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ــه ته وه ، وه ك  ــاى سياس ــاره ى مان ــيار له ب پرس

ئــه و بێمتامنه ييــه ى كــه  به رامبــه ر سياســه ت 

تراديســيۆىن  كــۆىن  هێنــده ى  هه يــه ، 

زۆر  ئه ميــش  ســياىس ،  فه لســه فه ى 

ــۆ  ــه وه  ب ــه ت ده گه ڕێت ــاى سياس ــه . مان كۆن

)پاتــۆ( يــان له وانه يــه  بــۆ )پارمێنديــس( 

واقيعييــه وه   بــه رزى  ئه زموونێــى  لــه   و 

فه يله ســوفه كان  كــردووه .  گه شــه ى 

)Polis(ـــەوه ،  ده وڵه تەشــار  لــه   هــه ر 

واتــه  لــه و فۆڕمــه  ڕێكخراوه ييــه ى ژيــاىن 

ئه مه يــان  مرۆڤه كانــه وه   پێكه وه يــى 

هێنــاوه ، ئــه وه ى كــه  وه ك منوونــه ى بــااڵ 

ده ستنيشــانيان  بااڵده ســت  پێوه رێــى  و 

كــردووه . ئــه وه ى  ئه مــڕۆ ئێمــه  به نــاوى 

هه مــان  تێيگه يشــتووين،  سياســه ته وه  

ئــه و وشــه يه ى ئێمه يــه  كــه  لــه  تــه واوى 

زمانــه  ئه وروپييه كانــدا هاتــووه ، هه مــوو 

هێناويانــه . ســه رچاوه يه وه    لــه م  ئه مانــه  

ــاى  ــاره ى مان ــيار له ب ــى پرس ــده ى كۆنی هێن

كۆنــه ،  وه اڵمه كه يــى  سياســه ته وه  

ــه وه ،  ــاو هێنان ــه  پاس ــه  ل ــه ت جۆرێك سياس

ــردن و  ــوو دياريك ــى هه م ــه  نزيكه ي ــه ر ب ه

ــه  ئێمــه   ــه ى ك پێناســه كاىن سياســه ت، ئه وان

له نــاو تراديســيۆىن خۆمانــدا ده ياندۆزينه وه ، 

هه موويــان  ڕاســته قينه ى  نــاوه ڕۆىك 

ــه وه   ــه وه  ده چــن كــه  پاســاو هێنان ــه ره و ئ ب

ــاره ى  ــه  ب ــانه ى ل ــه و قس ــه واوى ئ ــت. ت بێ

ئــه و  هه موويــان  كــراون  سياســه ته وه  

ــه ربارده كه ن،  ــوه  س ــه يه ى لێ ــاو و پێناس پاس

ــه   ــك ب ــه ت وه ك ئامڕازێ ــه  سياس ــه  ك ئه وه ي

ــه وه ى  ــت، ب ــج دياريده كرێ ــن ئامان به رزتري

ــه   ــه م ئامانج ــتانه ى ئ ــه و ش ــوو ئ ــه  هه م ك

ــه   ــه ده كان ب ــى س ــه  درێژاي ــه ن  ب دياريده ك

هــه ر  بــوون.  جيــاواز  له يــه ك  تــه واوه ىت 

ئــه م جياوازييــه ش لــه  خۆيــدا ده گه ڕێتــه وه  

ــى  ــه ڕە ىت و هۆكارێ ــى بن ــه  وه اڵمێ ــۆ تاك ب

ده بێــت،  شــێوه يه   بــه م  كــه   واقيعــى، 

توخه مــه   ســاده يى  له بــاره ى  قســه ى 

ــه   ــه وه ى ك ــردووه ، ئ ســه ره كييه كاىن شــت ك

به هــۆى ئــه وه وه  ئێمــه  لێــره دا ده توانــن 

بكه يــن.  شــتێك 

ــتى  ــه  گوێبيس ــه وه ى ئێم ــه ت وه ك ئ سياس

بوويــن، ئه وه يــه  كــه  بــۆ ژيــاىن مــرۆڤ 

ئه مــه ش  ڕەتنه كراوه يــه .  زه رووره تێــى 

