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ک کانـت و  ر وه ویـش هـه  ئـه بیـر بـت کـه مـان لـه وه  ئـه بۆ ناسینی ئیسپینۆزا پیویـسته
ی  فـه لـسه کـی تـر، فـه یـه  گوتـه بـه.  مـسازه نـدیش و سیـسته زم ئه ندکی نه هیگ، بیرمه
مـای   بنـهر سـه ی لـه و دوانـه  و ئـه وه یـه کـه خالقـه  ئه  تیۆریی  به سته یوه و په سیاسیی ئه

،  ســتاوه کــانی وه کــه  متافیزیکییــه ر روانگــه ســه  لــه ری مــرۆڤ کــه وهــه مکــی گــه چــه
  سـته کـانی ئیـسپینۆزا، پـوه  سیاسـییه ر روانگـه  سـه ی بچینـه وه ر لـه بـه.  زراندووه دامه
 .و کانی ئه  متافیزیکییه ر روانگه  سه ینه رنجکی گشتی بخه سه
ڕکــی  زبــاوه  ئــاوه ی خــۆراوادا، ئیــسپینۆزا زیــاتر بــهی مــۆدرن فــه لــسه  مــژووی فــه لــه

ک  ڕی وه زموونبـاوه سووفانی ئـه یله ی فه وانه کی پچه یه  رچکه نرت که دیکارتی داده
و  ر ئـه سـه  لـه گـه ک بـه ت کۆمه به هه.  یه ت هۆبزی هه نانه لۆک و دڤید هیووم و ته

زمــوونی  ی ئــه واوی دژی رچکــه  تــه ا بــه ئیــسپینۆز  کــه نــده رچــه ، هــه یــه  هــه جیاوازییــه
   که نگه کاندا هاوده ڕه زموونباوه ی ئه و بۆچوونه ڵ ئه گه و له  ئه چونکه.  وه ته ستاوه وه نه
ڵ  گـــه ی لـــه کـــه تییـــه م دژایـــه بـــه.  ســـتدایه  هـــه  لـــه فـــه عـــره گـــی مـــه ره: ـــن ده
ری   پـوه کـی نـاتوان ببتـه تهس یشتنی هه  تگه  ده  که دایه کان لره ڕه زموونباوه ئه
ک   ئیــسپینۆزا وه  کــه ختــه ش ســه وه بــووکردنی ئــه مــان کاتیــشدا قــه  هــه لــه. ت قیقــه حــه
ژــر  ت لــه نانــه ر تــه گــه  ئــه چونکــه. یــر بکرــت واو دیکــارتی ســه رکــی تــه زبــاوه ئــاوه

  ت کـه ایبـهت ، بـه وه وتـه کـه تـدا لـی دوور ده  زۆر بابه ریی دیکارتیشدا بت، له کاریگه
راستیـشدا  کـانی نـاوه ده کـانی سـه هـوودی و ئیـسالمییه  یـه ره ریـی نووسـه ژر کاریگه له

 .  بووه
کـی،  سـته یشتنی هه  تگه  که کانه ڕه زباوه نگی ئاوه دا هاوده م خاه ئیسپینۆزا، له

. ت دـتس ده  به وه زه ی ئاوه ڕگه نیا له ی پویست ته عریفه بات و مه الردا ده مرۆڤ به
ســت  کانــدا خــه  لۆژیــک و زانــسته ی دیکــارت زیــاتر لــه ندــشه  ئــه حاکــدا کــه م لــه بــه

ش،  مانـه ڕای ئـه ره سـه.  بـه زهـه خـالق و مـه ئـه   رووی لـه  وه  بناغه ، ئیسپینۆزا، له ببۆوه
  دیکارت لـه) هیندسی(یی ندازه ئهکارهنانی میتۆدی  رگرتن و به  سوودوه ئیسپینۆزا به

وی  یــه ت، پــه ڵ واقعییــه گــه نــدی لــه یــوه ک باشــترین میتــۆدی پــه ی خۆیــدا وه فــه لــسه فــه
  ی کـه تـه فافییـه و روونی و شه ر به وێ هه یه  ئیسپینۆزا ده رچ؟ چونکه به له.  کارته دی



ی شـتکی ئاشـکرا  وه ک ئـه  دیتـرانیش نیـشان بـدات، وه ت بـه قیقـه یبینت، حه خۆی ده
 .نیشان بدات

نیــا  ک تــه ، نــه ی ئیــسپینۆزاوه  روانگــه کــان لــه تــی هــزره قیقــه ، حــه هیــ م شــوه بــه
، ) بـوو و رایـه ر ئه سه دیکارتیش زۆر جار له(وه   روونی و ئاشکرابوونیانه  به سته یوه په
هـز  ر هزرـک بـه گـه  ئـه واتـه کـه.  وه وانیـشه روونیـی ئـه  هـزی ده  به سته یوه کوو په به
 ئاشـکراش  قیقـی خـۆی پویـسته م هـزری حـه بـه.   نزیک نییه هو ته قیقه  حه بت، له نه

دا ئیـسپینۆزا پرسـیارک  لـره.  تـه قیقه  حه وه هۆی خۆیه  به  که ست، هزرکه به مه. بت
   کـه  هـزره  و کامـه تـه قیقـه گـری حـه  هه وه  هۆی خۆیه کام هزر به: ست ر ده  به خاته ده
هـزری زات یـان هـزری :  یـه وه ی ئـه کـه تی؟ والمه هی خۆی قینه ری وجوودی راسته وهه گه
 و گــشتی و  ی بــسنوور و بکۆتایــه کــه  وجــووده قیقــی کــه واتــا هزرکــی حــه. زدانــی یــه
  .  دیاره وه یه که بوونه دا لووتکه ی له ڕگه ی له که کی بوونه مه هه

