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"فرە فرھنگی"دموکاسی و 

سرەتا

خباس ھ ک لککان یاسییالدیموکوڕۆی لیبنترین پرسی ئ منگی کرھسیاسی بوونی فرەف

 کانتنیکییئ .

پناس فرمیناسی ئو زیاتری بیر وڕای گشتی بۆ بپویستییکی کمایتیی فرھنگییکان 

جیاوازانی خۆیان،و ئازادییکی برینتر و ھلکی زیاتر بۆ پاراستن و پرە پدان بو ڕەنگاوڕەنگی 

یی خۆیان ھنگییرھتاندا . فر دە زۆر ونی خولقمیکانیسمی نو، وخواستم بۆ ئوەک و

.ئو جیاوازییان لبر چاو دەگیرنخریک ب مبستی سلماندنی 

،ب تایبت ب ئاماژە بو نک ئو خواستانی سلماندوو,ئو بش باسی ھندیک لوپرسیاران دەکا

 ندبوون لبۆشارۆم تییانمایوکڕ داواکاری ئمائیل لمریکا و ئیسباکووری ئ لی کدژوارییان

.گۆڕن

موکاتکان،بو ھیوای بوون کب یارمتی ئویاسا بنماییانی ک لبواری مژوویییوە لیبالد

پارزەری مافی تاکن، بتوانن جیک بۆ چارە سری فرھنگی کم نتوەییکانیشیان تیدا بدۆزنوە 

ناکرێ ،و دە ڕاستیشدا بارستایی مافی تاک و مافی سیاسی کپارزەری ئو کمایتییان بن

.لبرچاونگیرن 

،و ڕکخراوی سیاسی یارمتیدەری تاککان دە ڕکخستن بزووتنوەئازادی کۆڕ و کۆمڵ ،مزھب ،

مرجکاندا ک بتوانن خۆیان،وپاراستنی تاقم و دەست و یکتییکان

رن نو پکدن ،بگونجنن ، تابیر وبۆچوونی خۆیان برەو ەپش برن و خواستی خۆیان ب

. جماوەرکی زیاتر 



وادیارە ھر دێ و زیاتر دەسلم ک ئوماف شارۆمندیی ھاوبشییان ناتوانن ببن بنمایکی تر 

.وتسل و گشتگر  وگونجاو دەگڵ چارە سری ھموو شوە پرسییکی فرە نتوەیی 

ودە ڕاستیشدا . مافکانیش پویستن "  ھندک ل جواراوجۆری"ھرچۆنک ب ،ھندیک کۆمڵ  یان

 جیاوازان و گرووپکانی ئرینتری مافلماندنی بات دابۆ سالدیموکرین دە لیبکی زۆر دیارو  بڕەوت

 یک پرسیاری گرینگ دە .ھندھ و ڕەوتر ئئۆری و دە کردەوەدا ددیسان ھننتچلۆن .ەورووژ

پیوەندییک دە نوان مافی ئو گرووپان و مافکانی تاک دا ھی ؟ دەتوانین چ بکین ئگر ھات و 

دەگ و گرووپانگونجاوییان بوومافی ئکانی تاک ن؟    ڵ ماف

ئندامانی خۆیان مافی تاکی دەتوان ئیزن بدا گرووپ کمایتییکانئرێ لیبرالدیموکراسی 

،یان وا باش ک مرج بۆ ڕەچاوکردنی پرەنسیپکانی لبرالی بۆ ھموو ئو رتسک بکنوەب

رێ؟دگرووپان دابن

زۆر جارپیوەندی نتوەیی فرھنگی ک.ھر ب ڕاستی ئو پرسیاران ئوەندەش ھاسان نین 

 لی سادەوە دیارنیانئالۆزیزۆر ھاخنراوە لمگلی سادە یان وگر دەستس واریان بشوین ک.

نوان گرووپکانی جیاواز و مافکانی جیاوازی جیاوازییکانیئیم ئگر سرنجمان دابت ھندک 

.برەو پش بردبھندک گرووپی توانیومان ڕەوتکمان 

ممئفل وە لوان دوو شرقی نرەتا فین وتارەدا سنگی پلورالیزم دیاری دەکرھ : تانی فرەدەو

پاراستنینتوەیی و دەوتانی فرە ئتنیکی،و دواتریش فرقی نیوان بربستکانی ناوخۆیی و 

.دەرەوەیی دیاری دەکین

تگی بربستکانی ناوخۆیی گرووپک، مافکانی ئو گرووپ ل ھمبر ئندامانی دژبری ئو 

ی دەرەوەیی  ب گشتی مافکانی ئوگرووپ لھمبر کۆمگاپاراستنیگرووپ دەگرنوە ،تگی 

. زۆرین دا دەپارزێ

تریش سنووری توەگالنی دەوتیش تحممولی لیبرالی دەدەین و دوازاتیئمزیاتر درژە ب شیکاری

.دیاری دەکین 

دوو شوە ل فرھنگکانی کمایتی

ھر بۆیش دەتوانرێ . ب گشتی سرجم دموکاسییکان جۆرک ل فرە فرھنگییان پوە دیارە 

 میان برجن " فرەیی"سرقییان .تاریف بکروان والتاندا فن تنیکی لنگی فرە ئرھی فنم وب

چشن .نگن زۆرە و ئو جیاوازییش بۆ تگییشتن ل دیاردەی فرھنگی فرەکمایتییکان گری



،وتارەمیکجار ئاۆزب ،بالم مبست لناسییکی تسل لفرھنگی فرە ئتنیکی دەب کارکی 

وتانی فرە ەد"وات ،دیاری کردنی جیاوازییکی بنرەتی دە نوان دوو شوە فرھنگی پلورالیزمی 

،دای" دەوتانی فرە ئتنیکی"لھمبر" نتوەیی

دەوتانی "ڕۆژانماندا ئغب  وتانی سربخۆ ب ئاخافتنیدە : دەوتانی فرە نتوەیی) ئا(

بم زۆر وت ھن ب کردەوە فرە نتوەیین و زیاتر ل یک نتوەی .یان باس دەکین  "نتوەیی

ل کورتکش ،کم تا لرە ل مژوویکی ھاوب" نتوە"مبستی ئیم ل .تیاندا دەژین یانتایبت

خاوەن چند زمان و فرھنگی .بواری پکھاتوە تسل ،بشیک یان ھمووی خاککی داگیرکراو 

جیاواز، نتوەیک ک لالین یکک ل زلھزە ئیمپریالیستکانوە دراوە ب یکی دیک و ئوەی 

.خاوەنی سرەکی وتکی ئیستیعمارگرک ھاتووە دانیشتوانی دەست ب سر کردووە

بم ھندک ل دەوت فرە نتوەیییکان ب گربستکی دخوازان ل نوان چند فرھنگدا 

ئیسرائیل .یانی تدا دەبیننوە فیدراسیونکیان ساز کردووە ک ھر ھموو برژەوەندی خۆ

انكی ل نوان جوولککان و فلستینییکان ک حول بۆ پکوە ژیتکویی لۆنایتییکی چ

بژی و ئیزن بدە "بریتیی ل ،ەدەنئو سیستیم لیبرالیی ک ئوان حولی بۆ د.ئاشتوایی دەدەن 

کاتک ئوان ھست بوە .جوولککانی ئیسرائیل زیاتر پرۆشی ئمنییتی خۆیانن".بژینئوانیتریش 

ئیزن دەدەن ک الینی بکن ک فلستینییکان ھیچ مترسییک نین ب سر بوونایتی ئوانوە ، 

جگ ل ھندک لو شاران ک جوولک و فلستینی .خرۆمندانی بیر وباوەڕێ خۆیان پرە پبدەن 

بوییان ھکت وەش نادەن کولی ئیدەژین ،وحل.

ھر کامیان دەکۆملگایکی تایبت ب خۆیدا دەژین و ب گشتی حولی زابوون ب سرئو جیاوازییدا 

نتوەک لکدانوەی خۆیان لمڕ مژوو و ڕووداوەکان و وھۆیکان و ھلومرجی دوو ھر.نادەن 

ھنووکییان ھی ،وای وەیک زۆربی جوولککان لسر ئو باوەڕەن ک وتکیان وەدەست 

یوەندی دەپ.کوتۆتوە ،زۆربی فلستینییکانیش ب دەست داگیرکراوی و النوازییوە دەنانن 

و تووشی ھواردەیی بوونوەن ک یی ،ئغب فلستینییکان دەدەگڵ ئو ھلومرجی ھنووک

جوولککانی ئیسائیلیش وەک وم باس ل . ل مای خۆیاننداھست بوە ناکن ک لئیسائیل 

دەو پیوەندییدا لرەی ک دەتوانین ھست ب جیاوازی . یکسانی شارۆمندانی فلستینی دەکن 

تگی شارۆمندی ب گشتی . فوڕمۆڵ وشارۆمندی ب مانای ڕاستقینی خۆی بکین ب ڕوات نوان 

لالین دەوت وەک ھموو شارۆمندی توانک تاکک دەنراوھداناسنامیکی دان پوەک 

 ک تکانی تر بیدرتڵ دەوکانی مرۆڤ دەگن مافدەگونج.ھ ی کوانموو ئھ وتۆگری ئ

.یکسان بندا ک دە ئرک و ماف دا ل ڕاست قانوون ،کسایتییک بن ،کاتک شیاو وشازە



بگوترێ ک جوولککانی ئیسرائیل خاوەن شارۆمندییکی تۆکم وتیارن،وات خاوەن ئو کرێدە

ڕزەن ک دەب ھر تاکک لیگیراب و ب گورەی قانوون ئوجۆرەی ک شیاوە پیان

ھلومرجک تواو جیاوازە تا ئو جیگای دەگڕتوە سر ئوانی ک فلستینی .ڕادەگن

 ائیلین کتا نۆزدەی دانیشتوانی وەخۆ دەگرێئیسوڕۆ سوی . ئن ب و سیستیمرمی ئف رچی بگئ

کلک وەرگرتنی ھاوبشییانی فلستینی ئیسرائیلی لو ئازادیی و کرەسان دەستبر کراون، بم 

یان نییو بارستایی و مافانوان ئدە کردەوەدا ئ،یانکان ھکجوول و. کوەش ،ئل جگ ان دەب

دەگڵ ھندیک لئازادیی برتسکراوەکان  دە ژیانی رۆژانیاندا خۆ بگونجنن،دەحاکدا  زۆرینی 

 یان نیینگانو ئاستکانن ئکجوول و.دانیشتوان کتن ممریکا کباکووری ئ سوور ل ەکان ک

وە ل ١٨٤٨ساکان ،پۆرتۆریکییکانی ب ڕەچک مکزیکی ک ل دواینپستکانی ئمریکا

 کان لکییکان و کوبوی ئابووریین کی بلكن،وخجمریکا نیشتباشووری ڕۆژاوای ئ

یان ب زۆرەملی ئوانیان وەسروتی ک،ھنل ئوروپا ھندک وتی فرە نتوەیی. کانادنیشتجن

ی سامر ک ب سامی ناسراون ک ئژمارک ل خک ب نو،نۆڕویژ ،فینالند"خۆیان خستووە وەک 

تا کورتیک  فیدراسیۆنکی یان بۆ وەیک کم"دیارە ل نۆڕویژ ئژماریان زۆرترە "لیاندەژین،

 کانیی ئوروپایی بۆ نمووننگرھف ک یان دوو یان زیاتر لی یان لبلژیک و سویس (دلخوازان (

 نابکھوە پکیی دەستیان .بوانتنموکم ئرداگیرابووبس ولی خۆیان بۆ پاراستن و ،بح

ڕاگرتنی سربخۆیی سیاسی خۆیان ،جا یان ڕاستوخۆ ل ڕگای جوبوونوە یان ل ڕگای فۆڕمک 

جا دیارە ئوان زۆرتر ل دەوری بیرۆکی ناسیونالیزم پشتئستوور . ل خۆبڕیوەبردنی ھرمی دەدا

.ستی خۆیان بۆ مرجی سربخۆیی بسلمننبۆ وەیک بتوانن مب" نتوە"ب زمان 

و ئامانجی دەزان "سروشتی "یان " ھاسایی"سربخۆیی ب شتکی ،دەحالکدا ئیدئۆلۆژی ناسیونالیزم

کمنتوەکان لھندک ئوھل بۆ ،ئابووری یان دمۆگافییوە بجا ب ھۆیبم ،کۆتاییشتی

ک ئابووری جیھانی و سربخۆ ل جیھانکدەوتکیبۆ بیری مژوویی ،جگ لوەش.نلواوە

ونن کھاتنپشگ کان ڕوو لوەییکی ڕ،تشت ەتکراوەی.

