفێستی.بوو پەسەند پێ ئەمریكایان سەربەخۆی مانیفێستی ناوەگۆكی هەمویان هەر
 لە باوو ئەوەش لەبەر هەر.نوساینەوەیدا لە هەباوو رۆڵیاان كۆنیانسایۆنەكەش ئەنادامانی زۆربەی داگێژاباوو، لیبرالیەكاان بەها و لۆك
. باوون نزیاك لێاك بۆچاونەوە بیركردنەوەو رووی لە هەمویان چونكە ئەندامانەوە، ناو نەكەوتە بگرەوبەردە لەسەری، ێژكردنوتو كاتی
 .واقع ئەرزی سەر لە دەستورەكەبوو پراكتیزەكردنی چۆنێتی جیادەكردنەوە لێكی ئەوەی
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 شی حەوتەم به

 
 لیبرالیستە كالسیكەكان

 
 ئااابوری و كااۆمەاڵیەتی و جااوگرافی و مێژوویاای واقعاای هەڵقااواڵوی كە هەبااو جیاوازیااان ئامااانجی هەناادێك انساایۆنەكەكۆنی بەشاادارانی

 گەورەو پێای بە نوێنەران لەمبارەوە. مەركەزی حكومەتی دەسەاڵتی رادەی لە جیاوازی بوون، جۆر سێ جیاوازیەكان. بوو والیەتەكانیان
 حكاومەتێكی دەیانویسات ڤیرجینیاا پنسایلیانیاو ماساچویست، وەك پڕجەمعیەتەكانی گەورەو والیەتە. ببوون دابەش والیەتەكان بچوكی

 مەرجێكای كە نااوخۆ لە ئاارامی و ئاشتی. بكات واڵتەكە لە بەرگری دەرەكی دوژمنانی هێرشی كاتی لە تا بۆ؟. هەبێت بەهێز مەركەزی
 .بڕەخسێنێت رووەكانەوە هەموو لە كۆمەڵگا ێشكەوتنیپ هەلومەرجی سەرچاوەو و بكات بەرقەرار واڵتە پەرەپێدانی سەرەكی

 
 حكااومەتی چااونكە بااۆ؟. هەبێاات مەركەزی الوازی حكااومەتێكی دەیانویساات رودێیلنااد و دلیاار جورجیااا، وەك بچوكەكااانی والیەتە بەاڵم

 لاۆژیكی.  بكاات پێشاێل كاانمەدەنیە ئازادیە و تاكەكەس مافی ناتوانێت. كاتەوە كەم والیەتەكان دەسەاڵتی ناتوانێت الوازی مەركەزی
 والیەتە لاۆژیكی بەاڵم. پەرەپێادان و ئاابوری پێشكەوتنی بۆ واڵت وسەرچاوەكانی توانا بەكارهێنانی لە بوو بریتی گەورەكان والیەتە

 .ئازادیەكان پاراستنی گرنگی سەر كردنە جەخت لە پێكهاتبوو بچوكەكان

 
 نێااوان لە دەتوانرێاات چااۆن بااوو ئەوە بەرباااس، خاارایە كۆنیانساایۆنەكەدا لە وەیئە. وەسااتانەوە یەكدیاادا لەبەراماابەر بۆچااونە دوو ئەو
 خساتبوو دەری ئەزماوون بریتانیاا وەك دیاكەی واڵتاانی لە. بكرێات دروسات گونجانێك جیاوازن بۆچونی دوو كە «ئازادی» و «سیستم»
 ئەوەباوو پرسیارەكە. قوربانی قۆچی دەبێتە زادیئا هەر كۆتایدا لە حەتمەن و بكات چۆ  دیكەیان ئەوی بۆ شوێن یەكێكیان دەبێت كە

  پەیماانی دەساتورەكەدا لە كە پتەوەی یەكێتیە ئەو بتوانن ئەوەی بۆ نوێنەران بكرێت؟ جێبەجێ ال هەردوو خواستەكانی دەتوانرێت چۆن
 .بكەن ستدرو ئۆرگانیك پەیوەندیەكی «ئازادی» و  «سیستم» نێوان لە دەبوایە بهێنن، پێك دابوو كردنیان دروست

 
 لە باوو واڵت پێشكەوتوترین و بااڵترین «پین تۆماس» وەك كەسێكی الی بە تەنانەت كە بریتانیا ئەزمونی و 7077 گەورەی شۆگشی
 مەركەزی حكااومەتی الیەنگراناای. دانەدەنااران ئیاادئا  نمااونەیەكی بە كۆنیانساایۆنەكەوە ئامااادەبووی نااوێنەرانی بەالی ئااازادیەوە، رووی

 ماااهیەتی بە سااەبارەت لااۆك جااۆن بۆچونەكااانی لە زیاااتر ئەمااانە. هەبااوو بۆچونەیااان ئەو ئاسااایش و ئااابوری ۆكاااریه لەبەر بەهێااز،
 ئەوەش ئەبێات. كالسایكەكان لیباراڵە بوترێات پێیاان وشاە واتاای بە دەبێات ئەوەشە لەبەر هەر. بوون تر نزیك كۆمەڵگا، مەدەنیانەی

 رادەی یااان  سااەربازی رووی لە نیاایە حكااومەت الوازی و بەهێاازی بەواتااای ازالو یااان بەهێااز حكااومەتی چەمكاای لە مەبەساات باازانین
 نادیاادە بااۆ حكااومەت هەلااومەرجی لەبەرچاااوگرتنی بە بااوو خەڵااك و حكااومەت نێااوان پەیوەناادی لێاای مەبەساات بەڵكااو ، دەسااەاڵتەكانی

 .تاك مافەكانی گرتنی

 
 . بخرێت رێك دیكە واڵتانی و والیەتەكان و خۆیان والیەتەكان نێوان لە بازرگانی چۆن بوو ئەوە ناكۆكی جێگەی دیكەی مەسەلەیەكی
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 باوو وا پێیاان دیكەیاان دەستەیەكی كەچی بێت، مەركەزیدا حكومەتی دەستی لە مەسەلەیە ئەو بوو باش پێیان نوێنەران لە دەستەیەك
 ئابوریەكەیاان كە بااكور الیەتەكاانیو. هەڵادا ساەری گارو  دوو رووەوە لەو. هەبێات رۆڵای مەسەلەیەدا لەو نابێت مەركەزی حكومەتی
 و بكرێاات دروساات بەهێااز مەركەزی حكااومەتێكی دەیانویساات دەبەساات پیشەسااازیەكان بەهەمە وفرۆشاای كااڕین و بازرگااانی بە پشااتی

 .بكات دروست یەكپارچەیی و بگرێت ئەستۆ لە واڵتەكە دەرەوەی و ناوخۆ بازرگانیەكانی پەیوەندیە

 
 واڵتااانی گە  لە بازرگااانی بە پشااتیان تەواوی بە و دەهێنااا پێااك ئابوریەكەیااانی سااەرچاوەی شااتوكا ك كە باشااور والیەتەكااانی بەاڵم
 داناانی هاۆی دەباوە چاونكە. والیەتەكەیان بازرگانی كاروباری رێكخستنی بە هەستێ مەركەزی حكومەتی نەیاندەویست دەبەست، دیكەدا
 و خۆیاان نێاو لە والیەتەكاان نێاوان بازرگانیەكاانی پەیوەندیە ئەگەر.  یانقازانجەكە كەمبونەوەی و نێردراوەكانیان كااڵ سەر لە باج

. بكرێت قەدەە كۆیلەداریش دەبو حەتمەن بخرابایە، رێك یەك وەك و هاوبەش یاسایەكی چەند پێی بە بێگانە واڵتانی و والیەتەكان
 .بوو باشور والیەتەكانی بەرژەوەندی پێچەوانەی ئەوەش

 
 مەركەزیەوە حكاومەتی الیەن لە بازرگاانی دەكرد داوای ئەوەش لەبەر هەر نەبوو، تێدا كۆیلەداری كە بوو تێكوالیە تەنها ماساچویست

 رەسامی بە ساەربەخۆییەكەی والیەتەكاانەوە الیەن لە دا7117 ساڵی لە كە ڤیرمونتدا دەستوری لە تەنیا بوترێت دەبێت. ببرێت بەگێوە
 . قەدەەەكرا ئاشكرا شێوەیەكی بە ەكۆیل بە كردن بازرگانی و كۆیلەداری ناسرا،

 
 دەسااەاڵتی بااۆ بااوو نااوێنەر دانااانی چااۆنێتی مەساالەی تەكەتااوالت، سااەرهەڵدانی هااۆی بە بااوو كە ناااكۆكی جااێگەی دیااكەی بااابەتێكی
 یئاشااكرا و راساتەوخۆ پەیوەناادیەكی كە بابەتاانەی ئەو گرنگتاارین لە باوو یەكێااك ئەوە. ئەمریكاا یەكگرتوەكااانی والیەتە یاساادانانی

 .واڵتەوە جێبەجێكردنی دەسەاڵتی بە پەیوەندیان و كۆمار سەرۆك هەڵبژاردنی مەسەلەی بە هەبوو
 

 ژماارەی پێای بە نوێنەران ئەنجومەنی بۆ والیەتێك هەر نوێنەرانی ژمارەی دەیانویست بوو زۆر دانیشتوانیان ژمارەی كە والیەتانەی ئەو
 والیەتەكاااان هەماااوو دەیانویسااات باااوو كەم دانیشاااتوانیان ژماااارەی كە یەتاااانەیوال ئەو بەاڵم. بكرێااات دیااااری والیەتەكە دانیشاااتوانی
 دانیشاتوانیان ژماارەی زۆری بەر لە دەكارد داوایاان باوو زۆرتار دانیشاتوانیان ژمارەی كە والیەتانەی ئەو. هەبێت نوێنەریان بەیەكسانی
 باۆ ساەرەكی پرسایاری. لاێكەوتەوە بچوكەكاانی الیەتەو نااگەزایی ئەوەش هەبێات، زیاتریاان رۆڵای حكومەتیشدا كاروباری لە پێویستە
   رێكەوتن؟ بە بگەن چۆن ئەوەبوو نوێنەران