لــه  ڕاســتيدا وه ك چــۆن بــۆ كۆمه ڵگايــه  

هــه رواش بــۆ ژيــاىن تاكه كانــه . چونكــه  

ــه .  ــرۆڤ پشتبه خۆبه ســتوو )autark( نيي م

به ڵكــو لــه  دازاينــى خۆيــدا بــه و شــێوه يه يه  

كــه  پشــت بــه واىن ديكــه  ده به ســتێت، 

ــتنه   ــت پێبه س ــه م پش ــت ئ ــه ش ده بێ به م

هه مــوو پێداويســتييه كاىن دازاينــى مرۆيــى 

ــته وخۆ  ــه وه ى ڕاس ــێ ئ ــكات. به ب جێبه جێب

ئيمــكاىن  پێكه وه يــى  ژيــاىن  وابــكات 

مانــادا  زۆرتريــن  لــه   نه بێــت.  ژيــاىن 

دڵنيايــى  سياســه ت  ئامانجــى  و  ئــه رك 

ــۆ  ــه وه  ب ــكاىن ئ ــه ت ئيم ــه . سياس ژيانكردن

تاكــه كان به گه ڕده خــات كــه  لــه  ئارامــى 

بــه دى  ئامانجه كانيــان  خۆشــبه ختيدا  و 

تێكنه چــووىن  واتــه   ئه مــه ش  بهێنــن. 

لــه و  سياســه ته وه .  به هــۆى  ژيانيــان 

بێمــرووه ىت  به ڕاســتى  كــه وا  جێيــه ى 

هه يــه ، دۆخــى ژيانكــردن لــه  ئامانجه كــه ى 

ڕێگــه ى  لــه   ده بێــت  الیــداوه ،  خــۆى 

دڵنياييكــه ره وه   و  پارێــزراو  سياســه ته وه  

لــه   كــه   له به رئه وه يــه   ئه مــه ش  بێــت. 

كه مريــن  )كاســيك(دا  ئه نتيــك  هــزرى 

فه لســه فه   بــه   كاركــردن  ئيمــكاىن 

هه بــووه ، يــان له به رئــه وه ى لــه  هــزرى 

ژيانيــان  له وانــه ى  زۆرێــك  مۆدێرنــدا 

بهێرنێــن،  به ده ســت  هه وڵــدراوه  

كه مريــن  كه مــه وه   به اليــه ىن  يــان 

وه ك  پاشــان  دابينبكرێــت.  به ختــه وه رى 

تێبينــى   )Madison( ماديســۆن  ئــه وه ى 

كردبــوو، سياســه ت ئه وه يــه  بــه  كاروبــارى 

ــۆى  ــه وه  خ ــوان مرۆڤه كان ــاىن نێ پێكه وه ژي

فريشــته كان.  نــه ك  بــكات  ســه رقاڵ 

دازايــن  دڵنيايــى  ده توانێــت  سياســه ت 

ــه   ــكات ك ــن ب ــه وه  داب ــه ى واڵتێك ــه  ڕێگ ل

ــى  ــت و جه نگ ــه اڵىت هه بێ ــۆىل ده س مۆنۆپ

هه مــووان  بــه   دژ  هه مــووان  نێــوان 

ڕە تبكاتــه وه .

ئه وانــه ى  گشــتيین،  وه اڵمدانه وانــه   ئــه م 

كــه  واده كــه ن سياســه ت لــه  تێگه يشــتنه  

هه روه هــا  جێگريبێــت،  خودييه كه يــدا 

واده كات كــه  سياســه ت بــه رده وام و لــه  

ــت،  ــت و جێبه جێبكرێ ــه ك ببێ ــوو جێي هه م

مــرۆڤ  كــه   ئه وه بــووه   هــه ر  ئه مــه ش 

مێــژووى  لــه   گشــتى  شــێوه يه ىك  بــه  

ــه رده وام  ــان ب ــدا پێكه وه ژياني هاوواڵتيبووني

هه بــووه .
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خوديــى،  تێگه يشــتنى  لــه   جــۆره   ئــه م 

