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ياسای ئايين
له بازاڕی سهدەی ناوەڕاستی سهمهرقهند وەك شار کی کانی و شينايی ناو بياوانی
ناوەندی ئاسيا ،بازرگانهکانی سوريايی چۆنايهتی جينسی هاوريشمی چينييان تاقی
دەکردەوە ،شهڕکهری ئاکارک وی کۆيلهی قژکا يان لهو بازاڕە دەفرۆشت و دە هکان
سککهی ز ڕينی سهيرو سهمهڕيان سهودا دەکرد .لهو شارە دا و له ڕ گای بازرگانی
ڕۆژهه ت و ڕۆژئاوا ،باکوور و باشوور ،يهکيهتی و پ کهوە ژيانی مرۆڤ کار کی
ئاسايی بوو .ههر وەك لهشکهری کوبﻼ خان " "Kublai Khanکه له سا ی  ١٢٨١خۆی
بۆ ه رشکردن بۆ سهر ژاپۆن ئامادە دەکرد .سهرباز و شهڕکهری مهغوولی که خۆيان
به بهرگی پ ست و چهرم داپۆشيبوو لهناو لهشکری چينی دا پا هوپهستۆيان دەکرد ،لهگهڵ
دەريانهوەردانی ئيندۆن زی که زۆربهی ئهندامی لهشيان خا کووبی کردبوو پ کهوە ههر
وەك خه که ئاسياييهکانيتر که خهونی گرتنی ئورووپايان لهسهردا پهروەردە ببوو ،ههر
ههموويان لهژ ر فهرمانی قهيسهر ك دا کۆ ببوونهوە.
هاوکات له ڕۆژئاوای نيوچه دوڕگهکانی عهڕەبستان به هۆيهکيتر خه کی لهدەوری
يهکتر کۆ ببوونهوە .ئهو خه کانه وەك حاجی له سا ی  ١٣٠٠سهفهريان بۆ مهککه دەکرد
که زۆربهی نهتهوەکانی دەوروبهری ناوچهی م زۆپ تاميا ،و ناوچهکانی دوور و نيزيکی
ئاسيا و ئهفريقايان ت دا بهدی دەکرا ،به چهندين زمانی جۆراوجۆر ئاخهفتنيان دەکرد،
هه گری کولتووری جياواز لهيهکتر بوون و سهرەڕای ئهوانهش ههموويان لهژ ر
چهتر کی ئايينيدا کۆکرابوونهوە.
لهمڕۆدا ئايين وەك سهرچاوەی ب بهشبوون ،شهڕ ،ک شه و رق و کينه سهير دەکرێ.
به م ئايين وەك س ههم ه زی گهورە بۆ يهکيهتيی و کۆکردنهوەی مرۆڤ لهژ ر ميچ کی
هاوبهش چاﻻك بووە .بهو هۆيهی ههموو ڕ کوپ کيهکانی کۆمه گاکان له ﻻيهن مرۆڤهوە
دۆزراونهتهوە ،درزت کهوتنيان گونجاوە و ئهوەندی کۆمه گاکه گهورەتر ب بهو
ڕادەيهش مهترسيی درزت کهوتنی زياترە .بۆ بهفهرميکردنی ئهو چهشن درزت کهوتنانهی
ناو کۆمه گا ئايين ئهرک کی سهرەکی پ دراوە ،ئهويش لکاندنيان به بوونهوەر کی
سهرووی مرۆڤ ،واته خودايه .ئايينهکان به گشتی لهسهر ئهو بۆچوونهن که ياساکانی
کۆمه گا نهك بههۆی مرۆڤهوە به کوو له ﻻيهن ه ز کی ئاسمانييهوە دانراون .بههۆی
ئهو بۆچوونهوە پرەنسيپ کی گشتی پ کهاتووە که ياساکان ناکهونه ژ ر گومان و ڕەخنهوە
و دەب ته هۆی پ که ننای کۆمه گايهکی تا ڕادەيهك ڕاوەستاو ،مهحکهم و نهگۆڕ.
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کهوابوو ئايين خۆی وەك سيستهميکی ياسايی بهکه ك بۆ مرۆڤ دادەن که خۆيان به
ڕ کوپ کيهکی سهرووی مرۆڤ واته خوداوە هه واسيوە .ئهو و ناکردنه خۆی بهسهر
دوو بهشدا دابهش دەکا:
 .１ئايينهکان باوەڕيان به ه ز کی سهرووی خۆيان ههيه که بۆته هۆی پ که نانی
ڕ کوپيکی له کۆمه گادا و مرۆڤ خۆی دەستی لهو کارەدا نييه و ئيزنی
ت کدانيشی ل زەوت کراوە .بۆ و نه ياری تۆپی پ  ،ئايين نييه چونکه
سهرەڕای ههبوونی ياسا و سيستهم کی هاوبهشی جيهانی ،دەکرێ ياساکان له
ﻻيهن "FIFAفيفا" وە هه وەش ندر تهوە و ياسای تری له ج داندرێ.
 .２چونکه هۆی سهرەکی ئهو ڕ كوپ کييهی له ﻻيهن ه زی سهرووی مرۆڤهوە
پ که نراوە ،ياسا و سيستهم ك له ﻻيهن ئايينيهکانهوە دادەنرێ که له ڕوانگهی
خۆيانهوە پهيوەندايهتی لهگهڵ ه زەکه ههيه و دەست ت وەردانی نامومکين
دەکا.
له ش وەی ئاسايی خۆيدا ئايين دەب خزمهت به بهفهرميکردنی ڕ کوپ کيی
کۆمه يهتی و سياسی بدا ،به م ههموو ئايينهکان که کيان لهو ههله وەرنهگرت .بۆ
دامهزرانی يهکيهتی لهناو ناوچهيهکدا که نهتهوەی ههمهڕەنگی ت دا دەژی ،دەب ئايين به
دوو تايبهتمهندی تهيار کراب  :يهکهم دەب ئيدعا ياخود بانگهشهی ئهوە ب ،
ر کوپ کييهکی وەك يهك بۆ ههموو مرۆڤ ك پ ك ب ن که ههميشه و له ههر ج يهك و بۆ
هوموو کهس ڕاست و وەك يهك ب  .دووههم دەب لهسهر ئهو کارە سوور ب  ،باوەڕەکه
له ههموو مرۆڤهکان دا پهروەردە بکا .بهو مانايه که ئايينهکه دەب جيهانی و بۆ ههموو
کهس ب و چاﻻکی له پانتايهکی بهرب ودا ههب .
مهزنترين ئايينه م ژووييهکانی جيهان بۆ و نه ئايينی ئيسﻼم ،مهسيحی و بوودايی
ههو ی به جيهانی بوونی خۆيان دەدەن و باوەڕيان به ڕاستهقينهبوونی خۆيان ههيه .له
ڕاستيدا ئايينهکان له ڕابردوودا تهنيا له ناوچهی دياريکراوی خۆياندا و له چهند گرووپ
و دەستهی تايبهت پ کهاتبوون" .ئايين"يش ههر وەك "ئيمپراتۆری" و "پارە" بوونهته
هۆی يهکگرتوويی مرۆڤ لهسهر ئهم ههردە.

در ژهی ههيه...

کورته م ژووی مرۆڤ

154