ھر ب وھۆیشوەی خواستی تایبت سبارەت ب لکۆینوە بۆ دەستبرکردنی شوی تری 

 ئارادایوەک فیدرالیسم ل تی ،بۆ نموونرایوەبرکدەرەوەکان باسی .خۆبل ندیک لڕاستی ھ ب

لیزم ،ھر بۆیش  فیدڕال ھموو جیھانین"فیدرالی"ک ئیم شاھیدی بزووتنوەیکیدەکن ،ئوە 

نیشانی داوە ک زۆرترین توانایی بۆ تحممولی ناسیونالیزمی کم نتوەکانی دە نو 

یکاندا ھوەیییتفرەندەو.



تایبت کاتک بیسرچاوەیکی تری ئو فرە چشنی: دەوت فرە ئتنیکییکان)ب(

الی کان لماکان و بنتاک کجار زۆر لكی یژمارتانی ترەوە وەرگیراون و ئن و

زۆر وت ھن کگرووپگلی یکجار زۆریان تیدا . تایبتمندییکانی ئتنیکی خۆشیان پاراستووە 

مبست لو وتانی ک کۆچبری زۆری تدا (" وتی النوازان"بم ھر ئو دونیا نویدەژین،

تا .بتایبت ئوسترالیا ،کانادا وئمریکا .گورەترین ئزموونیان دەو بوارەدا ھی شن ک )دەژین

بو مانای . بڕوە دەبردیان لمڕ کۆچبران "ب ئینگلیسی کردن"ئو س وتان سیستیمی ١٩٦٠سای 

ی ماوەیک و دوا" دەتوندرانوە"ئاسمیل دەکران ویب فرھنگی باوی وتانی خانخبران ک کۆچ

کردنکجور چوون ،لسب کاری ، وەکرگ  ،رابواردنی کاتی بکردن ،جل وب بواری قس یان ل

دژوار ،دەگڵ ئوانی ک ل وێ لدایک ببوون...چشت لنان ،ڕادەی تاقمی بنمالییان ، و ھتد 

.بوو

 ئو مۆدیل ئاسمیلکردنان بوالوە ھر دەھات زیاتر ل سر ئوەیک١٩٧٠بم ل دەستپکی سای 

ئینسافان م بو ھ م نامۆیھرس.یھممولی زیاترحیی تشین ت بنگییان ،ک وھیان فرەف

راتی ئتنیکی خۆیان کردە ڕەوتکی خۆیان ،ک دەراستیدا دەبت ھۆی ئوە ک ھاندەر ب ک کۆچبران می

ونریتی کۆنی خۆیان وەک خواردن ،جل وبرگ بران ل پاراستنی ھندیک ل دابکۆچ.بپارزین

ئوەش .ۆ دەگڵ یکتر سبارەت ب پاراستنی ئوداب ونریتانیانچ،مزھب و ھاتووڕابواردن،

ل ئیسائیلیش ، ئم .لمودواوە وەک کردەوەیکی نائمریکائی یان نا ئوسترالیایی داندەنرا 

نگی جۆراوجۆرن، دە دەوتکی ھگری فرھ،نیایندەبینین ئوجوولکانی ک ھی ئر وئوی دو

.دا دەژیننو

دا ئو بیرۆک بوو ک ١٩٥٠دە ماوەی . زکراوەایکی کۆچبران سال کۆملگ١٩٤٨ئیسائیل ل سای 

دە ڕاستیدا ئو باوەڕە بوو ک ژیانکی یکدەست ب شوەی .بنن دی" کجوول/ژیانکی ئیسرائیلی "

ین سرۆکوەزیرانی ئیسائیل ،داود بنگۆرین دەیگووت ئیم یکم. وایی وەدی بننوتانی رۆژا

وەرگرتن و وەدەست دڵ فراوانییوە ئامادەیب ئم .نامانوێ خۆمان دە قابغی خۆماندا حپس بکین 

ماوەی گشکردن،بکردەوە.نرھنگی جۆراوجۆری دونیایفھنانی ئو دنین ک خاوەن

مشرووعییتی خۆیانی ب کردن ل ھندیک فرھنگ بووە وئو حوالنش بستنی نیشاندەری نکۆی

ئیسرائیل / لبنرەتوە وەک وەدەست ھنانی ڕووحی جوولک"١٩٥٠"،ڕەنگب ئو سردەم خساندەڕ

م وەک ل جیاتی ئوەیک ھاندەری پلورالیزم ب ، فرھنگی پلورالیز.بیریشی لنکرابتوە 

تو بلیمر ئمبھ ک لترسییم"نوخب"راننزریر دەکرادامس.



ھستی تیکوییک ل ئتنیک گرایی و باوکساالری  دەگڵ ب تحممولی ،نفوزھنگری و جارو 

نریتی ڕۆژھالتی ناوین وەک " . ئوان"و " ئم"باریش تنانت تووندەتبیاتییکی برچاوی ئاوتی 

.دموکاسی ئیسائیل  دادەنرالھمبر بۆ نموونگشکردنل ھمبر پشکوتوویی ،مترسییک

ەیک بزانن ک  ل سر ئو باوەڕە ک فرھنگی ڕۆژھالتی ناوین وەک تیشکک دەدرەوشتوە ،بو

رۆژھالتی ناوین ک ب ل دەرفتی خۆیدا خكی کس پیانوابوو زۆر ک.ەی بوویچندە کارە ساتاو

بلیمتانی ئشکنازی " ( ئیم"سپاسی " ئوان"ڕۆژی ئوەش دێ ک،بھاکانی وتانی ڕۆژاوایی گییشتن

مبست لو گ .بکن ک یارمتیدەریانین بۆ خۆگونجاندن دەگڵ شوە ژیانی ڕۆژاوایی ) ئوروپا 

 وە بوو کئ کردن"مکی خیرخواز " ئلتی ناوینمان ڕۆژئینسانگشھرەو پکبوتووییدە ک

وەک ئاکامکی ئو .فرھنگی ئوانمان گۆڕید و دە برژەوەندی خودی ئواندا بردا ڕادەیکی برزتر

بتوانن ب سر تواوییتی تایوە برز کردۆتوە "دواکوتووییسرەتایی"مرۆڤ ن ئوانمان ل حوال

. پایی ببیننوەونموونیکی ئورخۆیان وەک ونوە دا بچخۆیان

دونیا بگۆڕێ، و ب گویەی )ئینسان بدەوییکان(" سرەتاییی" مرۆڤچاوەڕوان دەکرا کئو

بایخگلکی نوێ ژیانكی نوێ ل ژر سبری سیوسیالیسم، ناسیونالیسمی مۆدن ،سکوالریزم و 

و قرار بوو ب پی ئو بناخ بھاگل دەوت و ئو .ھروەھا ڕەوتی دیموکاسی سرھبدا 

گی  ڕۆژھالتی ناوین دادەنران ک زۆربی بھاکان ب دوور ل ت.نتوایتیی دابمزرندرێ 

 دوو دەبورەیان لنگی گئاست وە بوو کنی باشی ئیانوابوو الینن .وپخۆیان بگونج راربوو کق

،دونیای کۆن ل بیر خۆیان بکن و ئو بھاگل بسلمنن ک دەگڵ چوارچوەی ئیدئۆلۆژی نتوەیی 

گیی ھیچ جگایکی بۆ پاراستنی نریت و فرھنگی بر ڕەوتی ئو ئالوگۆڕی ئو فرھن.یکدەگرنوە

دا تگی تکوکردن لالین ١٩٦٠دە نوەڕاستی ساکانی .لسرھدانی ئیسائیل نھشتوە 

بۆتواندنوەی فرھنگی ڕۆژھالتی ناوینی دە فرھنگی ئوروپایییدا  ب دەوت و "میزووگ گالیۆت "

" پلورالیزمی فرھنگی"ودییکان ب مبستی سقامگیر کردنی فرەفرھنگیڕبرایتی ئاژانسی یھو

کۆیک ل  كووب ،بنائیلی وادیارە ئیدی چیتر برنامیکی یکالین سفرھنگی ئی.پشنیار کرا

یکسانی ل ھندیك وردە فرھنگی ڕۆژھتی و ڕۆژاوایی ک ھر کامیشیان ھگری جیاوازی ومیراتی 

.خۆیاننابردووی ڕ

کی ئیسرائیلی ل گونی  "ستاندارد"کۆتایی نییتی خرخوازان دیار نبوو وبیرۆکی پکھنانی 

دا ١٩٧٠دە ماوەی ساکانی .ونی  فرە فرھنگییوە وەک خۆی درژەی بووری ب سربس" سبرا"

ئتنیک ئم پداگری ل سر.بگونجننحول درا ک مزھبی شارەستانی دەگڵ ھما وئما کانی وت 

وازییکی داب ب جیائو گش کردن ڕەوای. و بۆنکانی ئنتیکیمان ب چاوی خۆمان دەدیت



باکووری و" ھپڕکبۆنی "وەک کوردیی یکانی ڕۆژھتن گرووپ ئتنیکیییونریتییوە لال

ک لیکوود دەستت ب دەستوە دەگرێ ١٩٧٧،دوای سای "بۆنی پ دە زەوی کوتان"ییئفریقا

دە لیستی " پ دەزەوی کوتان" ک ئوبۆنی ل مر ئوەبوونستا ھشتای دەنگکان .دەبینرا

ژروەیی باوتکانی ننبۆن.ری بوونیبنگی دا برھکانی فکھاتگۆڕەپانی پ التی ناوین لڕۆژھ

ۆیان دە قیران و برتسکردنی پرەی ئابووری دە ھرمکدا دەنونن کنخشکی برچاوی دە خ

,وابوو ئگر دەنگ بدەن لیکوودك پیانزۆربی خ.ئۆپۆزیسیۆندا گاوە سرھلدانی حیزبکانی

رنکوت ک ئگر چی لیکوود س. ئوان دەتوانن ھندیک ل مزنایتی و شانازییکانیان بپارزرێ 

.ئاوگۆڕک دە ئابووریدا پکبن، بم وای کرد ک ھستی رۆژھتییان برز ڕابگرێ 

/ ئشکنازی "لیکوود برابری ھستکی ڕەوانی دەنوان دوو گرووپی ئتنیکی کۆملگای ئیسائیلی وەک 

پکھاتیی ب کردەوە لوانی ک کردی ، دانی یک پناسی . دا وەپش خست "ڕۆژھتی ناوینی 

ئوانی ک ب ڕەچک خكی ڕۆژھتی ناوین بوون و ل . نریتییکان و فولکلورییکان بوو

ھندیك داب ونریتی سووننتی خۆیان شرمیان دەکرد و ئازاری دەدان ،وای کرد ک لدەربن ئو 

.نبووھستان ل ڕاست بیر وڕای گشتیدا ھیچ نیگرانییکیان پوە دیار

ئم زیاتر شاھیدی ژیانوەی  فرھنگی پرەستن وبوونکان ل گوڕستان ١٩٧٧بۆ نموون ،دوای سای 

ل ڕوانگیکی ڕەوانییوە ئو ڕەوت باس ل یک .ولو شونانی ک ب پیرۆز دەزانران بووین 

وەھاخواستی ڕۆژاوایییان خۆیان کردەوەی سوننتی ، نوگرایی تکنیکی ،ھر .ئاوگۆڕی بنڕەتی دەکا 

وەک دیاردەگلکی برحق ک دەبوو یکیان ل تنیشت ئوەی دیکیان بتوە ،خۆیان دەنواند 

ئوەش بو مانای نبوو ک ئیسائیل ل نوان نوگرایی و سوننتگراییدا وب قوربانی کردنی الینک .

ب پچوان دەتوان. گای تۆبزەوە یکیان ھلبژرێل ھموو سردەمک و ل ھموو بوارکدا ل ڕ

ئو یکگرتووییک دەگڵ الینی دووھم و ڕاگرتنی ھاوسنگییکی  دووالین ل ڕگای پرەپیدانی 

یکتر تحممول کردن ، حایبوون ل تاقم ودەستی جیاواز ھروەھا دەستبر کردنی جۆرک پکوە 

نکردن وەدی بھ.