ئه ريســتۆ   پێناســه كه ى  لــه   ده توانرێــت 

ســياىس  زينده وه رێــى  وه ك  مــرۆڤ  بــۆ 

زياتــر پێيــه وه  په يوه ســت ببينــه وه . ئــه م 

نييــه ،  بێمــروه ىت  په يوه ســتبوونه وه يه ش 

ڕووى  لــه    )Polis( ده وڵه تەشــار  چونكــه  

زمانــه وه  وه ك ناوه ڕۆكه كــه ى بريتييــه  لــه  

ــته ى  ــه و ش ــۆ ئ ــه كان ب ــى ئه وروپيي خۆنوێنی

كــه  بــه  ڕاســتى سياســه ته  و بــه  ڕاســتيش 

ئــه و  هــه ر  ئــه وان  هه يــه ،  مانايــه ىك  چ 

له به رئــه وه   بێمروه تييه كــه   ده ده ن.  بڕيــاره  

زۆر  ئه ريســتۆ   بــه   پشتبه ســن   كــه   نييــه  

به هه ڵــه   بۆخــۆى  ئه مــه   به ڵكــو  كۆنــه،  

بــووه .  كاســيى  پۆســت  تێگه يشــتنێى 

سياســه ت  وشــه ى  ئه مــه   بــۆ  ئه ريســتۆ، 

Polis_( ئاوه ڵنــاوى  لــه   )Politikon(ى 

مانــاى  بــه   organisation(ـــەوه  هێنــاوه ، 

هيــچ  بــه   )ڕێكخستنى-ده وڵه تەشــار(، 

په يوه ندييــه ىك  لــه   مه به ســتى  شــێوه يه ك 

پێكه وه ژيــاىن  نێــوان  خۆشه ويســتیى 

مه به ســتى  هه رگيــز  نه بــووه ،  مرۆڤــه كان 

مرۆڤــه كان  هه مــوو  كــه   نه بــووه   ئــه وه  

 )Politik( ــك ــه  پۆليتي ــان ئه م ــن ي ــياىس ب س

بێــت، به ڵكــو مه به ســت لــە ده وڵه تەشــار 

مرۆڤــه كان  ئه وه يــه   به تــه واوه ىت   ، )Polis(

چــۆن بتوانــن بژيــن. لــه م پێناســه يه وه  ئــه وان  

ــردووه ،  ــێ ده رك ــان ل ــه ر به نده كاني ــه ك ه ن

ئاســياييه كان، ده ســه اڵته   به ربــه ره   به ڵكــو 

هيــچ  بــه   ]تاكــڕە وه كان[،  خۆســه پێنه كان 

شــێوه يه ك وه ك مــرۆڤ ته ماشــا نه كــراون. 

ــه وه   ــا ئ ــوو ته نه ــتى ب ــه و مه به س ــه وه ى ئ ئ

مــرۆڤ  تايبه مته ندييــه ىك  ئه مــه   كــه   بــوو 

بــووه  كــه  توانيويــه ىت لــه  ده وڵه تەشــاردا بژى. 

ئــه م جــۆره  لــه  ڕێكخســتنى ده وڵه تەشــاريش 

)Polis_organisation( نوێنــه رى فۆڕمێــى 

بــووه   مرۆڤــه كان  پێكه وه ژيــاىن  بــااڵى 

تــه واو  مانايــه ىك  مرۆڤــه كان  لێــره دا  و 

ڕاســته قينه يان هه بــووه . هه مــان مــه وداى 

ئه مــه ش  خوداوه نده كانــه وه ،  لــه   دوورى 

لــه   توانيويــه ىت  كــه   بــووه   شــت  تاكــه  

لــه  تايبه مته ندیــى  ئازادييــه ىك تــه واوه ىت و 

مرۆيــى خۆيانــدا بيانهێڵێتــه وه . هه روه هــا 

ئــه م  شــوێنێك  هــه ر  لــه   گياندارانيــش، 

جــۆره  لــه  سياســه ت هه بووايــه  ئه وانيــش 

فۆڕمــه   ئــه م  واتــه   ده بــوون،  له گه ڵيانــدا 

لــه  ژيــان لەنــاو زه رووره ىت خۆيــدا بــووه . 

ــه  زه ينــى ئه ريســتۆدا  هه روه هــا سياســه ت ل

و ئــه و ئه ريســتۆيه ى لێــره دا مه به ســتامنه   

ــينه   ــه  نووس ــه دا ل ــى ديك ــن خاڵ ــه  چه ندي ل

ڕووئيــاى  هه رگيــز  سياســييه كانيدا 

يۆنانييــه كان  بــۆ زۆربــه ى  تايبــه ىت خــۆى 

نه وتــوون،  پێــى  و  ڕووننه كردۆتــه وه  

بۆچــووىن  له مباره يــه وه   ئــه و  هه رچه نــده  

ــۆن  ــه اڵم هه رچ ــه داوه ، ب ــۆى ن ــه واوه ىت خ ت

خودیــى  تێگه يشــتنى  بــه   ئــه وه   بێــت 

ــه وه   ــن و ده يدۆزين ــه وه  فه راهــه م ده كه ي لێي

كــه  پێكه وه ژيــاىن مرۆڤــه كاىن لــه  هه مــوو 

ئه مــه ش  باســكردووه .  بێگومــان  جێيــه ك 

لــه   مه به ســتى  كــه   پێده ڵێــت،  ئه وه مــان 

ــدا و الى  ــه  يۆنان يۆنانييــه كان بــووه ، ته نهــا ل

ئــه وان بــۆ ئــه وه ى لــه و ســه رده مه  كورتــه دا 

هه بێــت. پێكه وه ژيانيــان  پێوه رێــى 

سياسه ت وه ك 
ئه وه ى ئێمه  

گوێبيستى بووين، 
ئه وه يه  كه  بۆ ژيانى 
مرۆڤ زه رووره تێكى 

ڕەتنه كراوه يه . 
ئه مه ش له  ڕاستيدا 

وه ك چۆن بۆ 
كۆمه ڵگايه  هه رواش 
بۆ ژيانى تاكه كانه . 

