نارةزاييةكاى لة دةشتيَوةرداني حكووةت
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وةبةشيت ئةم وتارة بريتيية لة ضةشجاندني يةك ثرةنصيجي زؤر شادة :ئةوةي كة لة ثايةي
حوكىكردني رةياي واوةلَكردني كؤوةلَطاداية لةطةهَ تاكةكةس ،لة ريَطةي ناضاركردى و كؤنرتِؤلَةوة،
ئايا ئةو وةشيمةيةي بةكار دةييَهريَت ييَسي فيسيكي بيَت لةشيَوةي شساي ياشاييدا ،ياى ومجيَكةضكردني
ئاكاريانة بيَت بؤ راي طصيت.
ئةو ثرةنصيجةط ،كة تاقة ئاواجني ريَطةثيَدراوي ورؤظ ،لةشةر ئاشيت تاكةكةشي و دةشتةجةوعي ،لة
دةشتخصتهة ناو ئازادي كرداري يةر يةك لة تاكةكاني  ،بريتيية لة خودثاريَسي .كة تاقة وةبةشتيض
لة بةكارييَهاني دةشةآلت بةشةر يةر ئةنداويَكي ضظاتيَكي شارشتاندا ،بةدذي ئريادةي خؤي ،بؤ
ريَطةثيَطرتهيةتي لة ئازارداني ئةواني ديكة .ضاكةي ئةو كةشة خؤي ،ئيهجا ئاكاري بيَت ياى فيسيكي،
بةس نية بؤ ئةوةي شةالوةتي بجاريَسريَت.
نارِةزايي لة دةشتيَوةرداني حكووةت ،كاتيَك كة نةطاتة رادةي ئةوةي ئازاديي ثيَصيَن بكات ،رةنطة شيَ
جؤر بيَت.
يةكةوياى ئةوةية كة كاتيَك ئةو شتةي دةبيَت بكريَت ئةوا ئةطةري زياترة لةاليةى تاكةكانةوة
بة باشرت ئةجناوبدريَت وةك لة حكووةت .بةشيَوةيةكي طصيت ،ييض كةشيَك ئةوةندة طوجناو نية
ثيصةيةك ئةجناوبدات ،ياخود دةشتهيصاني ئةوة بكات كة ضؤى و لةاليةى كيَوة ئةجناوبدريَت ،وةك لةو
كةشانةي كة بةشيَوةيةكي شةخصي ئارةزوياى لةو ثيصةية يةية.
ئةم ثرةنصيجة نةفرةت لة دةشتيَوةرداى دةكات ،كة شةردةوانيَك باوبوو ياشادانةراى ياى كاروةنداني
حكووةت دةشتياى وةردةداية ثرؤشة ئاشاييةكاني ثيصةشازييةكةوة.

نارِةزايي دووةم زياتر نسيكة لة بابةتةكةوانةوة .لة زؤر باردا ،يةرضةندة رةنطة تاكةكاى
نةتوانو شتيَكي تايبةت بة باشي بكةى ،بة شيَوةيةكي طصيت بة بةراورد لةطةهَ كاروةنداني حكووةت.
لةطةهَ ئةوةشدا واباشرتة كة تاكةكاى خؤياى ئةجناوي بدةى ،نةوةك حكووةت ئةجناوي بدات ،وةك
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وةشيمةيةك بؤ فيَربووني عةقمَيي تاكةكاى .ئةوةط ريَطةيةكة بؤ بةييَسكردني توانا عةقمَيية
كاراكانياى ،ثراكتيسةكردني تواناكاني يةلَصةنطاندنياى ،يةرةوةيا زانيهيَكي ناشراوياى ثيَدةبةخصيَت
لةبارةي ئةو بابةتانةي كة جيًَيَمَراوى بؤياى تا واوةلَةياى لةطةلَدا بكةى.
ئةوة ئاوؤذطارييةكي شةرةكيية ،لةطةهَ ئةوةشدا تاقة دانة نية ،بؤ :دادطاييكردى لة ريَطةي دةشتةي
دادوةرييةوة (ييئة احملمفني )jury -لةو وةشةالنةدا كة شياشي نني ،و لةبارةي داوةزراوة شةربةشت و
جةواوةرييية ناوخؤيي و شارةوانييةكانةوة ،و لةبارةي رةفتاري داوةزراوة قازاجنخوازة ثيصةشازي ياى
خيَرخوازييةكاى لة ِريَطةي كؤوةلَةي خؤويصتةوة.