 
 بنەما گشتیەكانی دەستوری ئەمریكا

 
 بریتای مەقاولەیەش دوو ئەو. باوون بیروبۆچاوون خااوەن حكاومەت بنااەەی بەردی كە مەقاولە دوو بە ساەبارەت كۆنیانسیۆن نوێنەرانی

 چااۆنێتی بە سااەبارەت ئەوان واتە. دەسااتور بە دارەكااان پەیوەناادی باااوەگە بیركااردنەوەو و سیاساایەكان ەگەباااو بیركااردنەوەو لە بااوون
 باوون بریتای گشاتی بە ناوێنەران مەجەكاانی. باوون مەرجێاك كۆمەڵە خاوەنی لێدەكات پەیڕەوی حكومەت كە دەستورەی ئەو و حكومەت
 :لەمانە
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. وعەقڵگەرایای مرۆڤەكان ئەزمونی بۆ دەگەگێتەوە ریشەیان چونكە پێدەكرێت، ریانكا جیهاندا ئاستی لەسەر كە هەن یاسا هەندێك -١
 سروشاتیەكانیی ماافە چوارچێاوەی لە كە یاساایانەی لەو باریتین یاساایانە ئەو. شاوێنەوە و كاات كااریگەری ژێر ناكەونە یاسایانە ئەو

 نەك بكاات كاار مافاانەدا ئەو كردنای داباین پێناوی لە تحكومە دەبێت و هەیە مافانەی ئەو بوو دایك لە هەركە مرۆڤ و هەن مرۆڤدا
 پێشێلكردنیان

 
 تواناایەكی كاتادا هەماان لە و خراپەكااری باۆ زۆری توانایەكی مرۆڤ. خرا  و باش الیەنی كۆمەڵێك لە دێت پێك مرۆڤ سروشتی -٢

 هەلومەرجێكادا های  ژێار لە و شاێوەیەك های  بە كە بخرێات رێاك شێوەیەك بە حكومەت پێویستە بۆیە. تێدایە باشە كاری بۆ زۆریشی
 ئاازادی لە حەزی هەرچەنادە مرۆڤ. نییە كامڵ مرۆڤ. بدات تر ئەوانی مافەكانی كردنی پێشیل و درێژی دەست و تیژی توندو بە رێگە

 مرۆڤەكاااان ئەوەی لەبەر. هەیە خۆساااەپاندن و هەڵچاااون و خۆپەرساااتی لە حەزی هەمانكاتااادا لە هەیە، خۆشەویساااتی و  لۆژیاااك و
 .نەدرێت كەسەكان مرۆڤانەكانی نا خۆوە دەركەوتنی بە رێگە دەبێت بۆیە دەبەن، بەگێوە حكومەت دامودەزگاكانی

 
 بە دەبانەوەو كاۆ كۆمەڵگاایەن، ئەو هێانەری پێاك كە دەساەاڵتدارەكانیش كۆمەڵگاكەو خەڵكی. خەڵكە خواستی هەڵقواڵوی حكومەت -٣

 ئەو بنچیانەی خەڵاك رەزامەنادی. دەهێنن پێك حكومەتێك دەگرێت، خۆ لە ەاڵتەكاندەس و بەرپرسیارێتی و ئەرك كە رێكەوتنێك پێی
 . حكومەت دەداتە شەرعیەت رێكەوتنامەیەیە،

 
 كە هەلومەرجێاك رەخسااندنی لە باریتیە حكاومەت ئەركای كەواتە دەكاات، حكومەتدا پێكهاتەی بەری بە گیان خەڵك ئەوەی لەبەر -٤

 .وەرگرن خۆیان سروشتیەكانی مافە لە سود ێوەش باشترین بە بتوانن تێدا خەڵكەكە

 
 كە یاسااایانەیە ئەو دانااانی ئەركیااان یاسااادانان دەسااەاڵتی لە خەڵااك نااوێنەرانی و بێاات كۆماااری بنەمااای سااەر لە دەبێاات حكااومەت -٥

 .دەهێنێت بەدی خەڵك خواستەكانی

 
 حكااومەت دەتااوانن نەگرتاوە داویەتاای كە مااانەیپەی لەو رێازی  حكااومەت وابێاات پێاان خەڵااك كە هااۆیەك هەر لەبەر و هەركاتێاك -٦

 . بگۆگن

 
 مەرجەكانی دەستوری ئەمریكا

 
 :لە بوون بریتی كە هەبوو دەستور بە سەبارەت مەرجێكیان كۆمەڵە كاتدا هەمان لە كۆنیانسیۆنەكە ناو ئامادەبووەكانی نوێنەرە

 
 .تێوەردانەكانی دەست رادەی و رێتیدەسەاڵتدا ماوەی ئامانج، لە سنوردارە. بێت سنوردار حكومەت دەبێت -١

 
  پێویستە بۆیە دەوێت، وای خەڵك چونكە دەكرێت دروست حكومەت. كارەكانی پێكهاتەو لە بێت سادە. بێت سادە حكومەت دەبێت -٢
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 .دەدات ئەنجام كارە ئەو چۆن و دەكات چی حكومەت بزانن خەڵك

 
 نەك بێاات زا  بەسااەرخەڵكدا یاسااا ئیمپراتااۆریەتی دەبێاات. كرێااتب دروساات یاسااایەك كااۆمەڵە بناااەەی سااەر لە حكااومەت دەبێاات -٣

 باۆیە داگێاژراوە، ئەوانەوە ناوێنەرانی الیەن لە خەڵاكەكەیەو ویستی و خواست یاساكان ئەوەی لەبەر. خەڵكێك كۆمەڵە ئیمپراتۆریەتی
 .بكات كار دەركراون، خەڵكەوە وێنەرانین الیەن لە كە یاسایانەی ئەو چوارچێوەی لە دەبێت حكومەت واتە. كردارێك هەموو بۆ پێوەرە

 
 حكاومەت. ساەردەگرێت جۆراوجۆرەكاانەوە هەڵباژاردنە رێاگەی لە تەنهاا نازیكەیەش ئەو و بێات نزیاك خەڵاكەوە لە دەبێات حكومەت -٤

 .هەڵنێت هەنگاو خەڵك ویستی پێی بە دەبێت

 
 دەسااەاڵتەكان دەبێات نەدرێاات، كۆمەڵگاا مافەكاانی ناایكرد پێشاێل بە رێااگە نەكارێنەوەو كاۆ شااوێن یەك لە دەساەاڵتەكان ئەوەی باۆ -٥

 دەساااەاڵتی ئەساااتۆی لە یاساااا داناااانی. دەكرێااات جێبەجاااێ یەكتااار لە دەساااەاڵتەكان جیااااكردنەوەی رێاااگەی لە ئەوەش. بكااارێن دابەش
 دەساەاڵتی یئەساتۆ لە یاسااكانیش شایكردنەوەی و كاردن راڤە و جێبەجێكاردنە دەساەاڵتی ئەساتۆی لە یاسا جێبەجێكردنی یاسادانانە،
 بەرپرساەكانیانەوە پاایەی پالەو و خۆشەویستی رادەی رێگەی لە نەتوانن دەسەاڵتانە لەو كام هی  ئەوەی هۆی دەبێتە ئەوە. دادوەرییە

 .بسەپێنن كۆمەڵگادا بەسەر خۆیان

 
 دەساەاڵتانە ئەو بێات،نە دروسات گەنادەڵی ئەوەی باۆ پێویساتە بەڵكاو نیایە، بەس یەكتر لە دەسەاڵتەكان جیاكردنەوەی تەنها بە -٦

 توانااو وباێ كەڵاك بێ كەسانی دامەزراندنی بۆ بیانو نەكرێتە سەربەخۆیی مەسەلەی ئەوەی هۆی دەبێتە ئەوە. بكەن یەكتری چاودێری
 وەزیاری داناانی ماافی ئەو تەنهاا راساتە وەزیر، بە بیكات بوێت كێی نەتوانێت كۆمار سەرۆك واتە چاودێری. پۆستەكاندا لە نەگونجاو

 ئەوەی بااێ و بێاات دیاااریكراو حزبێكاای لەبەرژەوەناادی تەنیااا كە دەركااات یاسااایەك نیاایە ئەوەی مااافی یاسااادانان دەسااەاڵتی و یەهە
 .دەبەخشێت حكومەت كارەكانی بە هاوسەنگی چاودێر بوونی كەواتە. بگرێت لەبەرچاو دیكە گروپەكانی مافی و بەرژەوەندی

 
 شی هەشتەم به

 
 دوو شەیتان دژی سیستمی كۆماری

 
 زۆر كۆنیانسایۆن لە بەشاداربوو ناوێنەرانی كەوا گرنگەی بۆچونە ئەو دەگەینە ودەستور سیاسی گریمانەی كۆمەڵێك چاوگرتنی لەبەر بە

 لە. بااكەن تدروساا كۆمارێكاادا چوارچێااوەی لە فیاادرالیزمێك دەیانویساات بەڵكااو هەبێاات، دیموكراساایی ئەمریكااادا لە نەبااوو مەبەسااتیان
 ساەرەكی كێشاەی فیدرالیزمادا لە بەاڵم. دەهێنێات بەدەسات دەن  زۆرترین كێ واتە زۆرینەیە، دەسەاڵتی بااڵدەست لۆژیكی دیموكراسیدا