چونكه  مرۆڤ 
پشتبه خۆبه ستوو 

)autark( نييه
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ــاردا  ــه  ده وڵتەش ــه كان ل ــاىن مرۆڤ پێكه وه ژي

پێــدراوه ،  ئامــاژەى  و  دياريكــراوه   چــۆن 

ديكــه ى  فۆڕمــه كاىن  لــه   جيــاواز 

ئــه و فۆڕمانــه ى كــه   پێكه وه ژيــان، واتــه  

مه عريفه يــان  بــاىش  بــه   زۆر  گريكــه كان 

شــێوه ى  بــه   هه بــووه ،  له باره يــه وه  

ئه وه مــان  ئه مــه   دياريكرابــوو.  ئازادانــه  

ســياىس  كــرده ى  لێــره دا  كــه   پێناڵێــت، 

ــى  ــك لێ ــۆى وه ك ئامڕازێ ــه ت خ ــان سياس ي

ــان  ــه كان ي ــى مرۆڤ ــا ئازادی ــتوون ت تێگه يش

ــكات.  ــه م ب ــۆ فه راه ــان ب ــى ئازادانه ي ژيانێ

ــه  دەوڵەتەشــاردا  ئازاد-بــوون و ژيانكــردن ل

ــان  ــه ك و هه م ــاكان ي ــه  مان ــه ك ل ــه  ماناي ب

ته نهــا  بێــت  هه رچــۆن  بــوون.  شــت 

لــه  مانايــه ك لــه  ماناكانــدا: بــۆ ئــه وه ى 

بژيــت،  بتوانيــت  دەوڵەتەشــارێكدا  لــه  

ــه ى  ــه و بۆچوونان ــرۆڤ ل ــوو م ــت ب پێويس

ــرۆڤ  ــه ، م ــازاد بووناي ــوون ئ ــه رى هه ب له س

ده بــوو نــه  وه ك به نــده ى ژێــر ده ســتى 

كاركه رێــى  وه ك  نــه   و  ديكــه   يه كێــى 

زه روورى وه ك نانكــه رى ڕۆژانــه  دابرنايــه . 

ــه ره تا  ــرۆڤ س ــوون)Freisein( م ــۆ ئازادب ب

ــان  ــه )befreit sein(  ي ــه  ئازادبكراي ده بوواي

خــۆى ئازادبكردايــه  و ئــه م ئازادكردنــه ش 

زه رووره ىت  ڕێگــه ى  لــه   ناچاربــووه  

ڕاســته قينه ى  مانــاى  ببێتــه   ژيانــه وه 

به تاڵــى  پێيانــده وت:  گريكــه كان  ئــه وه ى 

ئــه وه ى  يــان   ،)schole_ســخۆلێ(

 ،)otium_ئۆتــۆم( پێيانــده وت:  ڕۆمــه كان 

پێيده ڵێــن:  ئێمــه   ئه مــڕۆ  ئــه وه ى  وه ك 

)der Masse(. ئــه م خــۆ ئازادكردنــه  بــه  

جيــاوازى له گــه ڵ ئازادبوونــدا، ئامانجێــك  

بــوو  پێويســت  يــان  ده كــرا  كــه   بــوو، 

ئه نجــام  بــه   ئامڕازێكــه وه   ڕێگــه ى  لــه  

يه كاكــه ره وه ش  ئامــڕازى  بگه يه نرايــه . 