و نیینی ئدە سا نگی کرھر فرە فمبھ ل نییرن وە دەچوو١٩٥٠تڕی ،دا بدا  ١٩٨٠دە سا

تی دە کۆمنگی  ڕۆژاوایی و ڕۆژھرھرتک فوە و ھگای گرتنی جرتی ئنیی نڕەوا دادەنر گادا ب

تنانت ئگر .ن زیاتر ل جیاوازی فرھنگی خۆی دەنول ئیسائیل ئو قش نتوەییی زۆر.

ئیم ھستی دوژمنکارانش ب کم بگرین وئو ب متمانیی کل ڕۆژھتی ناوین ل ھمبر 

ھشتا بشکن ل گرفتی ئمنییتی ،زیاتر وئشکنازی ک ئاکامی ئو ب بریییان و ھواردنانن 

.خۆیان دەنونن 



یتی سنوورەکانی ئیسائیل و ھورکردنوەی تنگژەی دابینکردنی ئمنی،ین وگرینگترین گرفتیکم

کانیان دابین کرابرتکال خواستھ ک کوەیش ب کانستینییلائیل و فوان ئیسن  . دەب مئ

بوەش لنگیرچائرھتی فسایک ھۆی وبگرین ک ائیل برانئیسپۆلی کۆچبش، ریکخ

ل کۆمارەکانی پشووی وتانی رۆژھتی ئوروپا و ب تایبتیترل ب سردادێ ،ب تایبت یئالوگۆڕ

کس ل وتانی پشووی ٧٥٠٠٠زیاتر ل ١٩٨٩وا دەنرخندرێ ک دوای ساکانی .یتوە ڤییکتی سۆ

لرە .پرسی ئمنییتی کمتر زا  کۆملگاکانی ئانگلوساکسییکان ل. ھاتبتن ئیسائیل سۆویتوە

ندیک لھنگییرھفرە ف رجلومو ھر ئمبھ رانیی خۆیان لنیگ یوە" و ئینسانانندی دە پ

ب ک ھگری ئو مبست ئو گرووپ کۆچبرانیھاندەردەتوان کدەگڵ ئو شپۆلی کۆچبران 

و خواستانڕ خۆیان وەنو ئم وە لبۆ بیر لیكردن ک بکدەستپ ک ،واتتنییئ مک وەک ک

ک باس ل بدەن کورتیک پرە بو چمک خۆ بروەبردنیان ھی ،و کمتاک مافی" نتوەگلک"

گو وە ببوونک بۆ جویکھاتەی زمانی خۆیان بکاپ.

رانی کۆچبورانگ تو و سی ئگۆڕ ی لتانو سیاسری ئکاریگ ئامانج و ن وە نم ئب  .

دا ، گرووپ کۆچبرەکان ھشتاش زۆربیان دە پکھاتکانی نو کۆمگاکانی دە ژیانی کۆمیتی 

ئوان دەگڵ شارۆمندانک ک لوێ لدایکبوون دە پکھاتکانی پروەردە .گورەتردا  بشدارن 

. ،ئابووری ،یھوودی و سیاسی ھاوبشدا تکون،چاالکن  ب  زمانی زۆرین دەدون وەک ھمووان 

برچاوی ئوان دە مانیفستک ک ل سرتاوە ل بنماکانیان و ڕیکخراوە دخوازانکانوە جیاوازی 

برین انی تایبت ب خۆیان چاالک بن بچونکوو ئوان لو پکھات ک لبواری زم. سرھدەدا دیارە

 رانکۆچب و گرووپم لکی زۆر ککانی خۆیان ناژین ،تاقمتو وان لخۆیان بیر ،چونکوو ئل

.اخوازی مافی خۆبڕوەبرایتییک ناکنوە یان د" نتوەگلک"وەک 

فرە فرھنگی بۆیش بۆ کۆچبران باشترین نک سبارەت ب ڕەدی زمانی و تیکوی پکھاتیی، 

دەکرێ کی ئوەیان لکۆچبران چاوەڕوان.بلكوو وەک ئالوگۆڕک دە ڕەوتی تکوی کۆمیتی 

دەڕاستیدا .ھشتاش ھر خریکی  فر بوونی زمانی زۆرین و تواندنوەیان دە پکھاتکانی ھابشیدا بن 

فیربوونی زمانی ئینگلیسی ل مدرەسکانی ئوستالیا و ئمریکادا بشک ل دەرس تۆبزییکان بۆ 

یی،و ل کانادا مندان تنانت ل ئیسائیل زمانی عیبری ل مدرەسکانی یھوودی تۆبز. مندان 

 وات باوان و دوو زمانک لکی یی و ئینگلیسی"دەبڕانسر بن " فرج بۆ . فنگی  مرھفرەف

 رچاویان لنگی برھبوونی ف ئاسمیل کان کزۆرین ر بڵ ھی سیی دەگکھاتوی زمانی و پکت

عاقب نتیقی و نم ب ویست و نپ ب ن، دوو دەب ی دەزانرجی .نموانجپ ت ببۆدەو



تکوی زمانی و پکھاتیی عادنی ئگر ڕفۆرمی ئوپکھات ھاوبشییان  ببتھۆی جکردنوەی 

. پناسگلکی زیاتر ل گرووپ کۆچبرەکان 

ممولی پحکشانی ڕادەی تڵ ھیوەندی دەگڕ کۆچکردن دە پم کی گشتی لی وەک ئاکامناس

ی تن،ئمریکا و ئوسترالیا وەک دوو کۆمگای گورەی ئینگلیسی زمان ل ڕگای وەخۆگردائتنیککان 

چارەسر کردووە و یانی سربخۆە فرھنگییوە ،پرسی ئو ورد" زۆرترین گرووپی ئتنیکی "

 ب مئ وەیکتنیکیفرە"نیشانی دا وەک کانادا ئوی "ئین نری بۆدەبچارە س تنیکییانئ و گرووپئ

ئم ل ئیسائیل چاومان ب .دە نو ھرتک کۆمگای ئینگلیسی زمان و فڕانسیی زمان دا دۆزیوەتوە

کۆچ ب "دەکوێ وات " ئالیا"دیاردەیکی تایبت دە نوان کۆچبرانی  ئیتیوپیایی و ڕووسی ب نوی 

زۆربی ئو کۆچبران .چواردە سانی دواییدادە ماوەی ئو" مبستی ژین دە کۆملگای جوولکان

.باشترە ک دە کۆمگایکی تایبت ب فرھنگی ھاوبشدا بژین  پ یان وا

پکوە ژیان ومدەرەوەی تاقمکی زۆر ل پداویستییکانی ئوان ، ھستکی باوەر ب خۆیی 

 تییان دەداتمنییکگرتوویی ، و ئت گرف.،ینانوان تکتر چارە ئتی ییارم تی ئابووری خۆشیان ب

سر دەکن و توانیویان ب زمانی خۆیان ڕینمایی پویست بدەن ئو کسان ک ناسیاو بوون ،ئو 

داشداری یکتری بوون و ھستیان .کسان ک دە زۆر شتاندا ھاوبشن و توانیویان لیکتر تیبگن 

ئیستیعمار ،داگیرکاری ، (ھندیک وت وەک ئاکامی .ب گشتی . کردووە ک دە دژوارییکاندا ھاوبشن 

ین  و ھیندک وت "کۆئتنیک"یین و ھندیکیش وەک  ئاکامی کۆچبری" نتوەفرە) "کۆنفیدراسیۆن

.وەک کانادا و ئمریکا و ئیسائیل ھگری ھرتک نموونن  

 یتنیکی ھکۆئ ی تریش لجادیارە نموون : وە وەک کۆگرووپی کتن مک رە و نکۆچب ن )

ی سرتاسری ئفریقاییکان ، قرەچییکان ، کریکارانی تورکی میوان ل ئالـمان ،کریکارانی میوان

بشک ک دە لیبرال .بم ئیم ل سر دوو نموون لوان ورد دەبینوە ). ل ئیسائیل دونیا

ئوەیان فر وونی سانی زۆری لیبرال دیموکاسییکان دیموکاسییکان دا ھاسایین ،و ھروەھا ئزم

یان چییان دەگ ، ھرتک کۆچبری و فرە نتوەیی خولقنری زۆر " فرەچشنی"ک ئوکردووین

بم ئیم دەشتوانین سیری زوور نموونی .تنگژە و ڕووبڕو بوونوەن بۆ لیبرالدیموکاسییکان

ڕوو بوونوانیان بڕوە برین و ئیم دەتوانین چاوک ل نگژە و ڕووبتناسراو  بکین ک چلۆن ئو

ئو فرھنگیبکین ک لیبرال دیموکاسییکان ل ھمبرمافی بوونوانئزموونی ئو شوە ڕووبڕوو

 وانتم نک بوویان.

دوو شوەل مافی گرووپی



 وت بسوکلی جیاوازی قانوونی و ھوەگش وەکان بتن مر وککانی کۆچبگرووپ رتک لھ

 رمیدووی کردەوە بف وەن ناساندنبتنیکی خۆیاننگی ئرھی فناسپ. رجو مرتک زۆرجارئھ

ەران ئغب مافی پارز.دەریانبیوە " ی گرووپیکانماف"پارزەران و ڕەخنگرانیان دە زماندا ل ڕاست 

گرووپی وەک تواوکرەوەیکی مافی تاک تاریف دەکن ،و بدەومند کردن و پرە پدانی پرەنسیپی 

وای وەیک ،دادەننلیبرال دیموکاسی بۆ چارەسری ئو گرفت نویان ک دەگی بڕەو ڕوو دەبنوە

رووپی ب مانای برتسک کردنوەی مافی ڕەخنگرانیان لسر ئو باوەڕەن ک دەستبرکردنی مافی گ

.اسیتاک ،و مترسییک بۆ بنما و پرەنسیپکانی لیبال دیموک

 ن یان بزیان دەکھ وانی بکانی گروپپی و ئکانی تاک و مافی نیوان مافیوەندییانوپچن ئ

پچوان ئوانی ک برھستیانن ؟ 

می ئر چاویان بگرین ووبوە لتدەیانگر ی کوانئ دەب مئ ، پرسیارە سادەی. وە لدوو ش

باسی لو ماف بۆ گرووپ دەکا کل ھمبر ئندامانی یکمی: مافکان ک وەک گرووپ لیدەدون 

. ی خۆی ھیتی ،دووھمییان لو ماف بۆ گرووپ دەدوێ کلھمبر کۆملگایکی گورەتر ھیت

لو مافگوە لرتک شدەتو" کۆیی"ھ قامگیری مافیتنیکی انین وەک پاراستنی سوەیی ،مافی ئتی ن

. یان مافی گرووپمزھبییکان سیر بکرن 

شوەی ھووەڵ ب مبستی پاراستنی ئوگرووپ ل ھمبر تنگژەکانی ناوخۆیی لبرچاو گیراوە بۆ 

 نموون )ڕاست ھ ست لوریتی باوی ناوخۆیی ڕەچاو ھداب و ن ک تانتایب ندامو ئندیک ل

ان بۆ ، وای وەیک ئوەی دووھمییان ب مبستی پاراستنی زەختی دەستتوەردانی دەرەکییک)ناکن

 ستی ئابووری، سیاسی ( نموونوورەتر داھلگای گدە کۆم(. وە مافو شوان ئجیاوازی دە ن ب

داشداری "و ئوەی دووھمییان ب " ئاستنگکانی ناوخۆیی" ئوەی ھووەییان ب گرووپییان

جا دیارە تواوی ئو شوە دەوتان ب مانای برتسک کردنی ئازادیین ک  .نو دەنین " دەرەکییکان

 ندان بۆ نموونربازی ( شارۆمس یات بدەن ، بچناسی ئ) .مابرال ترین دیموکت لناننگ تاست

بم ھندک گرووپ دەحولی ساز .بۆدەستبر کردنی مافی تاککان و پکھات دیموکاتکان ساز دەکا 

برال کردنی برتسک کردنوەی زیاتریش داھن ھلبت ن ب مبستی پاراستنی پکھات لی

پ لكوو بکان ،باتبچدیموکم وە بوانبزھستی پاراستنی مکاریتیین  ن ریتیان ن

.فرھنگییکان 

ل زۆرکۆملگای جۆراوجۆرە دا نیشان دراوە ک زۆر گرووپ حولی ،کۆمناسییوەل ڕوانگی 

دەستبر کردنی مافی یاساییان ، ب مبستی برتسک کردنوەی ئازادی ئندامانی خۆیان ل ژر 

وبۆنانکاتک ئوە سیری ئ.نوی دەربینی ھاودەردی یان پاراستنی ڕەسنایتی فرھنگی داوە



وەک نموون . ھواردن و ب سووک گرتنی ژنانتان چاو پدەکوێ،ە دەچنبڕوک ل جیھاندادەکن 

 )نتشوودانی کچانی منداڵ ، خ کردنبماڕەفی بنوی پاراستنی شن ی نامووسی بتژنان . )، ق

وە کحكوومن بگران م وێپاراستنی دابی پیاو ساالری زۆر بریان بکس ل .ل مافی گرووپیی ک

دینی و فرھنگی نشتیمانی دامزراوە، ژنان دەخن ژر زەخت و یاسا یسر بنمایکی بیر وباوەر

.دینییان ل مڕ بڕوە دەبن یکانیئورتۆدۆکسی

جا دیارە مترسی برەو ھکشانی زەخت ل سرتاککان ل گۆڕیدا ھی ،ویای وەیک مترسی 

و ستی پاراستنی فرھنگ و ھستی کۆمیتی ھموو قانوونمرجی مافی گرووپی دەتوان ب مب

شت دە کۆملگادا نزم وەالبن و مرج ل ھمبر کۆمگا ھبکش ن ئو کاتی ک دزوترین 

رەی بۆچوونی ئم ھموو ئو برتسک کردنوانی ناوخۆیی ھمیش ناعادنن ب گو.دەقومن 

و ئازادن ل ھند برتسک کردنوەی وەک مرجک بۆ ب ئندام بوون دەجا دیارە گرووپکان .

