
ژووی شۆڕشی سه  ...ی ئهمهريکاربهخۆيی و شهڕی ناوخۆبهرکو له م

ۆ بهرزنجهيی     ٧/٢٠٢١/ ١٤هه

 

 وو د  بهشی 

 

شتا تهواو نهبووە".   W.Wilson"شۆڕشی ئهمهريکا سهرەتايهک بوو،ه

 

ی هتی فيدڕا هتهوە بۆ دەو ی دەو   ..له فيدڕا

ی   کيش له فيدڕا ههر له سهرووبهندی شهڕی سهربهخۆييدا، کۆلۆنييهکان دەستووری خۆيان ههبوو، جۆر
وانيان ههبوو. لهگهڵ   هتی پهيوەندی شل لهن ی  دەو کی  ١٧٨٧ڕاگهياندنی دەستووری سا هت دا بوونه دەو

ت به دوو بهشهوە..   ردرێ... پهرلهمانيش دەب دەبژ وەيهکی ديموکراتی هه فيدڕاڵ. سهرۆک کۆمار بهش
هتهکانی باشوور بهو ژمارە   هته بچووکهکان بوو ،ههروەها دەو نهرايهتی دەو ی مشتومڕ بوو نو ئهوەی ج

ک له زۆرەی کۆيلهکانيانهوە. سيس  کهوە کارکردنی تاکهتاکهی   Checks and balances تهم دەبوو پ
ت. دەستوور   نانی دەسه گری بکات له خراپ بهکار ه ئۆرگانهنهکانی دەستوور مسۆگهر بکات و ڕ

کی پراگماتيکی بوو    .چارەسهر

رەدا   هتۆکه له ههر  ١١ ل وان    ١٣دەو هتهکه له ن دا لهسهر ڕاسپاردەی « کۆنگرەی    ١٧٨٠-١٧٧٦دەو
کيان نووسی لهسهر بنهمای «   تی گهلکيشوەر» دەستوور  Massachusetts «پرنسيپی سهروەر

ی   به  ١٧٨٠سا ناسراو  وەی  چوارچ له  کهوە  خه لهاليهن   Town Hall دەستوورەکهی 
Meetingsت. ماف له پلهيهکی    قه کۆنترين دە  وورە ئهم دەست .  اپهسهند کر ستاش کاری پ دەکر و ئ

دەستوورەکهيه،  ناوەڕۆکی  پهرلهمان     بهرزدا  زۆرينهی  نهک  بگۆڕێ  دەستوور  دەتوان  گهل    .  بهس 
هتۆکهکانهوە    زۆر له   لهاليهن  شنياز  دەو همهندتر    کرا شتی نوێ بۆ دەستوور زياد بکرێ و پ فراوانتر و دەو
له    بکرێ.   ، دەستوور دەرچوو که   Virginia Declaration of Rights دا  ١٢٫٦٫١٧٧٦دواتر 

... پاشان   هت دا و ڕەوايهتی به سيستهمی کۆماری دەبهخش تی دەو زی لهبهرانبهر دەسه تی دەپار هاو
که    ، نا  ه کۆياليهتی  سيستهمی  بۆسهر  گوشاری  که  ڕاگهيهندرا،  مرۆڤ  مافی  هتانی  له  کاتالۆگی  دەو

ی  وان Mason- Dixon -Linie سهروو ه   .قهدەغهی بکهن   Pennsylvania & Maryland له ن



ی   ۆته  ١٧٧٧سا وان دەو کخستنی پهيوەندی ن ی کرا بۆ ڕ رەدا ترس  کهکار لهسهر ياسای کۆنفدڕا کان. ل
کايهوە، هاته  ناوەندی  تی  دەسه لهسهر  يهکی زۆر  هڕاوک د دروست    و  ت مهترسی  ب وەيهک  به چ ش

ناونرا بۆيهک  نهکات!  باش بوو، که  هتۆکهيهکی شليان پ  دەو ی   The United States of ا فيدڕا
America.   ،تی خۆی دەکات زگاری له دەسه هتۆکهيهک تا ڕادەيهکی باش پاڕ لهم سيستهمهدا ههر دەو

س ويست بوو. لهسهر گۆنگر دەرەوە دەزگايهک پ م بۆ  نی     Kongress /به ک کهوتن، که شو ڕ
ۆتهکه پ نهرايهتی تهواوی دەو کی ههنو هتۆکهيهک دەنگ ت... ههر دەو ت هرلهمانييهکان ب نانی    ب که بۆ پ

ويست به دەنگی   هتۆکه ههبوو ٩زۆرينهش پ   .دەو

کۆنگر  ئهندامانی  له  ک  يهک بژاردنی  سهرۆک  سهه کهسه به  ههيه.    ،ئهو  تهواوی  نهرايهتی  نو مافی 
ی مافی تری  ئه   ١٧٨١بهڕەزامهندی گشت اليهک له   س کۆمه م دەستوورە کهوته کار.. ديارە گۆنگر