ئةوانة دؤزي ئازادي نني ،بةلَكو وابةشتةي وةشةلةكة كراوى لة ِريَطةي وةيمي دورةوة ،بةآلم ئةوانة
دؤزي طةشةكردنو .ئةوة شةر بة وةشةلةيةكي جياوازة لة ئيصتادا كة نيصتؤتة شةر ئةو شتانة وةك
بةشيَك لة فيَربوني نيصتيىاني .وةك ئةوةي ،لةراشتيدا ،راييَهاني تايبةمتةندانةي ياوآلتي بيَت ،بةشة
ثراكتيكيةكةي ثةروةردةي شياشي طةليَكي شةربةشت ،كة بيانًيَهيتة دةرةوة لة بازنة بةرتةشكةكاني
ئةنانيةتي شةخصي و خيَساني ،و راييَهانياى لةشةر تيَطةيصنت لة شودي ياوبةط ،بة ِريَوةبردني
ياوبةشانةي بايةخةكاى (راييَهانياى لةشةر رةفتاركردى لةشةر بهةواي ثالَهةري جةواوةري ياى نيىضة
جةواوةري) ،و ريَهىاييكردني رةفتارياى بة ئاراشتةيةك كة يةكياندةخات لةبري ئةوةي لةيةكرتياى
دورخباتةوة.
بةبيَ ئةم نةريت و دةشةآلتانة ،ثيَكًاتةيةكي شةربةشتانة نة دروشتدةبيَت و نةدةثاريَسريَت .وةك لة
منونةي شروشيت زؤرجار كةخمايةني شةربةشيت شياشي ئةو وآلتانةي كة لةشةر بهةواي رادةي
ثيَويصيت ئازاديية ناوخؤييةكاى بةند نية.
بة ِريَوةبردني بسنيصة تةواو لؤكالَييةكاى لةاليةى كاية لؤكالَةكانةوة ،و بة ِريَوةبردني ريَكخراوة
بسنيصيية ثيصةشازييةكاى لةاليةى يةكيَيت ئةوانةي كة خؤويصتانة ثيَداويصتيية داراييةكاني
دابيهدةكةى ،زياتر بةباط دةزانريَو و ثيَصهياز دةكريَت لةشةر بهةواي يةووو ئةو باشيانةي كة ثيَصرت
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لةم وتارةدا خراونةتةرِوو كة تايبةتو بة تاكطةرايي طةشةشةندنةوة ،و يةوةضةشين جؤرةكاني
كردارةوة.
كردةوةكاني حكووةت ثيَدةضيَت لة يةووو شويَهيَك ياوشيَوة بو .بة ثيَضةوانةشةوة ،لةكاتي يةبووني
تاكةكاى و كؤوةلَة خودويصتةكاندا تاقيكردنةوةي جياواز و ئةزووني يةوةضةشهةي بيَكؤتاط يةى.
ئةوةي دةولَةت دةتوانيََت بة باشي بيكات ئةوةية كة خؤي بكاتة عةوباري ناوةندي ،ببيَتة ثةخصةر و
بطؤ ِريَكي ضاالك ،بؤ ئةو ئةزوونةي كة لة تاقيكردنةوةي زؤرةوة ياتؤتةبووى .ئةركي ئةوةية ريَطة
خؤشبكات لةبةردةم ئةوةي يةر ئةزوونطةرايةك شود وةربكريَت لة تاقيكردنةوةكاني ئةواني ديكة،
لةبري ئةوةي ضاوي بةرايي نةيةت ييض تاقيكردنةوةيةك ببيهيَت ب َي لةوانةي خؤي.

شيًَةويض ،و ديارتريو يؤكاريض بؤ شهورداركردني دةشتيَوةرداني حكووةت بريتيية لة
خراثةي وةزى لة زيادكردني ناثيَويصتانةي دةشةآلتةكاني .يةر ئةركيَكي لةرادةبةدةر زيادكراو بؤ ئةو
ئةركانةي كة حكووةت خةريكيانة ،كاريةكاتة شةر زياتر بةربآلوكردنةوةي ييوا و وةترشييةكاى،و
ئاوةذووكردني زياتر و زياتري بةشة ضاالك و ثرِييواكاني جةواوةر بؤ خؤيةلَواشني بة حكووةتدا ،ياى
بة يةنديَك ثارتدا كة لة يةولَي ئةوةداى بنب بة حكووةت .ئةطةر ريَطاوباى و ييَمَي شةوةندةفةر و
بانكةكاى و كؤوانياكاني دلَهيايي و كؤوجانيا ثرِ ثيصكةكاى و زانكؤكاى و ناوةندة خيَرخوازييةكاى
يةوووياى لقي حكووةت بوناية .ئةطةر بيَتو ،شةرباري ئةوانةط ،داوةزراوة شارةوانييةكاى و دةشتة
لؤكالَييةكاى ،لةطةهَ يةووو ئةو ئةركانةي ثيَيانةوة بةندى ،ببوناية بة فةروانطةي بة ِريَوةبردني
ناوةندي .ئةطةر كاروةنداني يةووو ئةو ريَكخراوة بسنيصييانة لةاليةى حكووةتةوة دامبةزريَهراناية و
ووضةياى ثيَبدراية ،و بؤ يةر باشبونيَكي ذياى ضاورِواني حكووةت بوناية :يةووو ئازادي رؤذناوةطةري
و ثيَكًاتةي جةواوةرييانةي ياشاداناى ئةو وآلتة و ييض وآلتيَكي ديكةياى ثيَهةدةكراية وآلتيَك كة
ئازادي تيَدابيَت ،وةطةر بةس بة ناو.
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