بآلم کلک وەرگرتن ل دەستآلتی دەوتی بۆ دابشکردنی ڕکخراوە ب برژەوەندییاندا،

ینکی ناعادستوندامان ،ھوەی ئازادی ئسک کردنرتکانی گشتی ،یان برژەوەندییب.

،دەستتدارانی ھر کۆملگایک دەب ڕیزی مافی مدەنی و سیاسی ل ڕوانگی لیبرالییوە 

شارۆمندانی خۆیان بگرن و ئندامانی ئو گرووپ فرھنگییانش دەب کلک لو ئازادیی وەر بگرن 

ئینسانکان دە کۆملگایکی دیموکات دا .کاتیک بوە گییشتوون ک ناتوانن دەو گرووپاندا بمننوە

ب و تۆبزیان ک ببن ھۆی دوون دەر یان ھاتنوەیان بۆ نو ئو گرووپ فرھنگییان ئازاباش ل چ

ک ئوەیک ئم لی داوین ب تایبت زیاتر ژنان. ی سیاسی حیزبایتی خکانی تربرژەوەندی خواست

لمڕ کوشتنی نموونیکی برچاوی . ینیستییاندا دەژین دەگرتوەڤل ھلومرجی ب کمگرتنی شو

مزراون و ل ژر پاراستنی ام فرھنگییان ل ئیسائیل دئو ژنان ک ل ھندیک لو کۆڕ وکۆ

 د ەکۆم کان  ، جاری واشکان و درووزییی بودووئینییت دە کۆمتایبیی ، بماڕەفی بنش

.ھاوبش مسیحییکانیش دا دەکوژرن 

دا دە ئوتۆ کۆملگایک.  ویان بووەندرێ ب ھۆی کاری  نشیاوادەزاانن کقوربانییکان ژنک زۆربی

ت ب خبرەکان باس ل کوشتنی ژنان دەکا سبارە.و فرھنگ ل قانوون ب بایخترەشڕەف ل ژیان

وەیکتبار کردنیان بکانی تۆمکردووە گۆیا پرەنسیپخالقییان ڕەچاو نکردنی پرەنسیپی .ئڕەچاون

تۆمتبار بوونی  ژنی ب . وە ھۆی کوشتنی ئو دەستبر دەکای لالین ژنكی ک مردی کردوکسس

بوون ھمیش ھر جزای " گوناە"ونکردنی پرەنسیپکانی سکسی و تووشی ب ڕەچا" بوە ژن"دمر

 کچ و خوشکی خۆیان دەکوژن نیش. کوشتن و پیاوەی کرائس پیاوەتی خۆیان ب نی دەدەن ک

پارزی تووشی ئو  قتن زۆر پیاو دە ئوتۆ کۆملگایدا ب مبستی شڕف.ژنکانیاندا سلماندووە



دە .ێوەی نیی ک پش بو قتن بگر،وات ک کۆملگا مافی ئدادەنن" پرسکی ناوخۆیی"ک بدەبن 

.ئوتۆ کۆمگایکدا ئو پرس شتک نیی ک باس بکرێ 

یە بوون دژ ب بنماکیان شاییدقوربانییانی ک ڕزگاریان بووە تنیا چند کسیک ئامادلو 

ل ھندک جاریشدا ئو قتن ب نوی خۆکوژی ل قم دراون ، و تنیا پویستی ب .بدەن

وەی ھنسھ کپرس کۆتایی ب ک نندیک شتراب.کتق وەیکر لب کک کچدا ڕووبکات

ئو تاوان ب شتک دادەنرێ توەگالنی دە پرسکدا نانون ،،پۆلیسیش ھیچ ویستک بۆ دەرناکوێ

دەزاندرێ " ئمرکی شخسی و ناوخۆیی"ک کارک ئنجام بدا وات وەک داببریاریک وەک کسک 

خۆی دە خۆیدا .وەنک ب شتک ک لالین کۆملگایکی تایبتوە دەب چارە سرییکی بۆ بدۆزرت

وە ڕوانگو شمائاکامی ئڕەفی بنوی پارستنی شن ب ی دەتوان و تاوانڕئمیی لکیپاساو

.کسکتواو ب بۆ کوشتنی 

 کگرفترەیزەری لپار بتوان ک ک نییزکاندا ھیچ ھکان و درۆزییمانلگای موسدە کۆم ک

ئوکچانی . دەگتوە " کچانی قس ل سر"ب ،کاتک " مافی ژیان " مافکان وەکبنماکانی لمر 

ک سبارەت ب پدار کردنی شڕەفی بنمالییان ل ترسان ڕادەکن و لالین پۆلیسوە یان 

،شخ ،قازی ، ست ئو کسان ک جگای ڕزن وەکدەیانگنوە نو بنماکانیان یان دەیاندەن دە

ژنان . ژنان نریتی پیاوساالران دەپارزن یئو ڕژیمان ب قیمتی گیان. ک ھۆزک موختار یان سرۆ

بدیفاعن و دەنگۆیکی درۆ بس ک کۆتایی ب ژیانی کسک ک ب ڕەفتارکی نگونجاو تۆمتبار 

.کراوە بھندرێ 

دوورە ک ب مھزری ئ ل ین کک بکلشتگ ئاماژە بک یموە باوەڕی ئممولیان ئحبتوانین ت

انی ک دەبن ھۆی ئازار و سووکایی و شکاندنی ددیموکاسی ناتوان ئونریت ستاندار. بکین 

حورمتی ئینسانکان ،تنانت ئگر ئوانی ک لالین ھندیك فرھنگیشوە سلماون تحممول 

ی ھن ، ئو ستانداردانی ک دەبن ھیندیک لو نریت ستانداردانش ک لیبرالکان پیانوا.بکا

ھۆی ئازاری لشی ژنان ، مندانی لبر ممکان ،کوشتنی ژنان ،ختنی کچان ، قتی نامووسی 

.،ھیک دژ ب سروشت

ئ ک مافی بھیچ گرووپ ندامانی خۆی نییئ والی دژ بگا خوازیاری . مال وئکۆم جاری وای

ئوەش . دەیوێ ھندێ برتسکی بۆ ھندیک ل نریت فرھنگییکان ساز بکا توەگالنی ھی و 

قت بو مانای نیی ک گرووپ فرھنگییکان مافیان ل ھمبر کۆملگایکی گورەتر دا ل ڕاست ئو 

سر ئیزن بدەن با ب. نیی،رچاویان بۆ تاقمیتر لبکوتوەیانی بو زەرپرسگالنی ک ناکرێ زەر

شوەی دووھمی مافکانی گشتی ،پاراستنی .  ئو بشدا بچینوە ک پاراستنی دەرەکی دەگرتخۆ 



دەرەکی خۆی دیفاع کاتک گرووپک دەیوێ ئو بش ل پناسی خۆی بپارزێ ک دەتوانی ب ھۆی 

زەوی ترخان ،بۆ نموون.کرتوە برتسک دەوگرە ھخوشوەھوستی کۆمگایکی گورەت

ری ب سرییوە سبارەت انی گروپ ئتنیکییکان و چاوەدکراو بۆ کلک لوەرگرتنکی پاوانخواز

تزمینی نونرایتی . بوەیک نکرت ھۆی دەومند بوونی ئوانی ل دەرەوەی ئو گرووپن 

وە گرووپختی ئشوەرەتی و قانوونی بکی متییمایک ک لیکھاتنوێ پ ر لبۆ س ک

نونرایتییکی .ھبژاردنوەی ک کاریگری ب سر ھوست ھاوبشییکاندا دەب ل کورت دەدا 

 خۆیانربکان سستوھ ندیك لھ ک ندەخولق ک وە بۆ گرووپری ئگک ئیتا ڕادەی ناوچ

غب دەگڵ لیبرال دموکاسی ئو جۆرە ل پاراستنی دەرەوەیی  ئ.لالین خۆیوە بگیرێ 

کان بداویستییپت لدالقامگیر کردنی عدە راستیدا بۆ س وە  ودەتوانکدەگرنوە . یئ

یارمتیدەرە بۆ وەیک گرووپ جیاوازەکان ل کۆملگایکدا ل ھلومرجکی یکسانی زیاتر دا 

ھندک . یتییکان دەکرێ کم بکاتوە بگونجن ، ودەتوان لو پشلکارییانی ک دەرحق ب کما

لو جگای ک ) ئاپاڕتاید(ھواردنی ڕەگزی . ل پداویستییکان بۆ پاراستنی دەرەوەیی ناعادنن 

ھندێ ل کمایتییکان سروەت و سامانی وتیان ب دەستوەگرتووە و ھاوکاتیش وەک 

وان کردووە ،و زمانی خۆشیان ب سر گرووپکانی و زۆربی دەستتی سیاسیشیان پاھواردەچین

واردنی رەگزی ئفریقای ھ،وەک واقیعییت.تردا دادەسپنن ،ناعداتییکی یکجار برچاوە

حوتی شتوان، ستا ھشتاو یژماریان کمتر ل ستا بیستی دانلوێ سپی پستکان ک ئ. باشوور

وەیدەست تیان بای وخاکی ود،و تی سیاسیشیان پاوان کردووەەیکەست و زمانی خۆشیان ب،

ی زەق و ئفریقای باشووری کردە دووھمین وت دە تر دا داسپاندووە ناعدالتییکسر گرووپکانی 

.مژوودا وەک پکھاتیک بۆ ڕەگزپستی

 ورەدا دەر گرووپی گس پاندنی خۆی بتوانایی یان خواست بۆ داس ب لغتی ئمایاسیدا کموک

 رییب ر . بس پاندن ، دەست بتی خۆ داسن نییوان داوای دەکئ ی کو پاراستنی دەرەوەییئ

وەک .یی سروەت و سامان داگرتن  و داسپاندنی زمانی خۆیان ب سر گرووپکانی تری ل پشت ن

قانوون ،کمایتییکان حول دەدەن ک چاویان ب سر زۆرینکانوە ب ک نکا ل سروەت  

کان ل بواری ەئاکامدا ببت ھۆی ڕووتاندنوەی کمایتییل ڕادە بدەر کلک وەربگرن ک دوسامانکی 

م ئ. ن شوتیداھابک دەتوانن ئوپکھاتان خۆیانی پ ڕابگرن ک ئوانسروەت و سامانوە

.برحق شوای ئو حوپمان

ی لیبرال دیموکراسیدا دوای وەیک برتسککردنوەکانی ناوخۆیی تا ڕادەیک دەگڵ ستاندار

و پشبردنی یکسانی دە نو ەدژایتییان دەگڵ پشتیوانی دەرەوەیی ھی تا ئوجگای کحولی بر



ھر .نادرێ بھیچ گرووپک ک خۆی ب سر ئوەی دیکدا داسپن گرووپکاندا دەدرێ و ئیزن 

بۆیش گرینگ ک دیاری بکرێ ک ئو داوای ک لمڕ فرھنگی ئتنیکییوە ل گۆڕن ئاخۆ برتسک

وم بوپرسیارە .ی ئو داوای دەگرن خۆ کرنوەکانی ناوخۆیی یان پشتیوانی دەرەوەیی و بنماکان

تیوانی دەرەوەیی تزمین بکاكی ھاسان نیی،ب تایبت لبروەیک مافی خۆبڕوەبری پشکارھمیش

.نوەکانی ناوخۆیی بڕوە برێ دکربرتسکیان

بم ئوە جگای ئاماژەی ک ھندیک ل گرووپ ئتنییکانی فرھنگی تنیا خوازیاری پشتیوانی 

گرووپ کۆچبرەکان یش ھر خریکی ئوەن ک وریایی خۆیان ھندیک ل کم نتوەکان و . دەرەوەن 

ئوانی و دەست ب سرپداویستییکانیان ک ژیانیل مڕ ئوەیک کۆملگا گورەکان ڕووتیان نکن 

پوە گردراوە دانگرن ،بم ھیچ چاوەدرییکیان ب سر ئوە ک ئندامانی خۆیان سرقای بڕوە 

ئیم ئاماژەیان . ئوان نریتینریت یان ھسوکوتانن ک ب دوورە ل بنماکانی بردنی ئو داب و

ان پیانوای ک ئگر کمایتییک خۆی لیبرال و مافی ھندیك ەوپدەکن چونکوو ھندک ل لکۆلر

بیران نیی ل ئندامانی تایبتی خۆیان رەچاو دەکن ،ھیچ پویستییک ب ڕەچاو کردنی مافی جیاواز 

ییانی لیبرالی،دەب ئگر کمایتییک خوازیاری مافی گروپی جیاواز بیران ،جگ لو ماف ھاوبش.