شوازی شاندەکان،   زە چهکدارەکان، ناردن و پ گرنگی ههيه.. « بڕيادان لهسهر شهڕوئاشتی، دانانی ه
و  و پارە  دەرکردنی   ، قهرز  هتۆکهکان  ەرگرتنی  دەو وان  ن سنووری  ههرای  کخستی  دوای  ...«ڕ

تووشی کۆمه گرفتی سياسی و ئابووری بوونهوە تا ناچار بوون    سهرکهوتنی شۆڕش بهسهر بهريتانيادا
کی نوێ بدەن.  ١٧٫٩٫١٧٨٧له    دا دەنگ به دەستوور

وە دابهش بووە، ههر   کهر و دادوەريدا به چاکترين ش بهج ژەر و ج وان ياساداڕ ت له ن به کورتی دەسه
سوکهوت دەکهن.  اليهک سهربهخۆيی تهواو و دروستی خۆی ههيه، لهبهر ڕۆشنايی دەست وور و ياسادا هه

دەزگا   دەست.  دەگرته  شتی  زۆر  تی  دەسه و  دەبوو  زتر  بهه دەهات  تا  يدا  کۆنفدڕا لهچاو  ی  فيدڕا
ۆزی   ئا شه و  بهت ک پيران»ن. هه و ئهنجومهنی  نهرايهتی  س و ئهنجوومهنی نو گرنگهکان «گۆنگر

هتۆکهی گهورە و بچووک و باکوور و باشوور به کۆ  وان دەو ککهوتن زۆر  ن يلهکانهوە تا دەگهيشتنه ڕ
رەدا پرنسيپی شهی گهورەی ل کهوتۆتهوە . ل دەهاته     Checks and Balances ک هاوسهنگی پ

کو  ..کايهوە ک نههاتن، به بهکورتی پرسی دەستوور ، وەک بهياننامهی سهربهخۆيی به ئاسانی لهسهری پ
لهسهری   تا  چوو  پ زۆری  کهوتوو  ت زۆری  رەی  شمهوگ هتۆکه ک دەو دوا  کهوتن.  ک   Rhode ڕ

Island  ی سا بژاردنی   ١٧٩٠بوو  هه پرسی  رەدا  ل بهدەستوورەکه.  بوو   George ڕازی 
Washington   برايهری هته يهکگرتووەکانی ئهمهريکا ساز بوو .    ١٧٨٩له ف بهيهکهم سهرۆک و دەو

فهرسۆن و  ندرا . تۆماس ج بانک دامهزر ەک کۆمارخواز بووە  ئيدی دۆالر وەک دراو چاپ کراو و 
ک دەهاته  ز  اويهر سياسهتی دەرەکی بيروبۆچوونی ج وەزيری دەرەوە و دواتر لهس بوو، وەک ئۆپۆزيسيۆن

بۆ   مهيلداريان  ئهمانه  دا  هه سهری  فهرەنسا  شۆڕشی  که  بوو.  دروست  بهناوييهوە  ک  بزاڤ و  بهرچاو 
بهريتاني لهگهڵ  بوو  باش  يان  پ حکومهت  تری  کی  بهش ههبوو،  بکهونشۆڕشهکه  ک  ڕ بۆئهوەی    ، ا 

گرييان    بازرگانی   يهکانی کهشتيپهيوەندييهکان ئاسايی بکهنهوە و   به سهالمهتی هاتوچۆ بکهن و ئينگليز ڕ
  ..ل نهکات 

چهڵ و  ئينگليز وازی له نا بۆيه لهسهردەمی سهرۆک    گ گری و پهالماری کهشتييهکان ئهمهريکا نهدەه ڕ
ئهمهريکا کۆمار ڕاگهيهندرا..     ١٨١٧-١٨٠٩ James Madisonی  گهورە  بهريتانيا  به  دژ  شهڕ 

به    ١٨١٤بهريتانيا   دواتر  ت.  هه حکومهتهکه  بگرێ...  پايتهخت  توانی  و  دا  ئهمهريکای  پهالماری 
ی  سا تاوەکو  درا،  هم  لهقه بهسهرکهوتن  ئاشتی  و  کرا  شهکان  ک چارەسهری  ئاشی  وەيهکی   ١٨١٥ش

Andrew Jackson     يه شهڕی دوومی سهربهخۆييان ئهنجام دا...  گورزی دا له بهريتانييهکان . بهم پ
دەهات   ههتا  واشنتن.  بۆ  زرايهوە  گو دواتر  بوو،  فلۆريدا  له  پايتهختهکهی  سهرەتا  ساوايه  کۆمارە  ئهم 
ب بهش   شتا  م هيندسوورەکان، کۆيلهکان و ژنان ه دەبوو، به باش  دەبوو و گوزەرانيشی  سهقامگير 

ت له  مافهکانيانبوون  بهياننامهی سهرب  .هواوی  و سهروەرييان  له  کردەوە.  ڕهخۆييدا سهربهخۆيی  وون 



پهيوەندييان   وازی  ش و  ماف  ههروەها  و  ت  بدر کيان  دەستوور دروستکراوەکان  نوێ  هته  دەو دەبوو 
کهوە خۆڕاگرن بهرەنگاری بهريتانيای مهزن بن تهوە، تاوەکو پ کهوە ڕوون بکر ی  ههر لهسهر بنهما   .پ