 .  دەنگەكانە ژمارەی

 
  و دەست بگرێتە دەسەاڵت زۆرینە پێویستە دیموكراسیدا لە بەاڵم بكرێن، دابەش دەسەاڵتەكان دەبێت لەوەدایە كێشەكە فیدرالیزمدا لە
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 گەر تاقمێاك دەساتەو یاان هەركەساێك. دەساەاڵت دەساتی گارتنە واتە دەنا  ژماارەی زۆرتارین. سروشاتیە شاتێكی زۆریانە چەوسانەوەی
 ریازی لە ئەوانەی ئاارادایە لە ئەوە ئەگەری كەواتە. بكاات پیاادە خاۆی بۆچاوونی بیارو دەتوانێات هێناا، بەدەسات دەنگەكانی زۆرینەی

 .بكرێت پێشێل مافەكانیان الوازن، ژمارەوە رووی لە ئەوەی لەبەر تەنیا كەمینەدان

 
 سیاساییەكان تیاۆرییە لەباارەی كە كەمەی شاارەزاییە ئەو و موساتەعمەراتی ساەردەمی بازرگاانی و ئۆروپاا مێژووی گرتنی لەبەرچاو بە

 دیموكراساایەتی ئەساساای لەسااەر مەركەزی حكااومەتێكی نەیاندەویساات بااوون ئامااادە كۆنیاساایۆنەكەدا لە كە ئەناادامانەی ئەو هەیااانبوو،
 فەرەنساشاایان شۆگشاای لە كااردن پەیااڕوی داوای نەبااوو، رۆسااۆ ژاك ژان بۆچونەكااانی لە ئاگایااان هاای  نااوێنەران. بنااێن بونیاااد ئەسااینا
 ووهەمایشد شاەیتانی باوو، چیناایەتی شاەیتانانە لەو یەكێاك. دەكات كۆماری حكومەتی لە هەگەشە شەیتان دوو وابوو پێیان. نەدەكرد
 .كەمینە چەوسانەوەی هۆی دەبێتە كە زۆرینە دەسەاڵتی لە بوو بریتی

 
 هەیە باۆی مەركەزی دەساەاڵتی تێادا كە كۆنفدراسیۆن حكومەتی سیستمی بە درێژەپێدان یەكەمیان. بوو لەبەردەمدا رێگەیان سێ ئەوان
 دروساتكردنی سێیەم. بكات واڵت ئیدارەی مەركەزەوە لە كە بەهێز زۆر مەركەزی حكومەتێكی دووهەم. هەبێت سوپایەكی و وەرگرێت باج

 فیاادرالیزم الی بەرەو زیاااتر نوێنەرەكااان مەیلاای هەیااانبوو، سااەربەخۆیی پاااش و پااێش كە ئەزمااوونەی ئەو لەبەر. فیاادرالیزم سیسااتمی
 ژمااارەوە رووی لە كەماای لەبەر كەمینەكااان مااافی پێشااێلكردنی زۆریانەوەیە، دەساات بە دەسااەاڵت دیموكراتیااداكە حكااومەتێكی لە. دەچاوو
 .حەتمیە شتێكی

 
 بەرژەوەناادی. دەكرێاات پێشااێل  تاااك ئازادیەكااانی و ماااف بەرقەراركردنیاادا پێناااوی لە بەاڵم دەبێاات، بەرقەرار سیسااتم سیسااتمەدا لەم

 وەك كااائەمری لە هەرگیااز بااوو ئەوەش لەبەر هەر بااوو، حااوكمڕانیە شااێوازی ئەم دژی رۆسااۆ. تاكاادایە ئازادیەكااانی لەسااەروی گشااتی
 . لێنەگیراوە رێزی سیاسیی فەیلەسۆفێكی

 پێیاان هەروەها. یاساكانی لە بێت سودمەند كەمینەش و بێت دەسەاڵتدا لە زۆرینە دەكرێت كە وابوو پێیان منتسیكۆ و لۆك جۆن بەاڵم
 .بوو پەسەند ائەمریك والیەتەكەی 70 الی بە فەیلەسۆفانە ئەم بۆچونی. نین یەكدی پێچەوانەی ئازادی و سیستم وابوو

 
 شاااەگی ئەنجاااامی لە ئەمریكاااا لە بەاڵم. هەڵااادا ساااەری چەوساااانەوە كردنااای دژایەتااای هەنااااوی لە كۆمااااریەت سیساااتمی فەرەنساااا لە

 چاۆن وەك. هەڵادا ساەری جیااواز دەرهاویشاتەی باۆیە. دەركەوت كۆمااریەت سیستمی بریتانیا، پەرلەمانی دەسەاڵتی و سەربەخۆخوازان
 روخسااری جیااو شاێوەی بە كاریگەریەكەیەوە، ژێر ئەكەونە خۆیان دوایی بدەن، تێك رابردوو دەیانەوێت انەیئەو» دەڵێت ئارنت هانا
 دەسااەاڵتی بەناااوی دوژمنێااك گە  لە ئەوەی لەبەر ئەمریكااا بااوونی سااەربەخۆ. «دەكەنەوە دروسااتی دوبااارە داوە تێكیااان ئەوەی دیااكە

 بریتانیاا دەساەاڵتی و پەرلەماان خواساتی بنەگەتادا لە كە بكااتەوە ە«ئاازادی» ئەو الساایی ئاسااییە زۆر هەباوو، ناكۆكی پەرلەمانی
 .بوو

 
  لە ئازادیەكانیش. بێت دەستدا لە دەسەاڵتیان زۆرینە تێدا كە بكرێت دروست كۆماری حكومەتێكی بەوەی بوو سەرەكی ئامانجی
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 سیساتم هەمایش و ئاازادی هەم دەكرێات واتە. ووبا هەماوان پەساەندی جاێگەی «رێكخراو ئازادی» چەمكی. بخرێن رێك چوارچێوەیەكدا
 گە  لە باااوو، ئەمریكاااایی داهێناااانێكی فیااادرالیزمە شاااێوازی ئەم. داهێنااارا كۆنیاسااایۆندا لە تاااایبەتە شاااێوازە ئەم. بكرێااات بەرقەرار

 پراكتیكیەوە؟ بواری خرایە مەسەلەیە ئەو شێوەیەك چ بە و چۆن بەاڵم. دەگونجا واڵتەدا ئەو تایبەتمەندیەكانی

 
 نایەكسانی، یەكسانیە

 
 هەرچەنادە. دەكارد وتوێژیاان گرنا  مەساەلەی سێ لەسەر شەخسیەكانیان، باوەگە بیرو و والیەتەكانیان بەرژەوەندی پێی بە نوێنەران

 كە دەرئەنجامێااك گەیشااتنە كۆتاییاادا لە نەبااوو، نێوانیاناادا لە بنەگەتاای جیاااوازیی ئەوەی لەبەر بەاڵم بااوون، ئاااڵۆز زۆر بابەتەكااان
 .ئابوریەكانیان بەرژەوەندییە گە  لە بێت هاوتەریب

 
 حكااومەتێكی بااوونی و نیاایە گونجاااو كونفدراساایۆن شااێوازی كە بااوون باااوەگەدا لەو هەمویااان حكااومەت، دەسااەاڵتی رادەی بە سااەبارەت
 خزمەتای بخارێتە واناكاانت و ساەرچاوە هەماوو وادەخوازێات نێاونەتەوەیش هەلومەرجی هەڵنەگرەو حاشا پێداویستێكی بەهێز مەركەزی

 .بێتەدی هەردووال خواستەكانی پێویستە ئاشتیش سەرخستنی بۆ. گرت سەری ئاشتی دورودرێژ وتوێژێكی دوای. ئابوری پەرەپێدانی

 
 باشااترین وابێاات پێیااان الیەنەكااان هەمااوو و نەكرێاات جێبەجااێ تەواوەتاای بە الیەنێااك هاای  خواسااتی واتە ئامااانجەش ئەو بەدیهێنااانی
 سااەرەكی هۆكاااری ئەوە. نەكااراوە بەش بااێ بێاات وا پێاای كەمیاانەش بەاڵم خواسااتەكانی، بگاااتە زۆریاانە. هێناااوە بەدەساات اندەسااكەوتی
 كۆتاییادا لە باۆیە هەبێات، بەهێاز مەركەزی حكاومەتێكی دەبێات كە دەكرد ئەوەی حكومی لۆژیك ئەوەی لەبەر. بوو كۆنگرە سەركەوتنی

 باۆ هەبێات بۆیشای و هەبێات بااج وەرگرتنای رێاگەی لە خاۆی داراییەكاانی پێداویساتە دنایكر داباین مافی مەركەزی حكومەتی بڕیاردرا
 .هەبێت سوپایەكی خۆی ئاسایشی پاراستنی

 
 ئازادیەكاانی ئەمریكاا، هەمیشاەی دەساتوری دەی باۆ یەك مادەكانی كە بڕیاردرا بڕەوێنرێتەوە، بچوكەكان والیەتە ترسەكانی ئەوەی بۆ

 لە بەشاێك وەك مافەكاان مانیفێساتی. بدرێت قەڵەم لە دەستور كردنی پێشێل بە بیانویەك هەر بە نیانكرد پێشل و بكات دابین تاك
 .لەسەردرا دەنگی هەمیشەی دەستوری

 
 باسااای درێاااژی بە هەروەهااا. باااوو تێاادا مافەكانیاااان پاراسااتنی مەساااەلەی والیەتەكااان، دواتااار و موسااتەعمەرەكان هەماااوو دەسااتوری