ــه   ــازرگاىن ب ــه  ب ــوو ل ــى ب ــه دا بريت ــه و كات ل

 ،)sklavenwirtschaft( به نده كانــه وه  

ئه وانــه ى  هه مــوو  له گــه ڵ  تووندو تيــژى، 

به نــده كان  ســه روه رى  بــه   بــوون 

ژيــاىن  نيگــه راىن  كــه   ئه وانــه ش  و 

نێــوان  جياوازیــى  بــوون.  ڕۆژانه يــان 

به دبه كارهێنانێــى  فۆڕمــه كان  هه مــوو 

بنه مــاى  شــوێنكه وتنى  كاپيتاڵيانه يــه ، 

خزمه تكــردىن  و  بازرگانييه كــه   ئامانجــه  

خــراپ  لــه و  ئه مــه   ده وڵه مه ندييــه ، 

له به رامبــه ر  كاســيكييه ى  به كارهێنانــه  

لــه   واى  ده كــرا،  به نــده كان  كارى 

ســه رداره كانيان ده كــرد هه رگيــز  بــري لــه  

ئه وانيــش  تــا  نه كه نــه وه ،  ئازادكردنيــان 

ئــازادى  سياســييه كه   ئازادييــه   بــۆ 

ئازادكــردن  خواســتى  وه ربگــرن.  خۆيــان 

په راوێزخســن  هــۆى  بــه   ده ره نجامێكــه  

لــه   و  ڕووده دات  توندوتيژييــه وه   و 

بۆخــۆى  پاڵپشــتى  ڕە هــاوه   ده ســه اڵتێى  

وه رده گرێــت، ئــه وه ى كــه  هــه ر خاوه مناڵێــك 

ــه وه .  ــدا ئه مــه  تاقيده كات ــه  ماڵه كــه ى خۆي ل

ــۆى  ــه ردارى بۆخ ــه  س ــۆره  ل ــه م ج ــه اڵم ئ ب

هه رچه نــده   نه بــووه ،  ســياىس  جۆرێــى 

ناكرێــت  شــتێكه   سياســييه وه   ڕووى  لــه  

ده ســتبه ردارى بــن. ده شــێت ئــه م سياســه ته  

ــه  كاتيگۆریــى )ئامانج/ئامــڕاز(دا ماناكــه ى  ل

ئه مــه   پێشــر  ڕوونربێتــه وه . هه رچه نــده  

بۆ ئازادبوون 
)Freisein( مرۆڤ 
سه ره تا ده بووايه  
 befreit( ئازادبكرايه
sein(  يان خۆى 
ئازادبكردايه  و 
ئه م ئازادكردنه ش 
ناچاربووه  له  
ڕێگه ى زه رووره تى 
ژيانه وه ببێته  
ماناى ڕاسته قينه ى 
ئه وه ى گريكه كان 
پێيانده وت: به تاڵى 
 ،)schole_سخۆلێ(
يان ئه وه ى ڕۆمه كان 
پێيانده وت: )ئۆتۆم_
)otium
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ــتۆ  ــه ت الى ئه ريس ــه كان و به تايب الى گريك