ک بجۆر ب ممول بحما.تو کت ئنانم تبدەتوانن ھ زۆر لیبراالن تییتا داوای پشتیوانی شی

ی خۆبڕوەبردن یان ھیندیک قانوونی دەرەوە بکن وەک ،داخوازی خاک ، تزمینی نوینرایتی ، ماف

دەگمن ب مبستی پاراستنی ئو بش ل ئابووری یان دەستتی سیاسی خۆیان دە کۆملگایکی 

ھیچ دژایتییک لمڕ ئو داخوازیی بۆ پشتیوانییکی زیاتر .گربن ھگورەدا ک دەتوانن خوش

دە ڕاستیشدا ئوتۆ گرووپک دەتوان . نابیندرێ ئوگرووپی تیدایوەک مافی برحق بۆ ئندامان

.بکا وەک گارانتیک بۆ شارۆمندی و مافی سیاسی بۆ ئندامانی خۆی داوا 

تنانت ئگر تاقمیك تئۆریزانی لیبرال و .بم ئو دەرفتکی ساکارە ،النیکم دە پرەنسیپدا 

دەرەوەیان کردووە ،وەک پرەنسیپی لبرالی لکۆلرەوە دە ڕەوتی مژوودا دژایتی خواستی پشتیوانی

ھیچ پاساوک ل گۆڕێ نیی ک نتوانی خواستی گرووپ ئتنیکییکانی فرھنگی ک خۆیان لیبرالن دە 

دەرفتی دژوارتر ئ وگرووپان دەگرتوە ک ناتحممولن و خریکی .برنامی خۆیاندا نگونجنن 

ک خۆیان ل ڕگای گیاندنی ئازاری بکردەوە ب ئندامان بتوانن کشکانی ناوخۆیین ،و حول دەدەن 

ئم باسی ئو کمایتیی فرھنگییانمان کرد ک ل ئیسرائیل ھن ک .خۆیان بسردا بسپنن 

یژنان ھ یاندنیان بگتی ئازار پیممولی خۆیان نیشان داوە و نحخوازیاری .نات مئ

س دژوارەکانی وەک برتسکیگلک بۆ ئندامانی گرووپکانین ک ل ئازاری شیکردنوەی زیاتری پر

ل " پئۆبلۆ"باسی ئژمارک ل سوورپستکانی : بۆ نموون .جیددی جسمییان لناکوتوە 



ئمریکای ک ڕازین بو شوە خۆبروەبردن و دە دابشکردنی خانوودا ئو کسان ک دینی عشیرەیی 

خۆیان بیواردن ھرین ھکی بوەیش ن بش .ڕیوە نابو ژنانئ چاوی سووک دەڕوانن وان بئ

بۆ نموون ھندیک ل گرووپ .ک مردیان ب کسانک ک ل دەرەوەی عشیرەتی خۆیانن کردووە

لک وەرگرتن لکان کبییزھتی ممایرەکان  و کنگی"کۆچبرھپان" فرە فکی داسکردەوەی دنی ب

تاقمك کۆچبر و گرووپ مزھبییکان دەتوانن داوا مافی .پیاوساالری ب سر ژنان ومنداندا دادەنن 

بکن تا خوندەوارییان نگات ئو ڕادەی ک ترکی کۆملگای " کچان"برگری ل مندان ب تایبت

یواجی ب تۆبزی ک شتکی باوە خۆیان بکن  ،یان مافی بردەوام بڕوەبردنی نریتی کۆنی وەک ئیزد

. دەنو گرووپ فرھنگییکانی کۆچبر ل ئمریکای باکوور و ئیسرائیل 

لیبرالی تحممول وەک تبیاتی

کانفرھنگی ،نتوەییگرووپبران، کۆچگلی گرووپیبرالکان دەگڵ پرسچلۆن دەوت ل

بۆ برتسک کردنوەی ماف بنماییکانی شارۆمندی بۆ ن " ماف" ک دواکاری ڕووبڕوو ببنوە 

خۆ ل تووند تیژی و ھاوکاتیشک بپاراستنی ئرکی مژوویی خۆیانی دەزانن ئندامانی خۆیان 

ئوە بۆ دەوت لیبرالکان ھاسان ک دەگڵ ئو . دیک لو پرسان پرسگلکی دژوارندەپارزن ؟ ھن

،بم مکوورە ک ھندیک ل ەیان لیبرالن ڕووبڕوو ببنوی ئوگرووپان ک خۆخواست

 موو ھوێ ھوە خوازیاری ڕەدی لیبرالیسمن، و دەیانی قودرەتڕوانگ کان لتییمایک

وازی ائرێ ھر ئوە بشک نیی لوەک جی.نریتییکانی نالیبرالی کۆملگا پکوە ڕکبخن 

ئندامانی کمایتییک توانایی بروبردنی مزھبی ئۆرتۆدۆکسی یان فرھنگی ئوان بنون ؟ ئگر 

نریتی نخشی جنسییتی لدەست بدا ،بو مانای نیی توانایی ڕووبڕوو بوونوەیان ل ڕاست 

تنگژەکان کۆمگا لدەست داوە وحول دەدەن ک خۆیان وەک کۆملگایکی جیاواز بپارزن ؟ئرێ 

فکانی تاک شوەیکی نوی ل ب ناوەند کردنی ئتنیک ،ک لیبرالکان وەک پداگری ل سر ما

ئرێ واقیعییت ئوەی فرھنگی زۆرین دەیوانن ب مبستی لکنیزیک کردنوەی فرھنگکان تر ؟

 بییمان بوێ کزھکی میک یان فیرقوەییتنمک ر لگئ ممولی نییحوە ناتڕەتبن ل ک

ی لیبرال ڕیکبخن؟ ئو پرسیارە دژواران بوون ھۆی " ئم"ۆمگای خۆیان ب گورەی پرەنسیپکانی ک

خولقاندنی تنگژەی یکجار برچاو،ن تنیا ھر ل نوان لیبرالکان و نالیبرالکان ،بلكوو ل نو 

بھاکانی تری ای، ولبھاکانی گرینگی لبرالییتحممول خۆی دە خۆیدا.خۆی لیبرالیسم دا 

گرفتک جا دیارە ئو بھایان دەتوانن دە دژایتی .ی تاک و سربخۆیی شخسیلیبرالی وەک ،ئازاد

پرەپدانی ئازادی تاک ک خۆی دەتوان ل ڕاستی گرووپ دەمارگرژەکان ب تحممولی : دەگڵ 

 و گرووپن ممول لحرە دەری تو ھاوکاتیش پ نبنو رجلومھ بۆ وەیک دەمارگرژەکان ب



دەب دەئوتۆ دەرفتکدا چ بکرێ؟ ئگر . برتسکبووەی تاک سربخۆیکان قبوول بکن 

 کان لی لیبرالزۆرب ک وکاتکی تر،ئر گرووپس زەخت بخات ول بدا ککی دەمارگرژ حتییمایک

بۆی زۆربی سکوالرەکانی ئیسرائیل .ستن ڕەوای سر ئوەیک خۆتھقووتاندن ب مبستی خۆپارا

بی ئۆرتۆدۆکسی کم بکاتوە ب توریتی مزھخۆیان بۆ دژە کردەوەیک ئخالقی ک بتوان ل ئو

باش چ دەقوم ئگر گرووپک ھگری خواستک نین ک بھوێ زاب ب سر .برحق دەزانن 

تییکانیاندا دابگرێ ،و ل جیاتیان بیانوێ دە بڕوەبردنی ئوەی تر دا یان دەست ب سر پداویس

کۆملگاکیاندا بگویرەی نریتکانی سوننتی خۆیان ک وەک پرەنسیپ نالیبرالین سرب خۆ بن؟دە 

 گایو جوێ، تا ئستی دەکربش سممول وەپحت یانوایکان پلیبرال ندیک لتی ئاوادا ھدەرف

.یتی دەگڵ قانوون نیی ک دەکردەوەدا دژا

 ئیزن بدرێ ک رێ نابئ  نپکی تردا داسریس وێ باوەڕی خۆی بیک نتییمایو کر ئگئ

کۆمگای خۆیان بگویەی فرھنگی خۆیان ب خۆگونجاندن  دەگڵ ئو قانوون ک کۆمگای گشتی 

ی ئندامانیشی تواو ب ؟بڕوە دەبا ، تنانت ئگر ب برتسک کردنوەی ئازاد

باسکی ل نو لیبرالکاندا خریک پرە دەستن لمڕ سربخۆیی یان تحممول بردی بناخی 

ئوانی دیفاع ل تحممول دەکن باس لوە دەکن ک زۆر گرووپ ل . بنماکانی تئۆری لیبرالین 

خودموختاری دانانن، وەک ئوەیک توانایی نو سنووری وت لیبرالکاندا ھن ک ھیچ بایخک بۆ 

ئندامانی بۆ ورووژاندنی پرسیار ل ھمبر جیاواز بیران و نریت کۆنکان برتسک دەکاتوە 

بنمای تئۆری لیبرالی ل مڕ خودموختاری ھڕەشی دەکا ک ئوگرووپان بتارن وەک بگان، و .

لیبرالی دەستبر بکا ،دەحالکدا تحموول ل سر بنمای ب باوەری ئوان ل ڕاستی پکھاتکانی 

 نەخست بی دەوناسرینتر بۆ پترو بتمانی مكی جنستلیبرالیسم دەتوانی  ب.