 باۆ نماونە بە باوو شاێوازە ئەو دواتار باوو، دەساتور جیاای بەشاێكی مانیفێستە ئەو ڤیرجینیا لە. ۆماركرابووت تێدا تاكیان ئازادیەكانی
 كاتاادا هەمااان لە بەهێااز، مەركەزی حكااومەتێكی لە بااوو بریتاای كە خۆیااان خواسااتی گەیشااتنە گەورەكااان والیەتە. والیەتەكااان هەمااوو
 .بێت پارێزراو تاك یەكانیئازاد و ماف كە كەوت دەست ئەوەیان بچوكەكان والیەتە

 
 نێاوان لە والیەتەكاان نێوان لە بازرگانی مەسەلەی لە بوو بریتی دۆزرایەوە بۆ گونجاوی چارەسەری كە ناكۆكی جێی تری مەسەلەیەكی
 مااوانهە. دابینكاارا هەردوال خواسااتەكانی و بەرژەوەناادی هەردووال نێااوان ئاشااتبونەوەی بە. بێگااانە واڵتااانی و والیەتەكااان خۆیانااداو
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 پااێش ئااابوری یەك وەك والیەتەكاناادا هەمااوو لە ناتوانرێاات بازرگااانی، پێشخسااتنی بااۆ مەركەزی بونیااادێكی بااوونی بااێ بە دەیااانزانی
 بااوو باااش پێیااان كە باااكور والیەتەكااانی خواسااتەی ئەو بااۆیە. بكرێاات ملمالنااێ نێونەتەوەیشاادا ئاسااتی سااەر لە ناتوانرێاات و بكەوێاات
 .پەسەندكرا بێت، بازرگانی اروباریك رێكخەری مەركەزی حكومەتی

 
 لە بڕیااردرا نااردنەدەرەوە، بە بەساترابووەوە داهاتیاان كە باشاور والیەتەكاانی الوازباوونی هاۆی نەبێتە مەركەزی دەسەاڵتی ئەوەی بۆ
 مایەدارییەكانساەر بەرژەوەنادیە. دابنێات نااردنەدەرەوە لەساەر بااج نەبێات باۆی مەركەزی حكاومەتی هەلومەرجێكدا هی  كاریگەری ژێر

 زۆرتاارین كە ناااوخۆیی پەرەپێاادانی ئەوەی بااۆ بخرێاات، رێااك یەكساااندا یاسااایەكی كااۆمەڵە چوارچێااوەی لە بازرگااانی دەخواساات وایااان
 لە ویسااتەش ئەو هەبێاات، سااەقامگیر كۆمەڵگااایەكی دەیانویساات سااەرمایەدار چیناای. بسااێنێت گەشااە هەبااوو، بازرگانااان بااۆ قااازانجی

 .دەهاتەدی ناوخۆییەكاندا ازرگانیەب پەیوەندیە یەكپارچەیی

 
 لە الیەك لە بتوانێات كە بێات شاێوەیەك بە حكاومەت پێكهااتەی بوو پێویست بكرێت، دروست ناوخۆیی پەرەپێدانی بتوانرێت ئەوەی بۆ

 لە و بكاات اهەمفەر دەگەگا دەساەاڵتدا بەدوای كە سەرمایەدارەی چینە ئەو بۆ دەرەوە بازاگەكانی بۆ دەستڕاگەیشتن بڕیاردانەوە رێگەی
 بەرهەم گە  لە ملمالنااێ دەرەوە هێنەرەكااانی بەرهەم كۆمپانیااا لەوەی بگرێاات رێااگە ئااابورییەوە سیاسااەتێكی رێااگەی لە تاارەوە الكەی
 بوون، جیاوازدا بەرژەوەندی بەدوای هەریەكەیان هەرچەندە باكور وسەرمایەداری باشور كۆیلەداری. بكەن دروست ناوخۆییەكاندا هێنەرە
 تااار ئەوی باااونی هەردووال لەوەی باااریتیە بەرژەوەنااادیەكان پاراساااتنی شاااێوەی باشاااترین كە خااااڵەی ئەو لەبەرچااااوگرتنی بە بەاڵم

 وجاودی دەكرێات سیساتمدا باونی لە تەنهاا ئاازادیش كاااڵیەو بەنرختارین ئاازادی وەی لە باریتیە نزیكی لێك سەرچاوەی و  بسەلمێنێت
 .نێوانیاندا ەل ئاشتەوایی بناەەی بە بوو ئەوەش. هەبێت

 
  و سیاسیی ژیانی سەر لە ریشەیی و راستەوخۆ كاریگەریەكی كردەوەو قوڵتر درێژو تێوریەكانی قەیرانە و سەرنج و كات ئەوەی بەاڵم

 لە والیەتەكاان ئەنادامانی ژماارەی لە باو بریتای هەباوو، كۆماار ساەرۆك هەڵبژاردنای شاێوەی پاێگەو و یاسادانان دەسەاڵتی پێكهاتەی
 پلەوپااایەی سااەر لە هەبااوو رەنگاادانەوەی ئەوە دواتاار. واڵتەكەدا حاوكمڕانی سیسااتمی لە دەسااەاڵتە ئەو وپااێگەی یاسااادانان دەساەاڵتی
 .كۆماردا سەرۆك

 
 لە كەس 6104 ودێیلناااد، لە كەس 174 نیوهمشاااایر، لە كەس 767) باااوون، باشاااور والیەتەكاااانی لە كۆیلەكاااان زۆری هەرە زۆربەی

 760600 دلیااار، لە كەس 7771 پنسااایلیانیا، لە كەس 0101 نیوجرسااای، لە كەس 77460 ورك،نیویااا لە كەس 67064 كانتااااكی،
 61604 و باشااور كارولینااای لە كەس 761614 باااكور، كارولینااای لە كەس 766616 ڤیرجینیااا، لە كەس 616061 مریلنااد، لە كەس
 بە ئەنادامان ژماارەی دەكارد داوایاان والیەتاانە وئە باۆیە  نەدەكاران، حساێب دانیشاتوان لە بەشێك بە كۆیالنە ئەو( جورجیا لە كەس
 .بكرێت دیاری دانیشتوان ژمارەی پێی
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 شی نۆیەم به

 
 می شی دووه به

 
 نایەكسانی، یەكسانیە

 
 بەرژەوەنادی لە هەمیشاە یاساكان حاڵەتەدا لەم وابوو پێیان و،بو كەم دانیشتوانیان ژمارەی كە والیەتانەی ئەو و باشور والیەتەكانی
 خۆیااان بەرژەوەناادی لەبەر باااكور والیەتەكااانی هەم و باشااور والیەتەكااانی هەم باازانین ئەوەش ئەبێاات. دەبێاات باااكوردا والیەتەكااانی

 باۆیە. باوو بەرژەوەنادیەكان كردنای داباین باۆ بەڵكاو نەباوو، دیموكراسای پاراساتنی باۆ مەساەلەكە واتە نەباوو، سەرژمێری بە حەزیان
 رێكەوتانە ئەو. دەكاران حسێب كەس 0 بە پێست رەش 6 هەر بەاڵم بكرێت، بۆ حسابیان مرۆڤ وەك كۆیلەكانیش رێكەوتن ئەوە لەسەر

 .كرا دیاری دانیشتوان ژمارەی پێی بە یاسادانان دەزگای ئەندامانی ژمارەی ئەنجامدا لە. ناسراوە 0 بەرامبەر 6 رێكەوتنامەی بە

 
 لە باێ بە جوگرافیاایی یەكەیەكای هەر دیاكە ماناایەكی بە بكرێات، داباین والیەتەكاان ماافی واتە جوگرافیاایی یەكەی مافی ئەوەی بۆ

 هاوشاێوەی رۆڵیاان سیاسییەكانیشادا گەمە لە و بان وبەرامابەر یەكساان ئیمتیاازەوە رووی لە دانیشاتوان ژماارەی قەباارەو بەرچاوگرتنی
 بە والیەتێاااك هەر. ساااینا ئەنجاااومەنی و ناااوێنەران ئەنجاااومەنی دوو لە بێااات پێاااك داناااان یاساااا دەساااەاڵتی رابڕیاااارد بێااات، یەكتااار

 نەبێاتە دانیشاتوان ژماارەی سینا ئەنجومەنی لە بەاڵم نوێنەران، ئەنجومەنی لە هەبێت نوێنەری دانیشتوانەكەی ژمارەی لەبەرچاوگرتنی
 دیاااری ئەمریكااا ساایناتۆرەكانی ئەنجااومەنی بااۆ ساایناتۆر وەك كەس دوو والیەتەوە ئەو یاسااادانانی دەسااەاڵتی الیەن لە بەڵكااو پێااوەر،
 والیەتەكاانیش بۆچاونی دەبێات بەڵكاو نیایە، كەساەكان بۆچاونی پێاوەر تەنهاا یاسااكان لەسەر بڕیاردان نوسینەوەو لە كەواتە. بكرێت

 .بگیرێت لەبەرچاو

 
  دیموكراسیەكەی لە گرنگەیە مەسەلە ئەوە لەبەر هەر. یاساكان دەركردنی بۆ پێوەر بە بوون جوگرافیایی یەكەی پا  لە مرۆڤ یەكەی

 ئەمریكاا حكومڕانی سیستمی دەبینی بۆیە. دەنگن خاوەن والیەتەكانیش ئەمریكا لە چونكە ،«نییە دەنگێك و كەسێك هەر»  ئەمریكادا
 .بەستووە زۆرینە حكومەتی چەمكی بە پشتی ئەمریكا حكومەتی سیستمەكانی لە هەندێك واتە «ئاوێتەیە سیتمێكی»

 
 ئەنجااومەنی لە نااوێنەر ببێااتە یەكێااك كەس هەزار 06 هەر بااۆ درا بڕیااار كاااتە ئەو دانیشااتوانی ژمااارەی بەلەبەرچاااوگرتنی دواتاار