به بــێ  بــوو  ئامانــج  يه كه مجــار  بــۆ 

ئــه وه ى ئامــڕاز بێــت. ئامانجيــش ئــه وه  

نه بــوو كــه  ئازادبــوون به ديبهێنێــت، وه ك 

ــق  ــر ته حقي ــه  دەوڵەتەشــاردا زيات ــه وه ى ل ئ

ببــوو، به ڵكــو ئه مــه  ئازادكردنێــى پێــش 

سياســييانه  )Präpolitische(يــه  بــۆ ئــازادى 

ــاى  ــره دا مان ــه اڵم لێ ــاو ده وڵەتەشــاردا. ب له ن

سياســييانه  ئامانجه كــه ى ئــه وه  نييــه  كــه  

له وديــو  ئازادييــه وه ،  بكه وێتــه   مــرۆڤ 

توندوتيــژى و په راوێزخســن و ده ســه اڵىت 

په يوه ندیــى  دروســتكردىن  زۆردارييــه وه ، 

له گــه ڵ خۆيانــدا وه ك  يه كــردا،  له نێــوان 

ــدا،  ــه كاىت فرياگوزاري ــا ل ــازادى ته نه ــه ك، ئ ي

ــه  يه كــر بكــه ن  ــه كاىت جه نگــدا فه رمــان ب ل

ــه   ــه اڵم جگ ــه ن، ب ــر بك ــى يه ك و ئامۆژگاری

ــه وه ى  ــۆ ئ ــك ب ــه ش دروســتكردىن هه لێ له م

ديوێــى  بــه   و  بدوێــن  يه كــردا  له گــه ڵ 

بــۆ  خۆيــان  بــه   متامنه يــان  ديكه شــدا 

ببێــت. دروســت 

مانــا  لــه م  سياســه ت  لــه   تێگه يشــن 

گريكييه يــدا لــه  ئازاديــدا چه قــى به ســتووه ، 

ــازادى نێگه تيڤــه  بــه وه ى كــه   بــه وه ى كــه  ئ

)نا-ســه رداريى(  و  )نه بوونه -ژێرده ســته ( 

كــه   بــه وه ى  پۆزه تيڤيشــه   و  تێبگه يــن 

يه كێــك له نــاو هه مووانــدا فه زايــه ك بــۆ 

خــۆى دروســتبكات، ئــه وه ى كــه  هه ريه كــه  

ــت.  ــت بجوڵێ ــدا بتوانێ ــو وه كيه كه كاني له نێ

كــه   ئه وانــه ى  واتــه   ئــه م جــۆره ،  به بــێ 

ــاوى  ــه  به ن ــتێك نيي ــدان، ش ــاو وه كيه كي له ن

لــه   كــه   ئــه وه ى  هه ربۆيــه   ئازادييــه وه . 

و  ژێرده ســته يه   دييــه وه   ئــه واىن  اليــه ىن 

ــه واىن  ــه ڵ ئ ــاكاىن(ى له گ ــيپه كان )بنه م پرنس

ــبه خت  ــه  ڕاســتى خۆش ــاوازه ، ب ــه دا جي ديك

ــه   ــه و كه ســه ى ك ــه  له چــاو ئ ــى ئريه يي و جێ

بــه اڵم  ئه وانــه .  ســه ردارى  و  سه رده ســته  

نييــه .  ئازادييــه وه   له بــاره ى  ئه مــه  هيــچ 

له نــاو  بۆخــۆى  كه ســه   ئــه م  هه روه هــا 

هيــچ  بــه   كــه   ده جوڵێــت،  فه زايه كــدا 

ــۆ  ــه  ب ــه . ئه م ــدا نيي ــى تێ ــێوه يه ك ئازادی ش

زه حمه تــه ،  تێگه يشــتنى  به ڕاســتى  ئێمــه  

چونكــه  لــه م كاتــه دا ئێمــه  له گــه ڵ چه مــى 

Hannah ArendtGershom Scholem
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نــه ك  ده بــن  په يوه ســت  دادپه روه ريــدا 

گوزارشــته   هه ربۆيــه   ئازاديــدا،  له گــه ڵ 

گريكييه كــه  كــه  بــۆ ئــازادى به كاردێــت، 

هــزرى  لــه   )Isonomia(يــه ،  ئيزۆنۆمييــا 

له بــه رده م  يه كســاىن  مانــاى  بــه   ئێمــه دا 

تێگه يشــن  لێــى  خــراپ  وه ك  ياســادا 

 )Isonomia(  ــه م چه مكــه ــه اڵم ئ ــوو، ب هاتب

نــه  بــه  مانــاى )هه مــووان له بــه رده م ياســادا 

ئــه وه   به مانــاى  نــه   و  دێــت  يه كســانن( 

ــۆ هه مــووان وه ك يه كــه .  دێــت كــه  ياســا ب

هه مــووان  كــه   ئه وه يــه   ته نهــا  به ڵكــو 

هه مــان داواكاريــى چاالكیــى سياســيامن 

ــارى  ــه  دەوڵەتەش ــه  ل ــه م چاالكيي ــه ، ئ هه ي

گريكــدا لــه  باشــرين حاڵه تيــدا چاالكیــى 

بــوو.  )له گه ڵيه كدا_قســه كردن( 

 )Isonomia(  كــه ئه وه شــه   له بــه ر  هــه ر 

ــه كردنه   ــازادى قس ــدا ئ ــرين حاڵه ت ــه  باش ل

كــه   )isegoria(يــه :  چه مــى  هه مــان  وه ك  و 

دواتــر ئــه م دوو چه مكــه  الى پۆليبيــۆس 

بــه   بــوون  ئاســاىن  بــه   زۆر   )Polybios(

)isologia(. ئه مــه ش بــه  واتــاى ئــه وه ى: 

)قســه كردن لــه  فۆڕمــى فه رمانداريــدا و 

ــه ك  ــدا، ن ــى گوێڕايه ڵي ــه  فۆڕم ــن ل گوێگرت

هــه روا  گوێگرتنێــى  و  قســه كردن  وه ك 

ئازادانــه   قســه كردنێى  ئه مــه   ئاســايى(. 