بوو دەستکهوته گهورانه  ئهمهريکا  ،ئهم  دەستووری  و   دواتر  ه کرا  روتهسهلی گه نووسرايهوە.    به ت
کشا بۆ سوپهر   ت تا هه هتی ديموکراتی له جيهان دا و پاشان گهورەترين دەسه ئهمهريکا بووە يهکهم دەو

زی جيهانی . ئهم شهڕە نزيکهی چارەکه مليۆن کهس خو  ت و يهکهم زله نی پ بهخشی، بۆيه  دەسه
نهيه ئهو ئازادييه ب هاوتايهی ل بهرههم هاتووە و شتا ب ستاش بايهخی لهدەست نهداوە و ه     ... ،که ئ

شتا   سهرباری زۆر شت   شايانی وتنه    :سيما و تايبهتمهندی باکوور و باشوور جياواز بوو  و گۆڕانکاری،ه

رای دەڤهرەکهی بهخۆيهوە  باکوور کی خ يدا  : به پيشهسازيبوون دت ، کهم بوونهوەی بايهخی کشتوکاڵ ت
نه بونياتی   زەق بۆوە. بهڕادەيهک چوارقاتی باشوور کارخانه و کۆمپانيا له باکوور ههبوو. گورجوگۆ

تی  ندەی باشوور بوو. پاراستن ی ئاسن کرا، که دوو ه رخانی به تۆڕبهندی ه  .Protecßtionism/ژ
گيرسانی جهنگدا  گهشهکردنی دانيشتوان و بهشارستانی بوون   »... بوو   مليۆن دانيشتوان   ٢٢« لهدەمی هه

نان،   بهرههمه تاکگهرا.  و  يهکسان  گهيهکی  کۆمه پيشهسازی...  سهرمايهداری  بژاردەی  هه دەستهی 
تی ناوەندی  تی دەسه تی. سهروەر   ...ديسپلين و زيرەک

رخان. بازرگانی ئازاد. زيادکردنی  باشوور  کی الوازی ژ گهی کشتوکاڵ. گهشهکردن : چاندنی لۆکه و ک
جهنگدا   گيرسانی  هه لهدەمی  و  بهستی  دانيشتوان  و    ٩ژمارەی  دانيشتوان  مليۆنی    ٤لهوانهش  مليۆن 

یئهستۆ  کۆيلهبوون.  کی کشتوکا گهيهکی    ،کرات تی،  سوارچا  ،پاتهرناليستی ههڕەمیباوکايهتی/  کۆمه ک
هتهکان    ...شانازی بهخۆکهر و خاوەن ئابڕوو. سهربهخۆيی تاکهتاکهی دەو

  

 
  و ئازادکردنی کۆيلهکان  ١٨٦٥- ١٨٦١شهڕی ناوخۆ + 

ی   کی دژە کۆياليهتی له   ١٨٣٠به نزيکهيی سا دا به  بزاڤ  Fugitive اوینباکووری ئهمهريکا سهری هه
Slare Act    ندگۆکهشی ی  بوو ، لهم   William Lloy ب ناوەدا سا دەستی کرد به دەرکردنی    ١٨٣١پ

بهناوبانگی ی     .Liberatorگۆڤاری  سا باسه  وان    ١٧٩٦شايانی  لهن تی»  هتۆکهکهدا    ١٣«يهک دەو
هتانه  دەو ئهم  بوو.  له    :دروست  بوون   Kentuckys ,١٧٩١ Vermontsبريتی 
١٧٩٢,Tennessees هتۆکهيه هاوسهنگی په١٧٩٦ وان  به دروست بوونی ئهم س دەو يدا بوو له ن

دا نهبوو، لهگهڵ   ٨ هتهکهی باکوور، که کۆيلهيان ت هکهی باشوور که خاوەن کۆيله بوون  ٨دەو   .دەو



ی   Mississippi که له ڕۆژئاوای  ١٨١٢ Missouri,Louisiana ١٨١٩ئهم دۆخه وا مايهوە تا سا
تييهکهوە  ی له  ،کهبوون هاتنه ناو يهک ی    ١٨٥٤  سا اليفۆڕنيا داوای کرد وەک  ، ک١٨٥٠دروست ببوو. سا

هاوسهن بهتهواوی  ئيتر  تييهکهوە.  ناو يهک ته  ب ئازاد  کی  هت بدەو هتی  دەو وان ههردوو بهرەی     گی ن
هتی کۆيلهدار شهی کۆيلدروست بوو   کۆيله و دەو هکان و کۆياليهتی ههميشه  .. بهههموو مانای وشهيهک ک

کی  Dred Scott باسهکان، بهتايبهتی دوای ئهوەی ههرا و  چهقی    دەبووە   Missouri که کۆيلهيهکی خه
م دادگا به بيانووی ئهوەی«    ،بوو تی نينبانگاشهی ئهوەی دەکرد کهوا ئازاد کراوە، به »  كۆيلهکان هاو