 بااێ و بێات دانیشاتوان ژماارەی پێای بە ئەنجاومەن ئەنادامانی ژماارەی كە لاێكەوتەوە ئەوەی وتوێژەكاانی دەرئەنجاامی دوایان. ناوێنەران
 .بن ئامادە سیناتور وەك كەس دوو پێوەرێكیش هی  ەرچاوگرتنیلەب
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 دژی حكومەتی زۆرینە

 
 دەبێااات كە باااوەگەن ئەو سااەر لە تەواوەتااای بە كۆنیاساایۆنەكە لە بااوو ئامااادە ناااوێنەرانی كەوا دەرخساات ئەوەی رێكەوتاانە سااێ ئەو

 ساااەربەخۆیی ئەزماااونی ئەمریكاااا، بەربااااڵوی. مەتحكاااو دیاااكەی سیساااتمەكانی لە بێااات جیااااواز باااكەن دروسااات حكاااومڕانی سیساااتمێكی
 شااێوەی لە دەخواساات وایااان ئەوانە هەمااوو هەر لیبراڵەكااانی، بەهااا قااۆڵی و بریتانیااا دەسااەاڵتدارێتی قۆناااەی لە موسااتەعمەرەكان

 خەڵاكە، های ەسەاڵتد كردكە كاریان باوەگە ئەو پێی بە كۆنیانسیۆنەدا لەو ئامادەبوو نوێنەرانی. بدرێت ئەنجام داهێنانێك حكومەتدا
 .بێت پێشەوە لە خەڵك دەبێت وابوو پێیان بۆیە

 
 رێاگەی لە باوو دەساەاڵتدارێتی چەمكای هەمواركردنەی ئەو هەمان كرا، تێدا داهێنانیان و ئەنجامدرا كۆنیانسیۆنەكەدا لە ئەوەی بەاڵم

 ئەو هەروەهااا هاااتبوو دەساات بە تەعمەرەموساا قۆناااەی لە كە ئەزمااونەی ئەو هااۆی بە. زۆریاانە حكااومەتی ساانورداركردنی میكااانیزمی
 باوونی حااڵەتی لە و سروشاتین ماافی كۆمەڵێك خاوەنی مرۆڤەكان كە ببوو پەیدا باوەگە ئەو هەبوو، ئۆروپا لە دورودرێژەی ئەزمونەی
 خوازیااری انسروشاتیەك ماافە و كاۆمەاڵیەتی پەیماانی. قورباانی یەكەماین دەبنە مافانە ئەو رەها دەسەاڵتی خاوەن زۆرینەی حكومەتی

 .دەسەاڵتن سنورداركردنی

 
 مانیفێساتی راگەیانادنی هاۆی باوە 7676 سااڵی لە كە لۆژیكەباوو ئەو هەماان ئەوە. بكرێات سانوردار حكاومەت دەسەاڵتی دەبێت كەواتە

 هەبێات، تیدەساەاڵ زۆریانە با كەواتە. دەبێت بااڵدەست چەوسانەوە بێت، رەها دەسەاڵتی خاوەنی زۆرینە هەركاتێك.  «كارتا مگنار»
 و خاوەنادارێتی ماافی و بوون مافی و ئازادی بنەمای سەر لە دەبێت دەكات دەری یاسایانەی ئەو و ملمالنێكان كێشەو دەسەاڵتەكە بەاڵم
 پاشاكۆ ژماارەوە رووی لە كەمیانە باا بێات، مافانەدا ئەو پاراستنی پێناوی لە دەبێت زۆرینە رەفتاری. بێت خۆشگوزەرانی و گەگان مافی
 .هەیە یەكسانی مافی كردنیان دابین و مافانە ئەو بونی روانگەی لە بەاڵم بێت،

 
 كە بكرێاات دروساات كۆماااری واڵتێكاای كە هەبااوو بەوە باااوەگی دەسااتور دانااانی كۆنیانساایۆنی كە بااوو راسااتیە ئەو چاااوگرتنی لەبەر بە

 ساینا ئەنجاومەنی و نوێنەران ئەنجومەنی هەردوو نب جیا لێك دەسەاڵتەكان و بن چاودێر هەمیش و بن دانەر یاسا هەم تێدا نوێنەران
 زۆریانە دەساەاڵتی ماناای بە دیموكراسای ئەمریكاا لە. یاسااكاندا داناانی كاتی لە والیەتەكان كردنی رازی بۆ هەبێت یەكسانیان رۆڵی

 كە دێاات مانااایە ەوب ئەوە. یاای«ئاااوێتە كۆماااری» لێبنااێن ناااوی دەبێاات كە تااایبەت كۆمااارییەكی بەاڵم كۆمااارییە، بەڵكااو نااایەت،
 .كراوە دابەش جیاكاندا ئاستە هەموو لە دەسەاڵتەكان

 
 ئاساتەكاندا دەساەاڵتەكان هەماوو لە. دەسەاڵتە خاوەنی مەركەزیش حكومەتی هەمانكاتدا لە دەسەاڵتن، خاوەنی والیەتەكان حكومەتی

 . دەسەاڵتن خاوەنی ئاستێكدا هەموو لە دەسەاڵتەكە سێ هەر واتە. دابەشكراوون

 
  ئەوەی هۆی دەبێتە ئەوەش بكەن، یەكتر كۆنترۆڵی حكومەت ئاستەكانی هەموو ئەوەی هۆی دەبێتە كۆماریەت لە شێوازە ئەم:  یەكەم
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 لە حكااومەت دیااكەی دەزگاكااانی هەمااوو ئەوەی لەبەر:  دووەم بكرێاات، جێبەجااێ دانااراون كە رێسااایانەی یاساااو ئەو پێاای بە ئەركەكااان
 .دەبێت دروست یەكەوە بەسەر دەزگاكاندا خودی ناو لە ناوخۆییش ۆنترۆڵێكیك بۆیە كراوە، دابەش ناوخۆیدا

 
 .پارێزراوە ناگاستەوخۆ شێوەی بە و الوە دوو لە هاواڵتیان مافەكانی بۆیە هەیە، الیەنە دوو كۆنترۆڵی ئەوەی لەبەر:  سێەم 

 
 ددانای خااوەن بەاڵم هەبێات، بەهێاز مەركەزی تێكیحكاومە دەیاوت كە كارد قەباو  هابزیاان تیاۆرییەكەی ئەمریكا رابەرانی راستیدا لە

 .كارابوو حكومەتێكی بەاڵم بوو، چاودێریدا ژێر لە توندی بە زۆر حكومەتە ئەو. رەها دەسەاڵتێكی نەبێتە ئەوەی بۆ بێت عەقڵ

 
  بوو، كۆمار سەرۆك انانید چۆنێتی داهێنرا، نوێنەرانەوە الیەن لە فیدرالیزمدا سیستمی ناوەگۆكی كە شتێك گرنگترین دڵنیاییەوە بە
 نوسااراوی دوایاان سااەر لە ئیمزایااان كە كەسااەی 66 لەو كەس 01. جێبەجێكااردن دەسااەاڵتی كردناای دروساات چااۆنێتی دی مانااایەكی بە

 لە نەبوو، نمونەی مرۆڤایەتیدا مێژووی قۆناەێكی هی  لە كە كرد دیاری كۆمار سەرۆك دانانی بۆ ستراكتۆرێكیان كرد، كۆنیانسیۆنەكە
 .بكرێت پراكتیزە ناتوانرێت دونیاشدا شوێنێكی هی 

 
 كۆماار ساەرۆك هەڵبژاردنای باۆ شاێوازە ئەو كە بادات خاۆی ژیاانی بە درێاژە دەتوانێت حاڵێكدا لە تەنها ئەمریكا فیدرالیزمی سیستمی
. نامێنێات كۆمااردا ەرۆكسا هەڵبژاردنی لە بچوكەكان والیەتە كردنی بەشداریی زەرورەتی شێوەیەك هی  بە لەوە دەر بە بكرێت، پیادە
 كۆنیانساایۆنەكەدا بەسااتنی كاااتی لە. هەڵبژێاارا كۆمااار سااەرۆك دیاااریكردنی بااۆ شااێوازە ئەو كۆنیانسااۆنەكەدا لە ئەوەبااوو لەبەر هەر

 لەبەرچاااوگرتنی بە. دەژیااان ماساچویساات و پنساایلیانیا و ڤیرجینیااا والیەتاای سااێ هەر لە ئەمریكااا پێسااتەكانی سااپیی% 46 ناازیكەی
 هەڵباژاردن بەشاداری دەیاانتوانی موڵكەكاان خااوەن پێساتە ساپی تەنهاا پێساتەكانیش ساپی نااو لە و پێستەكان سپی تەنها كە ئەوەی
 .كۆمار سەرۆك دیاریكردنی بۆ هەبێت جیاواز و تایبەت سیستمێكی دەیانویست بچوكەكان والیەتە لەسەرەتاوە هەر بۆ تێدەگەین بكەن،

 
 شی دەیەم به

 
 پێنج پالن بۆ كۆماریی

 
 «ۆنمدیسا جیماز» نوسراوی پالنێكی ئەیار مانگی 61 لە جار بۆیەكەم. خرایەگوو پالن پێنج كونیانسیۆندا لە حكومەت دیاریكردنی بۆ
 داناابوو وای و دەكارد جێبەجێكاردن دەساەاڵتی دیااریكردنی شاێوازی لە باسای پالنەكە. خرایەگوو ڤیرجینیاوە والیەتی حاكمی الیەن لە
 .دیاریكات جێبەجێكردن دەسەاڵتی سەرۆكەكانی یان سەرۆك خولێك بۆ دەبێت گۆنگرە كە