لیبرالکان واباش گرووپ دەمارگرژەکانیش وەخۆ بگرن ، تا ،تحموول بیرۆکی بنمای ب گورەی

گورەوە پشتیوانیان لنکراوە  و حولی داسپاندن باوەڕی خۆیان ئو جگای لالین کۆملگایکی

ئوانی ک دیفاع ل تگی ل سر بنمای تحممول دەکن ئغب دەن .ب سر ئوانی تر نداوە 

تحممولی مزھبی ل ڕۆژاوا پرەی .ک لیبرالیسم ل سر بنمای تحممولی مزھبی دامزراوە

ھرتک کاتولیککان وپرۆتستانکان بوە گییشتن ک نزمکی سقامگیری قانوونی پدرا کاتک 

لیبرالکان دە ڕاستیدا بردەوامن ل تحموول .دەتوان ل سر باوەڕکی ھاوبشی مزھبی دابمزرێ 

ن بھا و مبست ل ژیانی ئینسا.مانا "وەک پرەنسیپ ل ھمبر پرسیاری باس وروژنری تر لمڕ 

 . یدێ ھ بیی ھاتۆتزھممولی محدانی ترەپر پس لیبرالیسم لک ک ڕاستی  دەو ئیدیعایھیند

،ک ئو پکوە گردان دژبیک ب پچوانوە تنیا لو بش ک تحموول دەگرتوە  پشتیوانی 



" ب گشتی کردن"گشتندرا چونکو وئو سوە تحموول مزھبیی ک ل ڕۆژاوا بوو و دوایش .دەکا 

. خود موختاری ل سر بنمای بیرۆکی تحموول بووخۆی جۆرک ل

ئو تحموولش .تحممولی مزھبی ل ڕۆژاوا ل سر بنمای ویژدانی ئازادی تاک وەدی ھاتووە 

دین ل ڕگای بوونی ماف بۆ ھموو تاکک دە ھلبژاردنی دینی خۆی ،گۆڕینی دین ،یان بتواوی

دە ڕاستیدا برگری ل کلک وەرگرتن لو ئازادییان لالین .وەالبن  ،دەستی واگییشتووە

.تاککانوە وەک پشلکارییکی بنماکانی مافکانی مرۆڤ سیر دەکرێ 

شوەیکی تری تحممولی مزھبی ھی ک ل سر بنمای ئازادی تاک و خود موختاری وەدی 

ل سر بنمای ئو بیرۆک ک ھموو دینک دەتوان ھر جۆرک ک ب گونجاوی نھاتووە،بکوو

سیستیمی "دە .دەزان کۆملگای خۆیان ڕکبخن ،ئگر ب دوور ل ڕەوتی لیبالیش بووە

دامزراوەکانی سربخۆ بۆبۆ نموونپراتوری عوسمانیدا ،مسر دەمی ئیتمی میللهسیسته(ی"ھرزن

،ک دەتوانن ھندک نتوەکان یان ."مسیحییکان و جوولکان ب فرمی ناسرابوونموسمانکان ،

ئوەش خۆی شوەیک ل .قانوونگلی دیاریکراوی مزھبی بۆ ئندامانی خۆیان دابین بکن 

تاکی ب فرمی ئازادیویژدانیک ل سر بنمای گرووپی بوو،ک ھیچ بنمایکیهتحممول

دەئاکامدا لیبرالکان پرەنسیپی لمڕ تحممولی مزھبیان دە بوارەکانی تریشدا پرە پدا .ندەناسی

بۆیش باوەڕکی .،ئوان ئازادی تاککانیان لسر بنمای تحممولی مزھبی برینتر کردەوە 

نوەیکی ناوخۆیی کبرتسکی مافی ڕاستقینی لیبرالی دەگڵ ب ڕەوادانانی ھر جۆرە برتسککرد

ک ببت ھۆی خۆ داسپاندن خۆیان ب سر الینی ئرنی ب فرمی ناناس تاککانی دەو گرووپاندا

وەک نموون لیبرالیسم دژایتی دەگڵ ئو قانوون دەکا ک بر ب ل دین وەرگڕان یان پرۆپاندەگی .

ئیزن بدەن با ل سر . بگرێ ک شوەیکی تری ژیان ھلبژرن مزھبی بکای،یان بر ب منداکانیان

ل کانادا ،ھۆفر کل سامانی )Hofer(ھووەی لمڕ ھۆفر . دوو نموون لوتنگژان ورد بینوە

کانی تری درابوویندامئ کلیسای ھووتیرتن دە . کلیسای ھووتیرت زیاتر لر بی سوانئ

.ناسراوە ب ھیچ سروەتکی شخسی" کۆلۆنی"ین ک ب کۆملگایکی کشتوکایدا دەژ

. دەریانکردن 

ب پروتستۆی .یک خۆی لدزییوە ئو دوو ئندام ل دادگای شکایتیان کردکاتک کۆۆنی. کرد بوو

 یانھ کی کر شتھ ن ،مادام لبھ جیدەژین بل ی کۆنییوکۆ تا ماون ناتوانن ئ وەیکئ

 ریشیاندایدەب ی کرگو جل وبت لنانگرن تو .دەست ھکردەوە ل ندامانی کلیسای ھووتیربئ



وە ژیان ھبژاردنی شلگا دە ھتوانایی کۆم بی کزھئازادی م بارەت بدادکۆکیان دەکرد،س ستو

.ب گورەی ڕنمایییکانی مزھبی خۆیان ،تنانت ئگر ئازادی تاککانیش برتسک بکاتوە

بۆچوونی زۆرینی وەک .دادگای عالی کانادای دە نو شش ئیدیعای ھووتیرت دا یکیانی پسند کرد

ئوە وەک شتک نابینن ک دادگا بتوان ) مارتالند ،جوودسۆن ،ڕیچای،ھال وسپنج ج ج.کارترایت ( 

ردووە بدا ک دە قرار  ل سر نکۆیکارک،بگورەی ئو خان ک ئندامانی ھووترت واژۆیان ک

 ۆنیان نییکی کۆتی ھیچ سامانت مافی خاوەندارییکان قداگری .،ناڕازییایت س،ج،س پکارت

 وە دەکا و دەر ئسوە و : لساغبۆت وە کتندروە ناستکتاک بی لزھپرەنسیپی ئازادی م

قازی لوئیس .انیشی ھگرێ دەیوێ ل کلیسایک بچت دەر و دەب دەست ل ھندیک ل سامانک

 ک ب دەزانزھی ئازادی مگت برالی لی پرەنسیپی لوانچپ کی بشت وە بن ئگوئفیلیپ پی

دە : رمی دەناسف ک بر تاکویست بۆ ھرەی پگوکلیساکان ناتوانن .مافی گۆڕینی دین ب بۆی

ئاستی برحقی دەستتی مزھب بۆی .ی بکن ئندامانی خۆیان لو ماف بنمایانی ئازادی ب بر

برتسک دەکرتوە بوەیک پیدەن گونجاوی دەگڵ ئازادی مزھبی ک ئگر لیحای بن ، ئازادی 

تاک نک تنیا ب مانای ھبژاردنی دینیک بكوو ب گوەی پویست ،دەست ل دین ھگرتن یش 

بوو ک بۆئینسانکان دە کۆملگای "تاڕادەیک ئوە شتکی نلواو"پیگئۆن پیوابوو . دەگرتوە 

ھووتریت دا سبارەت ب خۆبواردن ل دەرسی مزھبی، گران تا ئاستی گۆڕنی دین و ب بری 

 واو بلبژاردنی دین تھ کردنیان ل.

ونی لیبرالیی دەست دژایتی قازی پیگئۆن دەگڵ ھوستی لیبرالی شتکی گونجاوە،پیگئۆن بو بۆچو

ئینسانکان لبنڕەتوە توانایی پداچوونوەیان ب سر پکھاتکان و تگکانی : پدەکا  ک دەی

یلگاکانی . خۆیاندا بۆ چاکسازی ھتی کۆمدەست،دەگا ک نجامو دەرەئو بئ شر بۆیھ

بخۆ و کاریگران بتوان مزھبی ب سر ئندامانییوە دەب ب شوەیک ب ک تاک سر

ئگر ئم ئو بیرۆکی دەسلمنین  دەب ئم ئازادی مزھبی  دە .ئوتواناییانی خۆی دەکار بکا 

نموونی دووھم . بیرۆکی توانایی تاک دا ک دەتوان باوەری خۆی ھب و بیگۆڕێ لکبدەینوە

ەستتی ل ڕادە ب دەری ئامیش ب سر موریدی ویسکۆنسی یۆدر ل ئمریکا ک دەپژت سر د

ئامیش دەیوێ مندالکانی خۆیان ل مدرەسکانی دەوتی بر لوەیک شازدە ساڵ . ئندامانییوە

تواو بکن بکشتوە ب پاساوە ک  ڕەوتی فرمی خوندن دوای کالسی ھشتووم دەگڵ باوەری ئوان 

وەیک ئامیش مندالکانیان دەنرن شونک ک دەگڵ باوەڕێ دژایتی ھی ،ن تنیا ھر سبارەت ب

ئوان دوژمنایتی ھی ،بكوو ئوان لو ھابشیی بکردەوەییی و ب پرۆشیی دووالینش دەو 

. تمن ھستیار و چارنووس سازەی  ژیانیان  دادەبێ



فری دەبن خۆیاندایەی دونیاب شک ئوە برتسک کردنوەی ئوشتانن ک مندان ل دەرەو

. وە دەکا و دەک: ئامیش یش وەک ھووتیریت دیفاع ل ک وگرووپان ب ئازادی ئزھئازادی م

دەیانوەی بگورەی گریمانی خۆیان ،تنانت ئگر بتوو ئازادی منداکانیشیانی برتسک 

ی جی یوە بڕوە دەچوو ئیدعاکانی ئامیشی دادگای عالی ئمریکای للین بورگر س.کردبتوە بژین 

قبووڵ کرد ،بم لر سرلنوێ ئ وئیدیعای دەگڵ پرەنسیپ بنماییکانی لیبرالی دژایتییان 

یوە . ھوانچپ كوو بب ،وەک دەرەنجام نیی بریارەک دژ ب عترازی ئیمئ ین کباشترە ب ئیم

دادگا بر ل ھموو شت .داوتی ب مافی ئازادان ھبژاردنی مزھب ب تگ و بۆچوونک ک دادگا 

ریف اتئازادی مزھبی ب توانایی کۆملگای ک دەتوان ب گورەی بۆچوونی خۆیان ،ژیانیان دابژن 

ئوە وا نیی ک .دەکا،ل جیاتی توانایی تاک دە پكھنان و گۆڕنی ئیمانی مزھبی  ئو یان ئم دا

دا باسی بو دواییل کان بکا کی تاکو ئازادییی لویست نکۆگویرەی پ ین ئامیش ب

ئوە نبووە ک دادگاە  قت بو پرسیارە سیستیماتیک ئوجۆرەی ک دەب تبینی ئیم.لکراوە

.چونکوو ئ وتاریف ل ئازادی مزھبی دە گرووپکی نا لیبرالی دا بووە .پانگییشتووە 

مڵ ئن دەگتموەی بردووە حرنان بڕ ڕاھم وەی لسک کردنرتبی کو گرووپئ ین کنا

ئازادی ھبژاردنی تاک نگونجاوی ھی ، بم ب گویرەی لکدانوەی لیبرال ل مڕ ئازدای 

 یوە ھژینتو ویستی بپ ک کوە شتب ،ئزھڵ وا. مدەگ کدا دەبت و خواستی دە گرووپقیعیی

 بگونج یگۆڕ وە لکانن تاکالیلبژارد لبۆ ھ ک کڵ ھی .تواناییدەگ کورەی ئیمد بۆی

ئامیش . ئامیش کمترە، وەک ئزموونی ب گورەی ھسنگاندن دادگا لسر ھلومرجی ئامیش بکا

کوو چۆن پۆئبلۆ روههعاف بکرێ، ھمهواباش لتگی ھاسایی لبرالکان ل مڕ ئازادی مزھب 

بم ئوە نک ھر ئو پاساوە نبوو وە.کان نایگرتنشووری مافهتی مهرپرسیاریهوەستۆ گرتنی به

تا کاتک ئازادی ب سرداچوونوە . ک ئامیش ھنایوە ،بگرە بنمایکیش بۆ بریاری دادگا نبوو

گارانتی کراوە،ئو دەوت لیبران واباش لو ماف ک لمڕ ئازادی دە قانوونی بنڕەتیدا بۆ ئامیش 

ب .  تاککان توانایی پکھنان و گۆڕینی باوەڕی مزھبی خۆیانیان ھی ،دیفاعیان لبکا  وبیانپارزێ

 گرووپ ریت و ئامیش دژ بھووت رتک واتکورتی دادگاکان پشتیوانی خۆیان بۆ ئیدیعاکانی ھ

م دادگاکان ئوەیان ب  بۆچوونی ب. دا کرد" و ئازادی مزھبی" تحممول "وی دەمارگرژان ل ژر ن

بۆی وادیارە ب .نالیبرالییان لکدایوە ،ن ب لکدانوەیکی ناسیاوی تایبت ل تحمووڵ و ئازادی 

تنگژەی نوان پرەنسیپ لیبرالییکان و کم " تحممول "سرداچوونوەی ل مڕ پرسی 

بۆی تحممولی لیبرال ل سر بنمای ئازادی تاک دانراوە نک ل سر .دەمارگرژەکان چارە سر ناکا 



ت پاساویک بۆ برتسک کردنوەکانی ناوخۆییکانی ک ئازادی گرووپ ،ئوەش ناتوان بب

. کۆمیتی تاککان سنووردار دەکا

ردانستوهسنووری ده

ل ھگرب جوێعی لیبرالی پارزەری مافکانی کمایتییکان ک دیفاتوەری ناساندنی تئۆرییک

ییئۆری لیبراکانی لیبرالی . تڵ پرەنسیپوەکانی ناوخۆیی دەتوانن دەگسککردنرتب

ک ڕوانگی خۆیان ب سر کمایتییانی ک کان نادالیباهبهرگهوهئهنگونجاوبن،بم ھشتا 

لمڕ پرسی .سرجم ل پرەنسیپکانی لیبرالیان قبوول نیی ب سریاندا داسپنن ھندیک یان 

کۆچبران ک دن وتیک و دەب بو قانوونان بزانن، ئیم ھیچ دژایتییک دە بڕوەبردنی 

دا ئوەش دەتوان وەک یکک ل مرجکانی وەرگرتنیان دە وتک. پرەنسیپکانی لیبرالی دا نابینین 

ک خاوەن سیستیمکی لیبرالیی ڕەچاو بکرێ ، کۆچبر دەتوان وەک بنوان بۆ نکۆی لڕەوایی 

.  ئوتوریتی دەوت ب سر خۆیانوە بکا

ونجندراون بنادی دە دەوتکی گورەتردا گوانئه" ئا"رگهئهیکان دەگرتوە،ب تایبت ینتوەی

ئوانی ک " ب"و ) فلستینییکان دەن دە پیوەندی دەگڵ گونجاندنیان دە دەوتیكی یھوودیدا(وەک

 ینگژەکانیان ھری توە بۆ چارەسخۆی ت بمیکانیسمی تایب رمی خۆیان بتی فدەو.