ههرايهکی گهورەی  مشتومڕ و  ، داواکهی ڕەت کرايهوە. ئهم باسه  ئازادبوونيان نييه  له ئهمهريکا  و ئازاد  
نا وەشانهوەی سيستهمی کۆياليهتييان    .بهدوای خۆيدا ه ، کۆمارييهکان داوای هه ش بژاردن هاته پ هه

گهيهکيان نييه. ئهوەبوو   نا و وەک    ٪ ٤٠  لينکۆلن دەکرد، بهتايبهت که دەيانزانی له باشووردا هيچ پ ه
کرد  مسۆگهر  باکووری  تهواوی  زۆرينه  «  .دەنگی  کانديتی    Abraham Lincoln  کات  ی   «

سا «١٨٦٠ی  کۆمارييهکان  کرد:  پ  دەستی  ئينجيل  ناو  وتهيهکی  به  ردرا،  بژ هه کی بهسهرۆک    ما
  ...«دابهشکراو ناتوان خۆی ڕاگرێ پهرتهوازە و 

  

باشوور.   بۆ  کيش  يهک و  باکوور  بۆ  يهک  کرد،  بژاردنيان  هه بهشداری  کانديد  دوو  به  ديموکراتهکان 
دۆڕا هۆی  بووە  و  کهوتن  ی  ت که  بوو  زەقه  ه  هه ئهو  له ندنيئهمهش  بژاردنهکه  ان  لينکۆلن  داهه  ...

بژاردنهکهی بردەوە، ب ئهوەی يهک تاکهس له باشوور  ت   يش هه دەنگی ناڕەزايی له    ..دەنگی پ داب
ند بۆوە. دەستبهج کارۆلينای خواروو ۆتهکانی باشوور ب ک له دەو وەک     South Carolina /بهش

تييهکه  يهک له  ک  ست دواتري    Union/پرۆت ترکشايهوە.  هتۆکهکانی  دەو  » ش 
Mississippi,Florida,Alabama,Georgia, Louisiana,Texas »     کهوە يش کشانهوە و پ

ئهمهريکا ی  کۆنفدرا هتانی  و     Confederte states of   America /دەو کرد  دروست  يان 
گهی چاندی پهموو، و سيستهمهکه Jefferson Davis بهسهرۆکايهتی کی  بهدەستوور  يانی خاوەن ک

کی الوازدا هاته کايهوە...  ی» و پهيوەندی نهرم لهگهڵ يهکتردا و ناوەند ئهم ههنگاوەش بووە    «کۆنفدرا
شه و    ١٢٫٤٫١٨٦١ئهوە بوو يهکهم فيشهکی شهڕی ناوخۆ له خوارووی کارۆلينا له    مايهی ههرا و ک

ندرا   ..تهق

شهی باکوور و باشوور ههر پرسی کۆيلهکان نهبوو، جياوازی ئابووری و سياسی و جڤاکيش   لهڕاستيدا ک
ت   " ههبوون. به کورتوکرمانجی: ئامانجی جهوههريی شۆڕش ئهوە بوو ژر ته چۆن داڕ ئايندەی ئهم و

    .!!و ئهمهريکا بهرەو کوێ ببرێ؟؟ 



تييهکه لينکۆلن لهم ڕووەوە قسهيهکی بهناوبانگی ههس: «   ڕزگار بکهم، ههموو   Union /من گهر يهک
نهکهم ڕزگار  کۆيلهيهک  تاکه  و  ت  ب ئهگهر  دەکهم  ڕزگار   ...«کۆيلهکان 

خهري و  ههژار  باشوور  و  پيشهسازی  به  بوو  شکهوتوو  پ باکوور  دا  پ ئاماژەمان  به  وەک  بوون  ک 
 .کشتوکاڵ 

ڕايگهياند   و  وەستايهوە  يهکهيان  تی»  «يهک له  هتۆکهکان  دەو کشانهوەی  ههنگاوی  به  دژ  لينکۆلن 
تی/ فيدڕاڵ»يهکهيان شياوی قبوڵ کردنييه. ئهوە بوو له دواجاردا بهشهڕ ئهو مهسهله   پارچهکردنی «يهک

دە ناوی سهرباری با کی سهخت و خو ستی زۆری باکوور، به زەحمهت  يهکاليی کرايهوە. دوای شهڕ
وانيان ڕاگرن و هاوشانی ڕووداوەکان کۆيلهکان ئازاد بکهن، که   تييهکهی ن توانيان شهڕەکه ببنهوە و يهک
و شهڕەکه بوون: دوای کۆتايی هاتنی شهڕ باشوور ناچار کرا کۆيلهکان ئازاد بکات   دوو ئامانج بنهڕەتی ن

ستهکان ههمان مافی سپييهکانيان   ت . ئهوجا دەست به بونياتکردنهوە کراو ڕەش پ   ...ههب

  

شهيه:   ت خۆڕاگری بکات، تاوەکو باکوور شهکهت  ستراتيژی شهڕەکه بريتی بوو لهم هاوک باشوور دەب
ويست   تی» يهکه پ تهوە... باکوور بۆ ئامانجی ڕاگرتن و پاراستنی « يهک دەب ئهوجا شهڕ يهکاليی بکر