 
 ژێردەسااتەی والیەتەكااان دەیویساات هەبااوو، نەتەوەیاای ناااوەگۆكێكی بااوو، گەوەركاناادا والیەتە بەرژەوەناادی لە پااالنە ئەم ناااوەگۆكی
 نیوجرسای پالنای پترسۆن ویلیام یەكەم كانونی مانگی 76 لە. بوون پالنەكە دژی بچوكەكان والیەتە هەربۆیە. بن مەركەزیدا دەسەاڵتی
 دانیشااتوانیان كە بااوو والیەتااانەدا ئەو لەبەرژەوەناادی تەواوەتاای بە ڤیرجینیااا پااالنەكەی ئەوەی بەر لە بچوكەكااان والیەتە. خسااتەگوو
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 گاروپە ئەو. جێبەجێكار دەستەیەكی دانانی بەرپرسیی بە بوو یاسادانان دەسەاڵتی. بپارێزن خۆیان بەرژەوەندیەكانی بڕیاریاندا زۆرە،
 دەتوانن بڕیاربدەن والیەتەكان فەرماندارانی زۆرینەی كاتێكیش هەر و هەڵدەبژێرێن خول یەك بۆ هاتبوون پێك كەسێك چەند لە كە
 . بخەن لەكار دەستەیە ئەو

 
. جێبەجێكاردن دەساەاڵتی ناكاارایی هاۆی دەبووە كردەوە بە چونكە ناكرێت، پەسەند گەورەكانەوە والیەتە بەالی پالنە ئەو بوو ئاشكرا

 پالنێااك دەبااوو  واتە نیوجرساای، ڤیرجینیاااو پااالنەكەی سااەر لە رێكاانەكەوتن هااۆی بە. بااوو گەورەكااان و بچااوك والیەتە رێكنەكەوتناای
 بە الیەك لە بێات شاێوەیەك بە جێبەجێكردن دەسەاڵتی سەرۆكی هەڵبژاردنی دەبوو. بێت الیان هەردو پەسەندی جێگەی كە بخرێتەروو

 بە دانیشااتوانەكانیان، كەماای و زۆر و گەورەیاای لە دەر بە والیەتەكااان كە بێاات شااێوەیەك بە دیااكەش الكەی لە و بێاات زۆریاانە رای
 .بەگەگخستنیدا لە هەبێت رۆڵیان یەكسانی

 
 والیەتەكااان كە فیاادرالیزم دیااكە الیەكەی لە و خەڵااكە دەسااەاڵتی سااەرچاوەی و سااەرەكی بنەمااایەكی كە دیموكراساای الیەك لە دەبێاات
 دانیشااتوان، بنەمااای پااا  لە كە دەبێاات دروساات بناااەەیە ئەو سااەر لە فیاادرالیزم سیسااتمی. بپارێزرێاات هەڵبااژاردن یەكەیەكاای دەكاااتە
 هەم فیادرالیزم بەاڵم دەكاات، كەس تاكە سەر لە جەخت دیموكراسیی. دەگێڕێت حكومەتدا پێكهاتەی لە خۆی رۆڵی جوگرافیش بنەمای

 .دەكات دیاری رۆ  جوگرافیا بۆ هەم و تاك بۆ

 
. لێكاۆڵینەوە و بااس بەر بخارێنە كە ئەوەباوون شاایانی نیوجرسایی و ڤیرجینیا پێشنیاری تەنها خرابوونەروو كە پێشنیارەی پێنج لەو

 كە سیسااتمێك ئامااادەكردنی بە بااكەن دەساات دەبێاات ئەوەی بااۆ راكێشااا نااوێنەرانی سااەرنجی لەسااەریان، نەكەوتاان رێااك لەبەر بەاڵم
 پێشانیارەكان هەماوو ناكرێات ئەوەی لەساەر هەباوو دەنگایەك كاۆ. بهێانن بەدەسات كاراوە رەد پێشانیارە دوو ئەو الیەنگرانی رەزامەندی

 حكاومەت بەرپرسایارێتی زۆریانەو دەساەاڵتی و سیاسایی یەكساانی بە ساەبارەت نەباوو رێكەوتنێاك.  بكرێات پیاادە اساییدیموكر لەسەر
 .هەڵبژاردنەكاندا لە تێدایە بەشداریكردنیان مەرجی ئەوانەی هەموو كردنی بەشداریی و خەڵك بە بەرامبەر

 
  بۆ تێڕوانینە ئەم پا  لە. كەمینەكان مافی كردنی پێشێل واتە راسییدیموك بۆ تێڕوانینە ئەو وابوو پێیان بچوكەكان والیەتە نوێنەری

 دیموكراسایی پێشاوی پێاوەری پێچەوانەی بە دیموكراسیی لە تێگەیشتنە ئەم. قەیرانەوە كەوتە دیموكراسییش تێوری خودی دیموكراسیی
 مااافە و رادەربااڕین و ئاااینی ئااازادی وەك كااانیمەدەنییە ئااازادیە دیموكراساایدا تێااورییەی لەم. مەرج دەكااردە زۆریاانەی خواسااتی كە بااوو

 .حكومەت سەرەكی ئەركێكی دەكردە یاسای لەبەرامبەر یەكسانی وەك مەدەنیەكانی

 
 حكاومەت ئەركەكاانی ساەر باۆ دەبێات خراپای كااریگەری دیموكراسایی باۆ شاێوە لەو تێڕوانینێكای واباوو پێای كە هەباوو بۆچونێك بەاڵم

 بنەماایەك ببێاتە و بڕوانرێت لێی پۆزەتییەوە چاوی بە دەبوایە كە هەبوو مەقولە دوو  راستیەدا ئەو پا  لە. هاواڵتیاندا لەبەرامبەر
 لەبەرچاااو دەبێاات كە دیااكە بااابەتێكی.  دەسااەاڵت بە مەشااروعیەت بەخشااینیی لە هەبێاات دیاریااان رۆڵاای خەڵااك دەبێاات. رێكەوتاان بااۆ

  دەسەاڵتی ستراكتۆری لە چۆن وەك فیدرالیزمە، لەو ئامادەبوون بۆ بێت دەستەوە بە بەڵگەیەكیان ئەوەی بۆ والیەتەكان بگیرێت،
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 .جێبەجێكردندا دەسەاڵتی كردنی دیاریی لە هەبێت رۆڵیان جوگرافی یەكەیەكی وەك پێویستە هەیە، رۆڵیان یاساداناندا

 
 كە شاارمن رۆجیاار. روو ایەخاار كنتاااكی پێشاانیاری و بااوو دروساات گەورەكە رێكەوتاانە كە بااوو مەسااەلەیە دوو ئەو گرتناای لەبەرچاااو بە

 چااۆنێتی باابەتی بە ساەبارەت. خساتەگوو  ناوەگاساات چارەساەرێكی وەك پێشانیارەی ئەم كنتااكی نااوێنەرانی ئەنادامانی لە باوو یەكێاك
 كە موساتەعمەراتدا سەردەمی ئەزموونی هۆی بە نوێنەران لە بوو ئەوە سەرەكی كێشەی جێبەجێكردن، دەسەاڵتی سەرۆكی كردنی دیاریی
 بەرهەڵساتكاران، ئاازادی و ماف كردنی پێشێل چەوسانەوەو هەبوولە سەرەكیان رۆڵی  و ن دادەنرا بریتانیاوە الیەن لە انڕەواكانفەرم

 .بێتەئاراوە دیموكراسیدا پەردەی ژێر لە چەوسانەوە دیكەی شێوەیەكی لەوەی دەترسان

 
 ئەوەش یاسااادانان، دەسااەاڵتی بە درابااوو جێبەجێكااردن تیدەسااەاڵ سااەرۆكی هەڵبژاردناای ئەركاای نیوجرساای ڤیرجینیاااو پێشاانیارەكە لە

 مەساەلە هاۆی بە بەاڵم. دەردەخسات یاساادانان دەساەاڵتی بە زۆر متماانەی و جێبەجێكاردن دەساەاڵتی بە نوێنەرانی متمانەی بێ رادەی
 كردناای چاااودێری و ریەكتاا لە دەسااەاڵتەكان جیاااكردنەوەی فەلسااەفەی بە بااوون پابەنااد هااۆی بە و ناااوخۆیی ئەمنیەتاای و ئااابوری

 .نەبوو بەهێز و سەربەخۆ جێبەجێكردنی دەسەاڵتێكی بوونی لە جگە چارەیەك رێگە هی  دیكەیان، ئەوەی سەر بۆ هەریەكەیان

 
 شاێوەی و كۆمااری ساەرۆك ماوەی كۆمارو سەرۆك دوبارەی هەڵبژاردنەوەی وەك گرنگی مەسەلەی سێ بۆ چارەسەری كنتاكی پێشنیارەكەی
 هەڵبژاردنای بە تاایبەت زۆر سیساتمێكی ئەنجامادا لە و كارا قەباو  كنتاكی پێشنیارەكەی. روو خستبووە كۆماری، ۆكسەر هەڵبژاردنی

 باوو سیساتمێك باوو، ساەپێنراو سیساتمێكی فیادرالیزم سیساتمی چاونكە باوو پێویسات داهێناانە ئەو. داهێنارا ئەمریكا لە كۆمار سەرۆك
 .گرتبوو لەبەرچاو هاكانیبە و دانیشتوان و جوگرافیەكان تایبەتمەندیە

 
 و دەستەی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار( Electoral College)سیستمی 

 
 نیشاان دەسات جێبەجێكاردن دەساەاڵتی باۆ تاایبەتی شێوەیەكی كراوە دیاری فیدرالی حكومەتی سیستمی تێدا كە ئەمریكادا دەستوری لە

 جاار دوو تەنهاا هەیە باۆی و سااڵە 4 كۆمااری ساەرۆك مااوەی. كەسادایە یەك یئەستۆ لە جێبەجێكردن دەسەاڵتی سەرۆكایەتی. كردوە
 كۆماار ساەرۆك بڕیااردرا رۆزڤلات، فارانكلین ساەرۆكایەتی مااوەی تەواوباوونی پااش ،66 هەماواركردنی پێای بە. بكااتەوە كاندید خۆی
 .هەڵبژێرێت خۆی دەتوانێت خو  دوو بۆ تەنها