يه كێــك  بــۆ  ئه مــه   چونكــه   نه بــووه ، 

نه بــووه  لــه  ڕێگــه ى قســه كردنه وه ، به ڵكــو 

لــه  ڕێگــه ى ئه نجامــداىن شــتێك يــان كاره وه  

ــه م دوو  ــووه . ئ ــت ب ــه  په يوه س چاالكييه ك

به ديــى  وه ك  ته نهــا  لێــره دا  وشــه يه  

به ڵكــو  نــن،  ئه نجامــدان  يــان  كــردن 

ئه نجامدانێكــن،  و  كــردن  ڕاســتيدا  لــه  

ــێ ده كرێــت.  ــز و قه هــرى ل ــه ى هێ گرميان

ئــه وه   مه به ســتيان  گريكــه كان  ئه گــه ر 

به ربــه ره كان  و  به نــده   كــه   بووبێــت 

ئــه وا   ،)aneulogou( يه كــن  وه ك 

ــه كان  ــه ،  گريك ــز نيي ــه كه يان زۆر به هێ وش

به ربــه ره كان  و  به نــده   مه به ســتيانه ، 

ده بيننــه وه   وێســتگه يه كدا  لــه   خۆيــان 

ــه و  ــه  ل ــازاد مومكــن نيي ــه  قســه كردىن ئ ك

ــڕە و  ــان وێســتگه دا تاك ــه  هه م شــوێنه دا. ل

)Despot( خــۆى وا ده بينێتــه وه  كــه  ته نهــا 

ــت  ــه وه ى بتوانێ ــۆ ئ ــت، ب ــان ده زانێ فه رم

قســه  بــكات، پێويســتى به وه يــه  ئــه واىن 

ــه ن.  ــا بك ــان ته ماش ــه  يه كس ــه م ب ــه  ئ ديك

دميوكراتييــه ىك  بــه   پێويســتى  ئــازادى 

ئازاديخــواز لــه  عه قڵيه تێــى مۆدێرنــه دا 

نييــه ، به ڵكــو پێويســتى بــه  ئۆليگارشــييه ىك 
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لــه   ئه ريســتۆكراتێك  و  ته ســك  بــري 

بــه   هه يــه .  دياريكــراودا  ســنوورێى 

لــه   يــان  كه مــه وه   به اليــه ىن  شــێوه يه ك 

و  وه كيــه ك  بتوانــن  حاڵه تــدا  باشــرين 

پێكــه وه  له گــه ڵ يــه ك هه ڵبكــه ن. ئــه م 

دادپه روه ريــدا  له گــه ڵ  يه كســانييه  

كه مريــن شــتيان پێكــه وه  نييــه .