داگير بکات  ه  . بوو باشوور  ئهوەی جموجو وقهی دەريايی بهندەرەکانی باشووری کرد بۆ  لينکۆلن ئاب
باشوور  زەکانی  ه بۆ  وی  بژ و  ز  ه لههاتنی  بگرێ  گه  ڕ ههروەها  ڕاگرێ   .بازرگانييهکان 

کی ب شومار کرا   ههزار بريندار. باشوور تهواو کاول    ٤٠٠ههزار کوژراو و    ٦٠٠دەرئهنجام کوشتار
کی وەک    :جار شهڕ بهرپا بوو. ئهوەی له شهڕەدا کرا ٢٥نزيکهی   Virginia بوو. له شار

کردن  ـ  ١{{ بۆ شهڕ  کرد  کی زۆريان چهکدار  ک و  ـ  ٢. ههردوو خه رين  مۆد بوو چهکی  يهکهم جار 
گهی ئاسن و گواستنهوەی به   دانی پيشهسازی و بوونی تۆڕی ڕ ت. سهرهه شکهوتوو لهشهڕدا بهکار ب پ

شاوی سهرباز به شهمهندەفهر ب  ی  ل کی تری کوشتارە زۆرەکهيه. سهرەتای سا ۆ بهرەکانی شهڕ، هۆکار
گهی ئاسن ههبوو.. پاش     ٢٠kmنزيکهی    ١٨٣٠ و پاش     ٥٣٬٠٠٠kmساڵ بوو به    ١٠کيلۆمهتر ڕ

ئهوە    ٢٠ دوای  خاوەنی    ١٨٦٠ساڵ  به  ئاسنين   ٤٤٬٨٠٠kmبوو  ی  ماوەيهکی  ـ  ٣...ه بۆ  باکوور 
ژ بهدەست سهرکردەی ناکارامه کهوتوو، وەک  دوورودر م باشوور خاوەنی سهرکردەی هه وە بوو ، به

بههۆکاری ڕاسيستی،   ... Robert E.Lee جهنهڕاڵ بوو  ئهوە  باشوورييهکان  مانا الی  ب  کی  خا
ستهکان بهشداری شهڕ بکهن گهيان نهدا به کۆيله ڕەش پ يان وابوو }}ڕ   :، چونکه پ



خۆيان  ـ  {{   هاوشانی  ت  ناب ت ئهوانه  بڕژ نيان  خو کهوە  پ بکهن،  بهرگری  دا  ـ    لهسهنگهرەکان 
و   هوشياری  و  ئاگای  به  بۆيه  بوو،  ز  بهه زۆر  تيان  و خۆشهويستی  ههستی  باشوورييهکان 

  ..}} گهرموگوڕييهوە داکۆکييان ل کرد.. باوەڕيشيان بهسهرکهوتن ههبوو

بهزەحمهت  و  دەکرد  شهڕيان  زۆر  نهبوون،  يهکگرتوو  زۆر  بۆ    باکوورييهکان  دەبوون..  سهرکهوتوو 
م دواجار شهڕی يهکالکهرەوە له   Antietam,New Orleans نموونه له ناوچهکانی له    ١٨٦٣به

جهنهڕاڵ Gettysburg ناوچهی  زەکانی  ه کات  ل    ٢٨٬٠٠٠نزيکهی   Lee کرا.  کهسيان  ههزار 
دواجار له    .ەستهوە ل کوژرا، دواجار باشووريتهکان خۆيان دا بهد   ٢٣٬٠٠٠کوژرا و باکوورييهکانيش  

کی بهناوی    دا و داوای ئاشبوونهوەی  Gettysburg Address کۆتايی هاتنی شهڕدا ، لينکۆلن وتار
نی دروستکردنی نهتهوەيهک له ئازادی و    ڕاگهياند  ته ههو نی قوربانييهکانيان ب و هيوای خواست خو

  ...ديموکراسيدا بژی 

  

  هۆيهکانی دۆڕاندنی باشوور + 

لهبهرانبهردا جياخوازەکان  توانای  ـ   کخران،  باش ڕ وەيهکی  به ش بوو  دەستتر  با ماتريالی  و  مرۆيی 
زەکانهوە نهبوو  دانيان به ه   .داوای ئازادکردنی کۆيلهکان و گر

بوون. ئهوەبوو  ـ    ١{{ باکوور  دروشمی سهرەکی  ئازادکردنی کۆيلهکان  ئهمهريکا و  تی  پاراستنی يهک
دا ئازادبوونی   Emancipation Proclamation له ڕاگهياندنی  ١٫١٫١٨٦٣له     Lincolnلينکۆلن

گهی بڕی   وکردەوە. سهرۆک بهمه پشتيوانی له داوای جهماوەری ناوخۆ کرد و ڕ ههموو کۆيلهکانی ب
نن به بهدەست  ونهتهوەيی  ن و  دەرەکی  دانی  پ ددان  لهوەی  باشوور  هتهکانی  دەو  .له 