 
 ناوێنەران. كۆماار ساەرۆك هەڵبژاردنای چاۆنێتی لە باریتیە هااتوە دەساتوردا لە وەك ئەمریكاا كۆماری سەرۆك جیاوازی دیارترین بەاڵم

 زۆر واڵتەكە روبەری كەوا وابااوو پێیااان ئەوان. باوو واڵتەكەیااان واقعای هەڵقااواڵوی كە خساتەروو بۆچونیااان بیارو پێشاانیارو كۆمەڵێاك
 دەكاات كاندیاد كۆمااری ساەرۆك پۆساتی باۆ خاۆی كەساەی بەو رەتساەبا پێویسات زانیااری بتاوانن هاواڵتیاان سەختە زۆر و بەرفراوانە
 تایبەتمەنااادیەی ئەو بااۆ بااوو دیااكە هۆكااارێكی واڵت هەرێمەكااانی هەمااوو بە كاندیاادەكانیش رانەگەیشااتنی دەساات. بهێاانن بەدەساات

 دەبێات. هەڵیبژێارن انپەرلەما ناوێنەرانی نەدەباوو كارەكانیادا لە بێات ساەربەخۆ كۆماار ساەرۆك ئەوەی بۆ. كۆمار سەرۆك هەڵبژاردنی
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 ساەرۆک هەڵبژاردنای دەساتەی) سیساتمی كۆمار سەرۆك هەڵبژاردنی بۆ هەربۆیە. كۆماردا سەرۆك هەڵبژاردنی لە هەبێت رۆڵیان خەڵك
 .فیدرالیزم سیستمی بۆ بو ئیمتیازێك بەخشینی( کۆمار سەرۆک هەڵبژاردنی دەستەی) سیستمی راستیدا لە. دیاریكرا( کۆمار

 
 گە  لە بەبەراورد شاێوازە ئەم هەرچەنادە. زۆریانەیە حكاومەتی رەتكاردنەوەی هەڵبژاردنە شێوازی ئەم بوترێت دەبێت اكاتد هەمان لە

 لە. تاااقیكرابوەوە موسااتەعمەرەكاندا لە پێشااتر بەاڵم داهێنااان، لە جااۆرێكە جێبەجێكااردن دەسااەاڵتی هەڵبژاردناای دیااكەی جۆرەكااانی
 هەڵبژاردناای «ماسوچوسات و نیوهمشاایر» موسااتەعمەرەكانی لە. باوو ناگاساتەوخۆ یەكیشااێوە بە سایناتۆرەكان هەڵبژاردنای «مریلناد»

 .نەبوو دیموكراسیەتە، بنەگەتی كە رائی یەك و كەس یەك شێوازی بە واتە. بو ناگاستەوخۆ شێوەی بە حاكمەكان

 
 و ساایناتۆر والیەتاادا ەناادێكه لە كاارد باساامان وەك هەرچەناادە خاارایەروو، كۆمااار سااەرۆك هەڵبژاردناای شااێوازەی ئەم كاااتەی ئەو

 دەساەاڵتی بە رێاگە شاێوەیەك های  بە شاێوازە ئەم. باوو سەرساوگمان ماایەی كەس زۆر باۆ بەاڵم هەڵادەبژێران، شاێوازە بەو حاكمەكان
 ژێاار لە كە كااات دیاااری كەسااێك نەتوانێاات ئایناادەدا لە ئەوەی بااۆ كۆماااردا، سااەرۆك هەڵبژاردناای لە هەبێاات رۆڵاای نااادات یاسااادانان

 .بێت ملكەچی نییە بەوە پێویستی كۆمار سەرۆك بۆیە هەڵبژاردنیدا، لە نابێت رۆڵی كۆنگرێن ئەوەی لەبەر. بێت خۆیدا ۆڵیكۆنتر

 
 م و کۆتایی یه یازده شی به

 
 هەڵبااژاردنەكە بەڵكااۆ هەڵنااابژێرن، كۆمااار سااەرۆك راسااتەوخۆ شااێوەی بە خەڵااك. قۆناااەەوە دوو بە كاارا كۆمااار سااەرۆك هەڵبژاردناای
 كاندیادێك هەر. دەكارێن دیااری كە كاندیادانەی ئەو دەدەنە دەنا  خەڵاكەكە والیەتێكادا هەر لە یەكەمادا قۆناەی لە. ناگاستەوخۆیە

 والیەتەكاناادا هەمااوو لە ئەوەی پاااش. كۆمااار سااەرۆك هەڵبژاردناای لە دەنگاادان بااۆ خەڵااك نااوێنەری دەبێااتە هێنااا ەنااگەكەید زۆریاانەی
 كاۆ دیااریكراودا رۆژێكای لە والیەتەكاان هەماوو ناوێنەری دووەهەمادا قۆنااەی لە. پێادێت كۆتاایی والیەتەكاان ناوێنەری بۆ هەڵبژاردن
 بە هێنااا، بەدەساات والیەتەكااانی نااوێنەری دەنگەكااانی زۆریاانەی كاندیاادەی ئەو. كۆمااار ۆكسااەر كاناادیەكانی بە دەدەن دەناا  دەباانەوەو
 كۆمااار، سااەرۆك هەڵبژاردناای دوابەدوای و كاااتیە ناوەناادێكی( کۆمااار سااەرۆک هەڵبژاردناای دەسااتەی. )كۆمااار سااەرۆك دەبێااتە رەساامی

 .هەڵدەوەشێتەوە

  
 دەستەی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار

  
 دەسااتەی كە نااوێنەران، ئەنجااومەنی دەسااپێرێتە هەڵبااژادن ئەركاای نەهێنااا، بەدەساات دەنگەكااانی زۆریاانەی ێككاندیااد هاای  هاااتوو گەر

 فیادرالیزم و كۆماری بنەماكانی. هەڵدەبژێرێت كۆمار سەرۆك والیەتەكان دەنگی پێی بە و دەنگە یەك خاوەنی والیەتێك هەر نوێنەری
 هەڵبژاردنای دەساتەی) سیستم لە كە كۆماری بنەمایانەی ئەو. دەگێڕن گرن  یرۆڵێك( کۆمار سەرۆک هەڵبژاردنی دەستەی) سیستمی لە

 :لە بریتین دەكرێن رەچاو( کۆمار سەرۆک

 
 . یەكتری لە دەسەاڵتەكان جیاكردنەوەی -١
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 .سپی كۆشكی لە مانەوە سنورداركردنی -٢

 .كردنەوە خۆكاندید دوبارە مافی -٣

 .نەبێت پشتاوپشت بە كۆماری سەرۆك -٤

 .دەنگدەران سەر خستنە گوشار هۆی نەبێتە هەڵبژاردنەكاندا لە كە میكانیزمێك كۆمەڵە یبون -٥

 
 :لە بریتیە دەكرێت رەچاو هەڵبژاردندا سیستمی لە كە فیدرالیزم بنەمایانەی ئەو

 
 بخرێن رێك( کۆمار سەرۆک هەڵبژاردنی دەستەی) كۆنگرە ئەندامانی ژمارەی پێی بە -١

 چاونكە كارا پەساەند باۆیە ئەمە. دەكاات دیااری( کۆماار ساەرۆک هەڵبژاردنی دەستەی) هەڵبژاردنی ۆنیەتیچ دانان یاسا دەسەاڵتی -٢
 ناوەگۆكاادا لە بەاڵم دیموكراسااییە، شااێوەدا لە كۆماااردا سااەرۆك هەڵبژاردناای لە راسااتەوخۆ دەنگاادانی كە بااوون باااوەگەدا لەو نااوێنەران

 پێشااێل دانیشااتوانیان كەماای بەر لە تاار الكەی لە بچوكەكااانیش والیەتە فیمااا و الیەك لە كەمیاانە مااافی چااونكە نیاایە، دیموكراساایی
 .دەكرێت

  
  بكەین لەسەر قسەی سادەتر شێوەیەكی بە خاڵەدا چەند لەم با

 
 بە خااڵەدا چەناد لەم باشاترە ئەمریكاا، كۆمااری ساەرۆك هەلبژاردنای لە( کۆمار سەرۆک هەڵبژاردنی دەستەی) سیستمی لە تێگەیشتن
 :بكەین لەسەر قسەی دەترسا شێوەیەكی

 ئەنجااومەنی لە نااوێنەری دانیشتوانیشاای ژمااارەی پێاای بە و هەیە ئەمریكااادا ساایناتی ئەنجااومەنی لە ساایناتۆری دوو والیەتێااك هەر -١
 ژمااارەی بااۆ بنەمااا دەبێااتە ئەمریكااا والیەتێكاای هەر ساایناتۆرەكانی و نااوێنەران ئەنجااومەنی ئەناادامانی ژمااارەی كااۆی. هەیە نوێنەراناادا

 نوێنەری 60 و سیناتۆر دوو كە كالیفۆرنیا وەك والیەتێكی نمونە بۆ( کۆمار سەرۆک هەڵبژاردنی دەستەی) لە والیەتە ئەو ەنگدەرانید
 كۆمااری ساەرۆك هەڵبژاردنای باۆ هەیە دەنگای 66( کۆماار ساەرۆک هەڵبژاردنای دەستەی) لە كەواتە نوێنەراندا، ئەنجومەنی لە هەیە