ھندیک ل . ووردار بدە ھلومرجکی وەھادا ئاستی مشرووعییتی توەگالنی دەولت دەتوان سن

کۆملگاکانی سوور پیستکانی پۆئبلۆ ل ئمریکامان وەبیر دنتوە ،ک بڕوەبرایتی ھۆزەکانیان 

مافی ئندامانی خۆیان ب برتسک کردنی ئازادی وژدان و کلک وەرگرتن ب سووکایتی قانوونکانی 

ک دەوتی بڕوەبرایتی پۆئبلۆ :ی دەنپرەنسیپکانی لیبرال. ئندامتی ڕەگزی پشل دەکن 

یکانیان ھتی تاکیکی وەک ئازادی کۆمکان خواستگوت دەکا،چونکوو تاکسوکھ نناعاد،

ک دەوتکیان دەب ڕەچاوی بکا ،بم  ئگر دەوتی پۆئبلۆ خواستکانیان لبر چاوناگرێ ، 

دەوتی فیدڕالی ئمریکا ئیزنی تیوەگالنی ھی ک مجبوور ب لبر چاوگرتنی بکا  ؟زۆربی 

ک لالین هی ئو مافانک سرجم دەوتکان دە وتکدا باشبوو ببن ئاونوایان داناوهلیبرالکان 

.بیاری ل سر دەدرێ و بڕوە دەچندادگای عالییوە

 تکان مرۆڤ بکری مافنئاو ی کو قانوونسند کردنی ئپ مریکایکانی ئلیبرال ک لزۆری بۆی

رەچاو کردنی ئ ژوو لژایی مدر ب ش کستانو سوور پت ئنانتی ھۆزەکانیش ،تو پرسی دەو

 ک بۆ بوەرت توان قخۆ بوون و بریارەکانی ناوخۆیی ئر بش سمرۆڤیی ماف نئاو

پسنکردنی ئو قانوون ب گشتی کوت بر ڕەخنی گرووپ . سرداچوونوەی دادگای عالی نبووە

ب وھیوای ک ئاونی مافکانی مرۆڤ ھموو.سوور پستکان،بۆ تگییشتنیان ل ناوەرۆککی



دەوتکانی یک وت وەخۆ بگرێ و لالین دادگای عالی یشوە بڕوە بچ ،بم ب الی پئۆبلۆ و 

.گرووپ کم نتوەییکانی گونجندراوی تر ب نگونجاو دادەنرێ

یک شت، لڕوانگی کمنتوەیی ب نادگونجندراوەکاندا لو تشکیالت فیدڕالیی و دادگاکان ھیچ 

انی خاوەن مشرووعییت ل ئمریکای یئو دادگا عالیووعییتیکیان ناب ،کاتک ھموومشر

پۆئبلۆ . دەست ب سر ھموو ئو بگان دادەگرن ک ل داپلۆسینی دەستت وسامانی پئۆبلۆدەدون

تک ب سر بۆچی پۆئبلۆ دەب ڕازی ب ک تشکیال.هی عالی نبوو دقت ھیچ نونرکی ل داگا

چ دهروهبهوهکانیانهرهن داگیرکهالیهلهو دادگایهحاک دا ئه، لهندا بچتوەکانیاهبریاڕی ناوخۆیی

؟

بیجگ لوە گرینگ ئوەیک پۆئبلۆ خاوەن قانوونی بنڕەتی و دادگاگلی ناوخۆیی وەبیر 

وە،کتندرکیبھتدەست لک وەرگرتن لک ر برەڕۆی سیاسی دەکا بس.

وەیک ل دەوتی قانوونی ،و شبۆ متمان بوون لوەیک قانوونی پۆئبلۆ لیبرالی نیی ،بم 

ھر وەک گراھام والکر پیوای ،شتکی .واباش ک دەگڵ  لۆمپنیسم یان ئیستیبدادی پکیان نگرین

شوەیکی نالیبرالی ل حکومتی . بکن ھی ئگر باوەری لیبرالیسم و مشروتی تیکڵ 

مشرووت ھی ،ک چاوەدری ب واتای ب سردەستتی سیاسییوە ھی و پارزەری پارامیترە 

بنماییکانی عداتی سروشتیی،و ک خۆی یارمتیدەری دەولتکان ک مشروعییتی باسکانیان 

.لبر چاوی ئندامانیان بپارزن

و دەوگای ئوە جکانی لیبرالییی پرەنسیپڕوانگ بلۆ جادیارە لپۆئ ل نالیبرالیی شرووتم ت

ندی نییکان .ڕەزامسیحییژنانیان  وەک م ند کرد ،کسکانیان پدادگای پۆئیبلۆ قانوون کاتیک ل

پرەنسیپکانی بم بۆ دادگای فیدڕالی ک قانوونکانی دادگای پۆئبلۆیان ڕەت بکات و.ھوارد 

 ترسییی مج ک كوتسوکرێ ،ھوە بڕلیبرالی ب.

یکئ نابدگونجندراو و گرووپ خۆبروەبر،پدار اگبروەبردنی لیبرالیسم دە ئوتۆ کۆمل

 رزیش بکی بیناسر خاوەن پگت ئنانتی،تت و دادگاکانو دەو ککردنی سیستیمی گرووپ

ر چاوی ئبکانی لکیشرووعیهمه(کیتییهوایهمی دادگا ھیچ رهسیستهی پۆئیبلۆوهروانگهله. ندامت (

وهست ئهبهدا مهلره(وهھنتهکی مژوویی پاساو بۆ داگیرکاری خۆی دهیهشیوهبهی کهو کاتهتا ئهنییه

ت و قه) کیان داگیر کراوهو خاکهکردووهوڵ نهبویان قهمهو سیستهندی ئهزامهھشتاب رهکانهو خهئه

پاساوکمان ێپداگری بکین ک ئیم دەبوب دهئم لرە .بووهدادگای با دا نهریان لهوان نونهئه

زەرەر ب لشی ژنان یان ئندامانی مزھبکانی تر وێ بیھهک پۆئبلۆ رگهردان ئهستوهب بۆ دهھه

نیب.بگ وەکان لتن موەبردنی کڕر خۆبمکانی لیبرالی لوەبردنی پرەنسیپڕب و پاساوە،ک



  رقیان نییتانی تر دا فو ر لیبرالیسم دا لمبوەبردنی . ھڕول دەدرێ  برتکیاندا حدە ھ

چونکوو ئوان وەک ب پرەنسیپکانی لیبرالیسم ئغب دەگڵ تووند تیژی ڕوبڕوو دەبنوە،

.دەستدرژییانی دەزانن وانهباوکساالرداگیرکاری شوەیکی 

نلواوە ک ئگر  سقامگیر بیرەوەری پۆست کۆلۆنی ئفریقای نیشانی داوە ک پکھات لیبرالییکان

ە د. بن، کاتک ک ئوان برھمی ھندیك دەستتیوەردانی دەرەکین نک چاکسازییکی ناوخۆیی 

کۆتاییدا ،پکھات لیبرالییکان تنیاکاتیک دەتوان ب کلک ب ک بیر وباوەرێ لیبرالی دە ناخی 

ئندامانی ئو کۆملگا خۆبڕوەبراندا، جا ھی وتكی سر بخۆ یان ھی کم نتوەییکدا 

وتبکتی لیبرال .جنی ،کاتی ئاوا دەوللیبرالیسم بناس ک شرووعنام وابوە کتنمو ک

ئوە بو مانایی ک زۆرین ناتوانی بر ب . دەمارگرژەکان ک دەب ب جۆرک ب شوە ژیانک بگن 

کاندا شپتییمایلگای ککانی تاک دە کۆمماف ک لندلکاری ھ.

شت زۆر. ھاوکات خونر باش نیی ک وەپش لیبرالکان بکون بۆ دەست ڕاگرتن و ھیچ نکردنیان

 و گرووپکانی تاک دە نتی مافحورم رە بپ ن بۆ وەیککان دەتوانن بیکلیبرال ن کھ

چونکوو وەک کم نتوەیییک ھر قانوونکی دەمارگرژانی پی .  کمایتییکانی نالیبرال دا بدەن 

ئو ناعداتییان کاردانوەیکی ناعادنی،لیبرالکان ئرککی گورەیان وەستۆی ک ل ھمبر

دەنگیان برز کنوە ،وپشتیوانی ھموو گرووپان بن ک حول بۆ ب لیبرالی کردنی فرھنگی خۆیان 

. دەدەن 

اکسازئ ناوخۆییە ، سرەتای چچونکوو زیاتری شوەی سینوەی لسر ساغبووەکان ئاکامی 

بجگ . وتۆ پشتیوانییک ل خۆی بنون لوردبوونوەی لبراکان ل دەرەوەی گرووپک واباش  ئ

ب و چاکسازییانوە بۆ ئوناتۆبزییان شنیارانکی پگایڕ ل کتنیی وەش دەتواندەو .ل

دیك ل عشیرەتکانی بدەوی ل ئیسائیل دا دەکرێ نیپیوەندییدا باسی ختنی ژنان ک دە نو ھ

وە دەچڕکی بچووک بیوەک بۆن یاندا دە.،کبن"زۆربمووش نر ھگکچانی " ئ ک لتاقم

سان بر ل ١٧/ ١٢بۆنک دە نوان تمنی . ئوعشیرەت ئزموونی تای ئو ختنییان بووە

 ردانی کچان دەبم ب . واری بر دایکان ئاسس کردەوە ل ب"تی ژنانوە دیارە" ئالژنانی .یان

یانوایکان پدەویینیان بکابجوان و خاوتیدەرە کو کارە یارمئ ک . نتخ ی کو ژنانئ

. نکراون بۆ نانکر و ئاشپزی نابن

شونوارکیش ب سریانوە دیار نیی، زۆربی زۆری لو کچان پیانوا نیی ک مجبووریان دەکن و 

ح ک و کارە بگرین واباشر بب ول بدەین ک. تیدانی ئبۆ یارم نوەگلخۆی ت ک ت واباشدەو



وکچان ک نایانوێ ئو جڕاحیی بچووکیان ل سر بکرێ ک ھست بکن ک مجبوور دەکرن بیکن 

.

ئیم ) زۆر کمجار ڕاگیندراوە(بۆوەیک مترسی چککردن و خوینژی جیددی کم کرابتوە 

 قۆی ستریلیزە کراو لچ ین کن ڕازی بکدەک وکاران ئ ی کژنانپ ول بدەین کدەشتوانین ح

اشینی پیاوان ک ئغب تیغی ڕدنت(جیاتی ئو کرەسان دەکار بکن ک ئوڕۆ کلکیان لوەردەگرن 

ت شووشنانقۆ و تچ سک ).،جاری واشرتکی بوەگالنک بۆ تیشنیارە وەک نموونو پئ ئیم

و ) گیانی و ڕەوانی(ب ھۆی ئو زانیاریی ئورژانسییان ک نیشاندەری ئوەن ک ڕەنگب عیبی گوەری

وەش دەبئ ک مانوا نییپ مو ئ دووبل مک ترسی مردن کم ب"ن "ڕەنگبک دابنی .