هسازی ناوخۆی بهريتانيا لهسهر لۆکهی باشووری ئهمهريکا  ی باشوور گوايه پيشدييبلۆماتی لۆکه»»ـ   
ته هۆيهک   وەردانی دەرەکی،وەستاوە. ئهم ڕووداوانهش دەب چاوەڕێ بوون لهشهڕەکهدا    بهتايبهت   دەست ت

ت  ب شکستی  !! بههايانهوە  هيوايه  ئهم  دابوو.  بهريتانيايان  کهشتييهکانی  گهمارۆی  باکوور  چونکه   .
ز  يهدەگی  نا...ئهمهريکا  لهسهر  ه کهوتنی  ر ميسردا  تی  و و  سوورەکان  هيندە  لهگهڵ  بوو،  ۆر 
چووی جهنگ لهسهر باشوور به هۆی پرسی باج و پارەی کاغهزەوە،  ـ  ٢.هاوردەکردنی لۆکه ههبوو ت

شانی جهنگييان   ژەک خراپ کهوتهوە و زۆر کهوت لهسهريان و باری ئابوورييان داڕما و بهرگهی در
  ..}}نهدەگرت 

  :شهڕئاکامهکانی + 



ته يهکگرتووەکانی ئهمهريکا داـ  ١{{   نانی کۆياليهتی له و ه وان   ـ٢.کۆتايی پ تيی» ن پاراستنی «يهک
نابوو  ه کيان  پ که  هتۆکهکان  تاکهتاکهی    ـ ٣..دەو بهسهر  ی  فيدرا تی  سهروەر لهسهر  جهختکردنهوە 

هتهکان دا رانکردنی ئابووری باشوور و تازەکردنهوەی   ـ٤. دەو وە جڤاکی و سياسييهکهی و ـ  ٥.چوارچ
تی ئابوورييهکی نوێ   .}} ئازادکردنی ديناميک

اليهنگری   کی  کهس لهاليهن  کهم  کی  ڕۆژ بهچهند  لينکۆلن  ئهبرەهام  ناوخۆ،  شهڕی  کۆتايی  دوای 
و   شتن  نهه پهسهندکردنی  بڕياری  باشوور  هتۆکهکانی  دەو ههموو  کوژرا!!...  باشوورەوە  ی/  کۆنفدڕا

تی بنهبڕ نهبوو!!!  ۆياليهتييان کرد قهدەغهکردنی ک م ئهم دياردەيه و ڕەگهزپهرست   ..به

  

تی    + ڕەگهزپهرست

شتا نهتوانراوە بهتهواوەتی   ديارە سهرباری شهڕی ناوخۆش و ياسا و بڕياری قهدەغهکردنی کۆياليهتی، ه
ن به نامرۆڤانهيه  زەونه  ق تييه  ڕەگهزپهست ديارەدەی  بهم  بهتايبهت  ر کۆتايی   Black بهيارمهتی ێ. 

Codes   س نی کاريان نهبوو ، بۆيه کۆنگر بژاردنی شو ندرانهوە و مافی هه ستهکان دەچهوس ڕەشپ
ی   دەست   ١٤گه دا و که گرنگترينييان ئهوەيه بڕياری سهرباريی بۆ  له ئهمهريکا    : وور  ک  ههر مندا

که و ئهمهريکاييه و هيچ کۆسپ و تهگهرە   ت خاوەنی ههموو ماف گری  لهدايک ب ته ڕ و جياوازييهک ناب
ست و کۆيلهکان بهردەوام بوون  بهردەم ژيانی... ههموس يهکسانن لهبهردەم ياسادا . بهم جۆرە ڕەش پ

وون... وەک دەزانين  ستاش به ههمووی مافهکانيان نهگهيشت بۆ مافهکانيان و بهداخهوە ههتا ئ لهسهر خهبات  
کخ ست و راسستيش له به رگرووپ و ڕ دا و ديارترينيان اوی دژە ڕەشپ -Ku-Klux رانبهردا سهری هه

Klan ی سا وە    بوو،دروست   ١٨٦٧که  بهڕ و  کرا  دروست  نی  نه به  جهنگهوە،  شهنگهکانی  پ لهاليهن 
تی  + ...برا   ڕەگهزپهست

ت   ب ک  بهو ههرچۆن ئهمهريکا   ... نهبوون  ئازاد  م  به ئازادکران  و    کۆيلهکان  ئازادی  ههموو 
ش  گهيهک  بهتهواوەتی  وانيوە، ت تا نهيخۆشگوزەرانييهی خۆيهوە ه   ی هارمۆنی ساز بدات... ئيتاليايی کۆمه

زگاری له شوناسی خۆيان بهر  سکاچينييهکان و    و شتا پار ۆليکهکان و جولهکهکانی ئهوروپای ڕۆژئاوا ه
دەکهن ئهمهريکايی  هی  بهرچاو  .  Chinatown,Little  Italy..له  ديکهش  ناوچهی 

  .  ههبووە  "کۆيلهڕاگرتن دوو رەههندی« ئاينی و ڕەگهزپهرستی ...دەکهون 

  ئاکامگيريی: 