بڕيــارده رى ئــه م ئازادييــه  سياســييه  ئه وه يه  

ڕۆمييه كانــه وه .  بــه   په يوه ســتكراوه   كــه  

خــۆى  دەوڵەتەشــاره كه ى  ئــه وه ى 

و  ده ســته   له گــه ڵ  يــان  به جێبهێڵێــت 

ــا  ــه وا ته نه ــڕوات، ئ ــۆى ب ــه ى خ گرووپه ك

باووباپــرياىن  خــاىك  يــان  نيشــتامنه كه ى 

كه ســه   ئــه و  به ڵكــو  له ده ســتنادات، 

ــه و شــوێنه ى  فه زاكــه  له ده ســت ده دات، ئ

ــت،  ــازاد بێ ــدا ئ ــت تياي ــه و ده توانێ ــه  ئ ك

ده ســتده دات،  لــه   كۆمه ڵگاكــه ى  ئــه و 

وه ك  تيايــدا  هه موويــان  كــه   ئــه وه ى 

ــه كاىن  ــاىن و نيگه رانيي ــۆ ژي ــه اڵم ب ــن. ب يه ك

دازاينــى ئــه م كه ســه  ئــه م فــه زاى ئازادييــه  

هيــچ  يــان  زه رووره   كه مــر  ئــه و  بــۆ 

ــه رده وام  ــك ب ــه ، كاتێ ــۆى نيي ــوودێى ب س

له به رده ميــدا.  به ربه ســت  ده بێتــه  

لــه   جۆرێــك  ڕيگــه ى  لــه   گريكــه كان 

ــه ىك  ــه  تريانيي ــان زاىن ك ــه وه  ئه وه ي ئه زموون

لێــره دا  ئێمــه   كــه   )ئــه وه ى  عه قڵمه نــد 

ــان  ــڕە و )ديســپۆت_Despot( ناوم ــه  تاك ب

هێنــاوه ( به رامبــه ر ئــه و ئارامييــه ى لــه  

گه شــه   ئــه و  يــان  هه يــه   شــاره كه دا 

هونه رييــه  ماديــى و مه عنه وييــه ى كــه  

ده بێــت.  ســوودمه ند  گه لێــك  هه يــه  

ــه   ــدا ده گات ــه ڵ ئازادي ــا له گ ــه ش ته نه ئه م

ئــه وه   هاوواڵتيانيــش  خــۆى.  مه رامــى 

ئــه و  ده زانــن كــه  له نــاو ماڵه كانيــان و 

فه زايــه ى تێيــدان ئــه م ئازادييه يــان بــۆ 

لــه م  )Agora(ش  ئاگــۆرا  ده گه ڕێتــه وه ، 

ــر  ــه وه . ئي ــا ده مێنێت ــه  ته نه ــده دا ب نێوه ن

ئــازادى ئــه و فه زايــه ى نامێنێــت، ئه مــه ش 

ــياىس  ــازادى س ــر ئ ــت، ئي ــه  دێ ــه و ماناي ب

ــه . ــووىن نيي ب

ونبوونــه ى  ئــه م  له گــه ڵ  ناتوانــن  ئێمــه  

بكه يــن،  كارێــك  هيــچ  سياســه تدا 

ئازاديــدا  ونبــووىن  له گــه ڵ  كــه   ئــه وه ى 

لــه  ســه رده ماىن كۆنــدا پێكــه وه  كه وتــن 

و چوونــه  نــاو ونبوونێــى ڕاســته قينه وه . 

ده ورى  بــه   بابه ته كــه   ئێســتادا  لــه  

بــه   كــه   ده ســوڕێته وه   شــته دا  ئــه و 

بهێنينــه وه ،  خۆمــان  يــاد  ئــه وه   كــورىت 

لــه  بنه ڕە تــدا له گــه ڵ  ئــه وه  چييــه  كــه  

بــووه ،  په يوه ســت  سياســه تدا  چه مــى 

لــه   ئێمــه   چاره ســه رى  كــه   ئــه وه ى 

پێشــبڕياره كاىن مۆدێرنــه  ده كات، ئــه وه ى 

كــه  پێــى وايــه  )سياســه ت زه رووره تێــى بــێ 

ــوو  ــه  هه م ــه رده وام و ل ــه ( و ب چه ندوچوون

و  زه روورييــه   هه يــه .  بــووىن  شــوێنێك 

ــێ چه ندوچــووىن  ــتى ب پێويســتييه ىك رسوش

خۆشه ويســتى. و  برســێتى  وه ك  مرۆييــه  

كــه   مرۆيــى  پێكه وه ژيــاىن  ئاڕاســته ى 

لــه   ئه مــه   نه بێــت  ســوودێى  هيــچ 

كــه   ئــه وه ى  نييــه ،  سياســه ت  ڕاســتيدا 

وا  ســه ره تا  بــووه ،  جێگــري  هــزردا  لــه  

ســه رمايه ى  زه رووره ىت  ده ســتيپێكرد، 

مــاددى و توندوتيژيــى فيزيكيــى كۆتاييــان 

پێبهێرنێــت. بــه م شــێوه يه  سياســه ت زۆر 

بــه  كه مــى بــه  به رده وامــى  و لــه  هه مــوو 

ــت  ــژوو پێامنده ڵێ ــوون، مێ ــه ك هاته ب جێي

ــك قۆناغــى گــه وره  هــه ن كــه   ــا كه مێ ته نه

سياســه ت تيايــدا نارسابێــت و ته حقيــق بوو 

گه وره يــه ى  به خته وه رييــه   ئــه م   بێــت. 

مێــژوو كــورت بــوو، بــه اڵم لــه  هه مــان 

كاتــدا بڕيــارده ر بــوو: مانــاى سياســه ت 

و  ڕووىن  بــوو،  ماوه يــه دا  لــه م  ته نهــا 

لــه م  تــه واوه ىت  بــه   سياســه ت  نــاڕووىن 

شــێوه يه   بــه م  ده ركه وتبــوو.  ماوه يــه دا 

و  منوونه يــى  شــتێى  ده بێتــه   سياســه ت 

يه كاكــه ره وه ، بــه اڵم نــه ك بــه و شــێوه يه ى، 

ڕێكخراوه ييه كــه ى  فۆڕمــه   بتوانرێــت 

بــه   به ڵكــو  بكرێتــه وه ،  الســايى  نــاوى 

شــێوه يه ك، ئايديــا و چه مكــه  ديــاره كاىن، 

ــه واوى  ــه  ت ــورت ب ــى ك ــۆ كاتێ ــه ى ب ئه وان

بوونــه  واقيعێــى ڕاســته قينه  لــه  قۆناغێــى 

ئه زموونێــى  وه ك  ئه مانــه   دياريكــراودا، 

پڕاوپــڕى ســياىس بــه  ناكامڵــى ده مێننــه وه .