دەتوانین بین ک ئوە کارک نیی ک ڕەتکردنوەی ب مانای بوونی مترسی کم ،و ئیم نابی کاتی 

خونران دەب ئو ھوستی ئم ل مر ختنی ژنان .خۆمان ب ئنجامدانی ئوەوە زای بکین 

ئم ئوکارە ل ڕووی پرەنسیپیکی ھمان .بکن ل ڕوانگی ئخالقکوە ک دیفاع ھگرە سیر 

. ناکین، ئیم ئوە ب کردەوەیکی بزراوی دژ ب ئخالقی دەزانین

بم چونکوو دە . وات ئم ب مبستی یارمتیدان بو کسان ک ھر ئو ھستیان ھی ئامدەین

 مو چونکوو ئ، گۆڕێ نییک لی جاراندا ھیچ تۆبززۆرب دەب منرخاندنی ئین کناتوانین ب

 کان بدەوییب ھ یارترلت) کی  دژ بی ژنان شتنتخ کان نیشانی بدەین کلیبرال ئیم وات

ئخالق و واقعییتکی برچاوتر ل دەستتی نریتیی،وەک دیاریش ئاستنگ ساز کردن بگویەی 

نتخ کان زەرەری لدەویینگی برھستا دەکرێ زیاترە فئ کی کوەیش ت . ی ژنان بدەو

دەیتوانی یاریدەدەری کۆمالیتی بنرێ بۆ قس کردن دەگڵ : دەتوان ھنگاوی زیاتریش ھلبگرێ

ئوەش دەتوان لڕیگای خۆ نیزیک کردنوە ل سرۆککانی .ژنانی بدەوی لمڕ سمتییان 

سیان پدەکرێ بۆ دەست واگییشتن ب ژنان دە نوی عشیرەتک ،وات ئوپیاوانی ک پر

.عشیرەتکیاندا بۆ باس ل سر بردن سری ڕادەی سمتییان

مبستیش ئوەی ک ل ڕگای ئو وتوژان ئو بیرۆک الی پیاوەکان وەدی ب ک حول بۆ سمتی 

ن ،یک یان چند دانیشتنک ل ڕگای دوای وەیک ئیزن و ودەست واگییشت. زیاتری ژنان بدەن 

دەو پیوەندییدای ک دەتوانرێ پرسی . ھندک نریتی سوننتییوە ھۆی ئو سدەمان دیاری بکرن

 ةدرێ کلمبکرێ بست و دەنگۆ ئاماژەی پوان واقیعییجیاوازی ن وە، کتزەق بکر نتخ

ک ھھیچ مانا و پاساو ک کی ژنان شتنتخ ک راپی خواردنوە  چاکی و  خناگرێ ،ئ

 یوە ھتی ژنانمر سس نی برواری نژنان .ئاس و کراووە دەتوان کی سادقانژوتوو

تبگین ک ئو بۆنان دە خزمت برز کردنوەی پگی ژنان دا نین ،بكوو ب پجوانوە ئوە 



ب وردی داڕژراو لمڕ ئو کسان ک دیانگرتوە دە برنامیکی .  لشی خۆیان ک دەیئنجنن 

 وە بچڕدە خۆگنجاندنیاندا ب وتوویی .توانرکبۆ س وە کینخت دەکوە جر ئس رە لل مئ

 پشت ب رتک ژنان و پیاوانی لوان ھوافوقی نت دەب یرنامو بکاتیك . ئ تییانو یارمئ

ھنگاویكی تری ک دەب دەوت بینتوە .زنی عشیرەتک ب دەستوە ب دەتوانن دەکار بکرێ ک ئی

.ئوەیک ک پروەردە و ڕاھنان ب ژنانی بدەویی پشنیار بکا و ئیجازەی فرمی بۆ ئو کارە بدا 

فرکاری ،لوان ،نیشاندانی شوەی ستریلیزەکردنی کرەسکان  و متۆدی کمکردنی ئش و ژان و 

وەک مبست ،دەوت دەیتوانی خرجی ئوڕاھنانی ئو بوارەش وەک خرجی .لبر ڕۆیشتن خون 

ھر ئو یارمتیی وای .دایکان کچۆن ژنک ل نخۆشخان مندالکی دنت دونیای وەستۆ بگرێ 

 کرد ک ئژماری ژنانی بدەوی ک دەیانویست منداکانیان ل نخۆشخانکان بنن دونیای

دوای ئوە دەتوانین بو ئاکام بگین ک بدەوییکان . ھکشانکی برچاویان ب خۆیوە دیت 

ئو چارە سریی دەکرێ ل ھموو جگایکی .دەتوانن ئوتۆ پشنیارک ب شتکی ئرنی بزانن

 وە بچڕی ژنان بنتر خمدا لدونیای.ونجییانکی نشنیاروتۆ پدیل"ئم " موعتھ دەتوان

.برگری ل کارەساتی بینی بشک ل لش بکا و ھم حورمتی نریتی عشیرەیی یش بپارزێ 

پویست ،بم بۆ وەیک توژینوە ل مڕ ئ وپرس بردەوام ب و ئو پشبیارەی لمڕ ئوە 

 نک وەک پشوو ب تحممول دە کاتكی تر دا گاڕانتی ب بۆشوەیکی ھورانی ختنی ژنان ک

زییان نیی بلكوو ھیچ زەرەرکی برچاویشی لدوو ناب ن بواری ڕەوانی و ن بواری لشییوە ک به

ب دەست واگییشتن ب دەرەنجامکی باش .پرسک دەب ببت شتکی گشتی ڕٶژەو. دەو کارەدا ئاوتن

چونکوو نموونی سکاال لوەیک ئغب ب (بب بۆ ختنی ژنان ئوەی ک توەگالنی دەوتی تیدا 

ییانکراوە ھریت و )تۆبزی پو نبکرێ ئ توو بۆوەیکرککی سیگباشترە وەک ب و خواستئ،

زۆربی توانینی ھنووکیی ئوەمان پدەن .فرھنگ بۆ وەالنانی بسرداچوونوەیکی بۆ بکرێ 

بر لوەیک .توەگالن باشتیری ویستی کچانی تیدا وەدی ھاتووەک وادیارە ب ب لبرچاوگرتنی 

قسی دواییمان ل مڕ ئو ویست کردب ڕادەسپرین ک لیبرالکان ئو میکانیسم ھریمی یان نو 

زۆر ل کم نتوەییکان خوازیاری . نتوەیی بۆ پاراستنی مافکان ئینسانکان پرە پدەن 

وەبردنی جاڕنامڕو بم داداگای نوەی وڕ مافی مرۆڤی ،و وەرگرتنمکان لوەیی مافتو نی ن

بکردەوە ئغب . نتوەییوە بۆ سکاالی خۆیان لمڕ پشلکاری مافکان ل کۆملگاکیاندا بوون

کمایتییکان زیاتر ل گرووپ زۆرینکان خواستیان لمڕ توژینوەی نو نتوەییان ل خۆ نیشان

داوە ، ک برچاوتنگان چاوەدریان ب سر دەستتی یکالینویان دە کارو باری ناوخۆییان دا 

زۆر بواری بۆ ب ھز کردنی ئومیکانیسم ب مبستی ڕاگرتنی حورمتی مافی تاککان وەک . کردووە 



ل مڕ کم پکھاتننام لبر دەستان ھن ، بوەیک لبنڕەتوە ھیچ بھایکی لیبرالی 

وە بچڕکان بوەییتن. نب ک ک نییوەش شتڕ کار وباری : ئم ل یکی تۆبزییانوەگالنت

 وە نابنانت بۆ پاساو ھک قوەییتن مزیی و .ناوخۆیی کبکی بپرس بارەت بس کوەگالنت

وەک کۆیلداری یان قت یان بوو ی ل مڕ پشلکاری مافکانی مرۆڤ بووە ،"سیتیماتیک"ب ڕەوتکراو

ھندک بگی دەپیوەندیدار . ھۆی زەرەری گیان بۆ ھندیک تاک یان وەردەرنانی ئینسانکان ب

دیاریکرەوەن بۆ مبستی توەگالن،لوان پشلکاری مافکانی مرۆڤ ل مڕ کۆملگای 

بۆ چارە سری تنگژەکان کلکیان چ ڕادە ل میکانیسمی لگۆڕی ل کۆملگا دا,کمایتییکان

میکانیسمان ب ڕەوا دادەنرێ الی ئندامانی ئ وگرووپم ولوەردەگیرێ ،تا چ ڕادەیک ل

 ،تییانمایوێ کر بیانھگلگا ئشتنی کۆمھجی گرووپ بۆ بندامانو ئالدانی ئتوانایی ل

توەیی کمم نتوەییکان، وەک ،بوونی گربستکی مژوویی ک ل سر بنمای خواستی ن

سربخۆییک ،بۆ نموون پاساوی توەگالن لمڕ برتسک کردنوەی ئازادی کۆمیتی ل ڕاست 

عشیرەی سوور پستکان ،ب شک بڕوەبرایتییکی دیکتاتۆرکی زام ک ل پشتیوانی برینی 

ت ب سر کۆملگاوە ھلگرێ ،یان دەولتی الجماوەر ب بریی وبرھلستکارە  ک دەست ل دەست

.عشیرەییک ئگر خاوەن پشتیوانییکی برینی جیاوازبیرانی مزھبی بۆ وەالنانی ب دەگرتوە

کورت

. ب درژایی مژوو حولیان بۆ دەخۆدا جکردنوەی ئتنیک جیاوازەکان بووەموکاسییکانل دلیبرا

ئم ل سر دوو الینی تایبت مژوویی ، تا ئو جگای دەگڕتوە کم نتوەکان 

تی ھسیاس ک لڕادەی وگرووپانوە ئڕاستی ئ ریت لکان وەک ناسییلیبرالدیموک،می وەک ر

 وەبری ،کڕجیاوازەکان خۆب نگی وزمانرھی،فجو کی بتییرایوەبڕخۆی وەک ب دەتوان

وەیکی شئوەیک کۆچبرانیش دەگرتوە ،لیبرالدیموکاسییکان ب . ،کۆمگایی ،ورد بووینوە 

گرووپان دەکری ک دە پکھات گشتییکاندا بگونجندرن ،بم تحموولکی و نۆرمال چاوەڕوانی ل

. دی ھاتووەهاتر ل ھمبر ھنان گۆڕی باسی پناسی کۆچبران لو پکھاتاندا دە کردەوەدا وزی

لیبرالدیموکاسییکان دەئاکامی ئو نموونگشتییان باوەڕپنکراوان خۆگونجاندی پوەدیار بووە 

وەکاندا ب ھیشتاش ب ڕادی جی سرنج ئوجیاوازییانی نوان گرووپ کۆچبرەکان و کمنت.

.گورەی ئاستی نریتی باوی لیبرالدیموکراسییکان لکۆینوەیان ل سر نکراوە

لیبرال یان فیلسوفک ک لکۆینوە یان ھلسنگاندنکی ندکی سیاسیستنیشانکردنی بیرمهده

مژوو لالین جیددی ل سر بوونی جیاوازییکانی نوان کۆچبران و کمنتوەکان ک ب درژایی 



م وەک دەرەنجامک ئ.، دژوارەدا کراوهگهوتیان لهسووکهھهدەوت لیبرال دیموکاسییکانوە

ھشتاش تئۆرییک تیار بۆ پاساوی ئخالقی یان  بترسککرنوەیکی ئخالقی ل مافکانی 

 کانمان دە دەستدا نیینگییرھف کتنییئ. رەپیدانی بڕ بۆ پم کی لیبرالی لئۆرییوتۆ توئ

مافکانی کمایتییکان ل بارتقاییکی گورە بۆ دوارۆژی لیبرالدموکاسییکان، بتایبت بۆ ئو 

 کان و گرووپتنییالتی ئوروپا، ئاسیا و ئافریقا ،بۆ چارەنووسی ئی ڕۆژھیاننو اتدیموک تدەو

ە دەست ناسیونالیست دژب بگان ،تووندئاژووەکانی مزھبی ، و نتوەییکانی لر و لو دونیا د

بو والتان ڕابگا ،دەب پداویستی و یئگر لیبرالیسم بخت یار ب دەست. دیکتاتۆرەکانی نیزامی دا 

.پگی ئتنیکییکان و کم نتوەکان دابین بکا 

!تبنیی
.وەرگیراوەNNS Rojئم وتارە ل ماپڕی 