نت دەست پ بکهين: " شتر،وەک  گهر به وتهيهکی هانا ئار شۆڕش بريتی نييه له گهڕانهوەی دۆخی پ
له   بريتييه  شۆڕش  نوێ.  تهواو  کی  ک دەستپ له  بريتييه  کوو  رەکان،به ئهست گهڕانهوەی 

کی تازەش بريتييه له کرۆکی ئازادی لهدايکبون،لهدايکبوونيش وا  ک کی تر،ههموو دەستپ ک .  "ته دەستپ
تهوە.   ناسهی شۆڕشمان بۆ ڕوون دەب   ئهوە پ

کی ئهمهريکا نين و   رەدا له ميانهی شۆڕشدا ناسراوە، کۆلۆنييه ئهمهريکاييهکان له بنهڕەتدا خه ئهوەی ل
وە کۆلۆنياليستين، که دواجار خۆشيان به ڕو  کهاتهيهکی ش هتی دايکی خۆيان  پ تی ناوەندی دەو وی دەسه

و   سهربهخۆيی  بڕياری  و  دەجهنگ  دا  "ئازادی"  ناوی  پ له  کيلۆمهترەوە  ههزاران  دوورايی  له 
کۆلۆنييه   کهاته  پ ئهم  واته  ئابووری"دەدەن.  و  "ئايينی  قورسی  ههژموونی  چنگی  له  خۆقوتارکردن 

کی داگيرکراو نهبوون، تا به شۆڕش ڕزگاريان   کيان بهرپا کردووە له فۆڕمی  نيشتمان کوو جهنگ ت،به ب
نانی مافی مرۆڤ و يهکسانی   تی، بهدەستهکهوتی تری گهورەی ه شۆڕش دا،که ئازادی کرۆک و ناوەڕۆك
تی   تی لهئاست دەسه نانی بهختهوەری بۆ گشت مرۆڤهکان و پاراستنی شکۆ و ئابڕووی هاو و بهدەسته

.  ئهمهش پڕاوپڕ مانای ئهو گۆناوخۆشدا.   ن ق شۆڕشهکه ئايدۆلۆژيايهکی دياری  ڕانهيه که شۆڕش دەيخو
کی نهخشه  يهتيشی نييه،بهوەی   کراوی نييه و بۆ سيستهم ی نهداوە..ڕەههندی کۆمه شراويش ههو بۆ ک

ڕووبهڕووی   سهردەکهوێ،لهناوەوە  شۆڕش  کيش  کات  . بزان ژێ  تو و  دەستهوتاقم  نهری  نو به  خۆی 
ت و جيابوون شهی ناوخۆ دەب ڕان و بهناچاری به زەبری چهک و  ک ته بهردەم شۆڕشگ هوەيهکی نوێ د

ڕە سهرکهوتووەکان فريای ئهوە   ت. کهواته شۆڕشگ وخۆييه" دەکر توندوتيژی چارەسهری ئهم "شهڕە ن
کی نوێ،ڕووبهڕووی بڕياری   نهکهوتوون خۆيان بهری شۆڕش بچننهوە و بيخۆن و ببنهوە به ستهمکار

ک هاتوون.  جيابوونهوەی کۆمه دەو تی"يه ڕازی نين،که لهسهری پ   هتۆکه دەبنهوە که بهو "يهک

بنهماکانی   و  شۆڕش  ئامانجهکانی  له  مرۆڤ  بنهڕەتييهکانی  مافه  ههموو  کهوا  ين  ب ئهوەش  ت  دەب
ژوويی به سوودی مرۆڤ،وەک مرۆڤ   دراوە،ئهمهش گهورەترين وەرچهرخانی م دەستووردا ئاماژەيان پ

جيا  بنهچهی  و  ڕەنگ  و  به  دادپهروەريی  و  يهکسانی  له  مرۆڤ  تر  مافهکانی  کايهوە.  نايه  ه وازەوە  
کدا   ت شهوە، ب جياوازی ئهو مرۆڤه له ههر پلهو پۆست و دەسه نايه پ تی و شکۆمهندی ه خاوەندار

ت.    ب

:" ئازادی وەک ههناسهدان وايه   تهوە که دە ردنارد شۆ دەب روڕامان هاوجووتی گوتهيهکی ب يه ب بهم پ
  بۆ نهتهوەکان".  

بۆ ڕەوايهتی   نالک  وە  پ ئيديۆلۆژی  فهلسهفهيهکی سياسی و  و  مانا  ناوخۆی ئهمهريکا چ  ئهمه شهڕی 
يهم،دەيانهوەی به  خشيبه ڕەکانی جيهانی س ک له بهناو شۆڕشگ ن به دياردەی "شهڕی ناوخۆ" وەک بهش

ببڕن.  يدا  بقهدوبا نموونانهوە ڕەوايهتی وەرگرن  لهم  تر  براکانی خۆيان.  بهواتايهکی  ئهمه    ۆ کوشتنی 
ک بوو   کوو شهڕ ژ و دەستهی دياريکراو نهبوو، لهسهر فکر و ئيديۆلۆژی،به شهڕی حيزبايهتی و تو
کی   وان کۆلۆنييهکان،بهواتای يهک پارچهيی جوگرافيای سهرزەمين تی" ن لهسهر گۆڕەپانی پاراستنی "يهک

  دياريکراو.   