 دەنگەكااانی گشااتی كااۆی. دەردەكەوێاات والیەتێااك هەر( کۆمااار سااەرۆک هەڵبژاردناای دەسااتەی) دەنگەكااانی ژمااارەی جااۆرە بەم. ئەمریكااا
 والیەتاای بااۆ دەنگاای سااێ 7116 ساااڵی لە. ئەمریكااا والیەتەكەی پەنجااا هەر بااۆ دەنااگە 606( کۆمااار سااەرۆک هەڵبژاردناای دەسااتەی)

 .دەن  607 بە بوو ژمارەكە و كرا زیاد واشنتۆن

 
  واتە دەكات، دیاری والیەتەكە بە تایبەت شێوازی یاسادانان دەسەاڵتی والیەتێكدا هەر لە  Electoral كردنینیشان دەست بۆ -6

 بەقەد رێااك والیەتێكاادا هەر لە  Electoral ژمااارەی .Electoral دیاااریكردنی بااۆ هەیە خااۆی جیاااوازی شااێوەی والیەتێااك هەر
 .یاسادانان اڵتیدەسە لە والیەتەیە ئەو ئەندامەكانی سیناتۆرو ژمارەی

 
  یەكێكیان هەیە كاندید دوو زۆری بە. دەكەن هەڵبژاردن بەشداری تێدایە مەرجەكانیان كە كاندیدانەی ئەو كۆماری سەرۆك بۆ -٣
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 .دەدەن جیاواز حزبی دوو لە كەس دوو بە دەن  والیەتەكان خەڵكی واتە. دیموكراسیخواز دیكەیان وئەوی كۆماریخواز

 
 خەڵاك و دەكاات نیشان دەست والیەتە ئەو Electoral بۆ كاندید والیەتێك هەر Electoral ژمارەی ەیگوێر بە حزبێك هەر -٤

 دەكاات كاندید كەس 66 لیستی كۆماری حزبی هەیە، Electoral 66 كالیفۆنیا نمونە بۆ. دەدەن حزبەكان Electoral بە دەن 
 .والیەتە لەو حزبەن بەو وەفادار خەڵكانی یان حزبی یچاالك كادیری كەسانە ئەو. كاندید 66 لیستی دیموكراتیش حزبی و

 
 Electoral لە والیەتەكانیاان ناوێنەری هەڵبژاردنای باۆ خەڵاك جارێاك ساا  چاوار ناۆڤەنبەری ماانگی شەمەی سێ یەكەمین لە -٥

College یەك گەر كەساێك هەر دەكرێت، دیاری براوە وەك هێنا دەنگی زۆرترین هەركەسێك حزبەكان لیستی لە. دەنگدان بۆ دەچن 
 لە دەنا  666 بە تەنیاا باوش دەبلیاو جاۆرج فلۆریادا والیەتی هەڵبژاردنی لە 6664 ساڵی نمونە بۆ. براوە دەبێتە هێنا زیاتری دەن 

 .بوو فلۆریدا والیەتی براوەی و بردەوە ئالگۆری

 
 ئەو Electoral College ئەنادامانی هەماوو دەنگای ئەو دیااریكرا، باراوە كەسی دەنگیانداو والیەتەكان خەڵكی ئەوەی پاش -٦

 شاێوەیەكی بە بیبااتەوە هەركەساێك دیاكە والیەتەكاانی هەماوو لە «ماین و نبراساكا» والیەت دوو لە جگە. دەهێنێت بەدەست والیەتە
 یوالیەتا لە ئۆباماا بااراك ئەوەی لەبەر واتە. دەباات خاۆی بۆ والیەتە ئەو Electoral College دەنگەكانی هەموو ئۆتۆماتیكی
 Electoral دەناگەكەی 66 هەر و دەژمێرێات باراوە بە والیەتەدا لەو ئۆباماا باۆیە هێنااوە، زیااتر مەكین جۆن لە دەنگی كلیفۆرنیا

College هەماوو دەنگای باراوەكە بێات دەنگێكایش جیااوازی بە كەم یاان بێات زۆر جیااوازی گوێادانە باێ راستیدا لە. دەبات خۆی بۆ 
 .دەبات ۆیخ بۆ هەڵبژاردنەكە بەشدارانی

 
 دەنگای زۆرتارین باراوەیەو كاندیاد كاام والیەتەكانادا لە بزانرێات ساەرەتادا لە دەبێت كۆمار سەرۆك دەبێتە كێ بزانرێت ئەوەی بۆ -٧

 كەسای بە دەیادەن و دەكەن دیااری والیەتێاك هەر Electoral College دەنگەكاانی ژماارەی دێان دواتار. هێناوە بەدەست خەڵكی
. هێناوە دەست بە Electoral College دەنگی چەند كۆماری سەرۆك كاندیدێكی هەر بزانن ئەوەی بۆ ەنەوەدەك كۆی دوای. براوە

 كااۆی ی7+  66 تااوانیبێتی كاندیاادێك هەر. بااردویەتەوە كاندیااد كااام باازانن دەكەن دیاااری  كە والیەتەی ئەو شااێوەیە بەم ژماااردنەكە
 .ئەمریكا كۆماری سەرۆك دەبێتە بێنێت دەست بە دەن  616 واتە دەنگەكەكان 067

 
. كۆماار ساەرۆك بە دەدەن دەنا  دەبانەوەو كاۆ Electoral College هەڵبژێراوەكاانی ئەنادامە هەماوو دیااریكراو رۆژێكای لە -٨

   بۆ هەڵبژیراو ئەندامێكی دەگمەنە زۆر. پێداوە دەنگیان والیەتەكەیان خەڵكی كە كەسەی بەو دەدەن دەن  ئەوان
Electoral College دابێت دەنگی والیەتەكەی زۆرینەی دەنگی پێچەوانەی بە. 

 
 هەیە سیناتۆریان دوو یەكسان شێوەی بە والیەتەكان هەموو

 
  هەموو. نابەستێت هاواڵتیانە دەنگی یەكسانی كە دیموكراسیی سەرەكی بنەمای بە پشت ئەوەیە، جیادەكاتەوە سیستمە ئەم ئەوەی
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 دوو یەكسااان شااێوەی بە والیەتەكااان هەمااوو بەاڵم هەیە، خۆیااان نااوێنەرایەتی وانیاندانیشاات ژمااارەی پێاای بە ئەمریكااا والیەتەكااانی
 .نادرێت دانیشتوان ژمارەی بە گۆب و Electoral College لە هەیە سیناتۆریان

 
 بەاڵم ، كەمە دانیشاتوانیان ژمااری هەرچەنادە چاونكە هەیە، زۆریاان قورساایی بچوكەكاان والیەتە Electoral College دەنگای

 ژمااااارەی كە یااااش«داكۆتااااای» و هەیە ساااایناتۆری دوو كەسااااە ملیااااۆن 06 دانیشااااتوانەكەی كە كالیفۆرنیااااا. هەیە ساااایناتۆریان وود
 قورسااایی كە مانااایەیە بەو ئەوە .Electoral College لە ساایناتۆرە دوو خاااوەنی كەس ملیااۆن یەك لە كەمتاارە دانیشااتوانەكەی

 . نییە باكور داكۆتای والیەتی دەنگدەرێكی دەنگی قورسایی مانهە بە كالیفۆرنیا والیەتی لە دەنگدەرێك دەنگی

 
 لەبەرچاااوگرتنی بااێ والیەتەكااان هەمااوو ئەوەیە بااۆ ئەمە بەاڵم دیموكراسااییە، حكااومەتێكی بنەماكااانی پااێچەوانەی ئەوە هەرچەناادە

 ئەوەش ساینات، ئەنجاومەنی كۆماارو ساەرۆك هەڵبژاردنەكاانی لە بدرێت یەكسان قورساییەكی دانیشتوانیان ژمارەی و جوگرافی روبەری
 . فیدرالیزمە سیستمی بنەمایەكی خۆیدا لە خۆی

 
 دراوەتە گاارب حكااومەت بااوونی.  بپارێزرێاات خەڵااك بەرژەوەناادیەكانی و ماااف دەكرێاات دەسااەاڵتەوە كردناای ساانوردار رێااگەی لە تەنیااا

 فیادراڵیە حكاومەتی بنەماای كە دەسەاڵتەكان نەوەیجیاكرد رێگەی لە دەسەاڵت سنورداركردنی. خەڵك سروشتیەكانی ئازادیە پاراستنی
 شااێوەی بە دابەشااكردنی و( دەسااەاڵتەكان جیاااكردنەوەی) دەسااەاڵت ئاساۆیی دابەشااكردنی شااێوەی بە كۆماریاادا، سیسااتمی چوارچێاوەی لە

 .دی دێتە( والیەتەكان حكومەتی و فیدرال حكومەتی) دەسەاڵت ئەستونی

 
  كە هەڵبژاردنەكان لە كردنیان بەشداری مافی خەڵك تاوەكو داهێنرا ئەوە بۆ ەكەمی پلەی بە Electoral College سیستمی
 وەك فیاادرالیزمن سیسااتمی پشااتی بڕبااڕەی كە والیەتەكااان كە بااوو ئەوە بااۆ دووهەماایش پاالەی بە و بڕەخسااێت بااۆ دیموكراساایە مااافێكی
 پاتەو شاێوەیەكی بە هەڵباژاردن شاێوازەی ئەم نادەهەرچە. هەبێات رۆڵیاان كۆماردا سەرۆك هەڵبژاردنی لە جوگرافی یەكەیەكی كۆمەڵە

 و نەبێات زا  والیەتەكانادا خەڵكای بەساەر مەركەزی حكاومەتی دەسەاڵتی لەوەدایە ئامانجەكەی ئەوەی لەبەر بەاڵم نییە، دیموكراسیی
 .ەیەه رەوایەتی بۆیە ە،(دانیشتوانەكانیان و بچوكەكان والیەتە) كەمینەكان بەرژەوەندی پاراستنی لێی مەبەست
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