ژووی ئهمهريکا چهند  دايه، سهدەيهکيشه  شاراوە نييه، م ين اليهن و خاڵ و الپهڕەی سپی و ڕەشی تری ت
تی   زی جيهانييه و له ڕووی ئابووری و  سهربازی و زانست و تهکنهلۆژيا و سياسهتهوە... کاريگهر زله

  له ههموو بوارەکانی ژياندا بهسهر تهواوی گۆی زەوييهوە ديارە.  

  



 

 ..ئهمهريکا چهند وتهيهکی ناوداران دەربارەی ئازادی و  

    

ويسته ڕۆژانه قازانج   هدا، لهئهقڵ و رۆحی مرۆڤ دا، بۆيه پ ی بازرگانی و مامه + ئازادی ژيان وا له د
خۆی   ژيانی  ڕەگی  له  که  ت،  د ل  کی  گو وەکوو  دەنا  تهوە،  ب نوێ  و  بگات  پ  سوودی  و  بکات 

ت!!!  دەوەر تهوە و وشک دەکات و هه   Dwight D. Eisenhawerدەبڕدر

ت. + ههرگ  گه نهدەيت ئازاديت لهدەست بچ   J.Adisonيز ڕ

ت..  مه دەمانهو م ئهوە زامنترين شته،که ئ   H.E.Fosdick+ ئازادی ههميشه ترسناک و بڤهيه، به

ک ئازادی بژی ئهوێ نيشتمانمه. ن   Benjamin Franklin+ لهههر شو

ئهو  کردووە،  ی  فراواندا هه ئاسمانی  و  ن به  چياکاندا  له  هی  شهما ئهو  بهناو    +  کهنهداوە  له  ههوايهی 
ی کردووە به لوورەلوور دێ، ههميشه فوو دەکهنه پياوانی   هنتيک هه مهسيکۆ و له پاسيفيکهوە بۆ ئهت

  Franklin D. Rooselveltئازاد.. 

ته که ڕۆژی لهدايکبوونی بهناوبانگه..  ته يهکگرتووەکانی ئهمهريکا تاکه و   J.G.Blaine+ و

کهوە بيچڕين.. ئهمهريکا ميلۆدييهکه، پ   Gerald Stanley Leeويسته پ

+ من بهختهوەرم بهوەی ئهمهريکاييم، کهبهالنی کهمهوە، دەزانم کهوا ئازادم. من ئهو پياوانه لهبير ناکهم  
يهدا مردن و ئهم مافهيان به من بهخشيووە.   Lee Greenwoodکه لهم ڕ

تيانی خۆشهويستی ئهمهريکاييم: پرسيار مهکهن کهوا و وە!، بپرسن  +هاو ت دەتوان چی بکات بۆ ئ
تيانی جيهانم: پرسيار مهکهن ئهمهريکا دەتوان چی   تهکهتان.. هاو وە دەتوانن چی بکهن بۆ و داخۆ ئ

کهوە دەتوانين چی بکهين بۆ ئازادی مرۆڤهکان..  مه پ کو ئ وە بکات، به   John .F. Kennedyبۆ ئ



  
  

ک دەبهخشين،  + با ههموو نهتهوەکان بزانن، ئايا باشی ئ مه ههموو نرخ مه دەخوازن ياخود خراپهمان، ئ
ک بخهينه سهرشانمان ، ڕووبهڕووی ههر تهنگانه ببينهوە، پشتيوانی ههموو دۆستانمان   ههر ئهرک و بار
ک دەوەستينهوە، بۆئهوەی مانهوە و ژيان و سهرکهوتنی ئازادی مسۆگهر   دەکهين، بهرەنگاری ههر دوژمن

  Kennedyبکهين...

کی کاتی لهدەست دەدەن، نه شايستهی ئازادی و    + نانی ئاسايش ئهوانهی گهوههری ئازادی بۆ بهدەسته
نن..    ئاسايشن و نه هيچيان بهدەست د

  
  

 
  :هم سهرچاوانه وەرگيراوە له بينينی چهند ڤيديۆيهک و ئبۆ ئهم نووسينه سوود  ** 

مانييهوە      بهکر عهلی ـ هانا  ١ نت   شۆڕش و ئازادی  و. له ئه   ئاڕ

١. USA. Christine Metzger ٢٠٠٨  

٢.USA- von der Kolonien zur globalen Supermacht Matthias Ehm ٢٠١١  

٣. Die Geschichte der USA Wolfgang Jäger /Cosuelsen Verlag ٢٠١٥  

٤. Geschichte der USA Alexander Emmerich. ٢٠١٣  

٥. Geschichte der USA Horst Dippel. ٢٠١٥  

٦. Nationsbildung im ١٩j.h USA,Polen, Deutschland in Vergleich Eugen Kosle ٢٠١٦  

٧.Der Amerikanische Bürgerkrieg.١٨٦٥-١٨٦١ UDO Sautter ٢٠٠٩ 

 

 