  واتـه کـهگیـر بـت،  مـه زدان یان زاتی کامـ، خـود ئاشـکرا و هـه ر یه گه م ئه  به
زدان  ، ئیـسپینۆزا، یـه وه م رووه لـه.  وه وه ی زاتـی ئـه وه ره  ده وتـه س ناکه بوونی هیچکه

زدان یــان  کــی تــر، زات، یــه یــه  گوتــه بــه. زانیــت ک شــت ده  یــه یــان زات و سروشــت بــه
. زانت زدان ده  یه  به که مه و هه و، ئه ئه.  کانه موو شته کیی هه مه سروشت، جیھانی هه

زدان و  تـی، یـه تـی سـوننه سـیحییه ت و مـه هوودییه ی یه وانه پیچه و به ، ئه یه م شوه به
هــۆی  زدان، بــه گینــا یــه ک شــتن ئــه  یــه وانــه  دوو بــوونی جــودا نابینــت، ئــه جیھــان بــه

 . بت و ناتوان بکۆتا بت ، سنووردار ده وه بوونی جیاوازی جیھانه
ب   ده واته ، که ها، بسنوور و ناکۆتایه ی ره هشو زدان یان زات، به  یه  ئستا که

ی ناکۆتـــای  نـــدێ رـــسه هـــه. تـــی بـــسنووری و ناکۆتـــاییش بـــت گـــری ســـیفه هـــه
و  شــک لــه بــه.  یــه ڕــوه زدانــی، بــه مــری یــه تــی نــه ســه ی ده رچــاوه کــانی ســه نــده هــه ره
  نجامـه ره  ده کان له ناره  بکه نده هه ره. ندکیشیان سنووردارن  ناکۆتا و هه ندانه هه ره

  نـده هـه ، ره یـه تکـی بـسنووریان هـه زدانـین و واقعییـه ری یـه وهـه کانی گه وه بپسانه
حـای تۆنـد  وام لـه رده  بـه وانـه م ئـه ن، بـه وه زدانـه  زاتی یه ر له کانیش هه سنوورداره

نجــام  ئــه. اننگــری گــۆڕ  هــه م پیــه دیــدان و بــه دی و نابــه ی بــه وه  و شــلبوونه وه بوونــه
لـی  تگـه  قـابی سـیفه  لـه ندانـه هـه و ره رکـام لـه زدانـدا، هـه ینـی یـه  زه ، لـه  کـه یه وه ئه

ینــی  ڵ زه گــه  لــه وه دا، ئیــسپینۆزا، ئــه لــره. گــرن ــده خــش هــه نــاری ناکۆتــادا نــه بکــه
و نیـا دو کـان تـه ینـی مرۆڤـه  زه  کـه نجامـه و ئـه  ئـه گاتـه نگنـ و ده سـه ـده مرۆڤک هه

 .ویتر هزر ند و ئه هه کیان ره یه:  یه تیان هه سیفه
  ینـی ئمـه ، زه نـده هـه کـانی ره نـه  الیـه ک لـه  یـه ی ئمـه سـته  جـه  کـه وه و رووه له

 راسـتیدا  ری مرۆیـی، لـه وه کی تر، بوونـه یه  گوته به.  مانه سته کانی جه می هزره رهه به
.  ینیـشه مـان کاتـدا زه  هه  و له یه سته و جه ئه. دا سته ر و جه یکه ک په  یه  له که یه دوانه

کـان و  نـده هـه  جیھـانی ره  لـه شـکه ری مرۆیـی بـه وه بوونـدا، بوونـه سته تی جه  حاه له
.  وه کـانی تـره سـته ریـی جـه  ژـر کاریگـه وتـه کـه ، ده وه سـته ی هـه رگـه ، له وه م رووه له



ن  ده  هـانی ده  کـه کانـدا گرفتـاره اسـازگاره ن نـوان سـۆزه ی مرۆیـی لـه سـته  جـه واته که
 پـی بۆچـوونی ئیـسپینۆزا، گرفتـاری  بـه. بـت تـی هـه فـره ویـستی بکـات یـان نـه خۆشه
ی  یـه و شـوه بـه.  ڕه ت و شـه فـره جۆری نه ندیی باوی نوانیان، له یوه کانیانن و په سۆزه
  کــان بــه ی کاتــه مــرۆڤ زۆربــه ": ــ ی خۆیــدا ده"خــالق ئــه"مــی   کتبــی ســھه  لــه کــه

 - بـا-ی  ر سـیله بـه ریـا، لـه کـانی ده پۆله ک شه  گرفتارن و وه وه کانه راپسکانی وجووده
 ".نووسی دوایی خۆیان  ئاکام و چاره کاندان و بئاگان له نده و و تۆفه
 رزگــار  ندانــه م بــه تــوانن خۆیــان لــه ی ئیــسپینۆزادا، مــرۆڤ ده  روانگــه م لــه بــه

پـی بۆچـوونی ئیـسپینۆزا، مـرۆڤ  بـه. ن ندـشه نی هزی ئـه وان خاوه ه ئ ن، چونکه بکه
ینکــی  راســتیدا خــۆی زه ، لــه یــه ندــشه نــی هــزی ئــه  خــاوه رــک کــه وه ک بوونــه وه
. زانـت کـان ده  کام و کارامـه ی بیرۆکه رچاوه  سه قنی به ینی ئه و، زه ئه.  قنییه ئه

ک  روه ، هـه  لووتکه ته یشتووینه  تیایاندا گه  ئمه کهن  و بیرۆکانه کان، ئه  کامه بیرۆکه
 . زدانیشدا وایه  یه له

ــه ــه ب ــه م ئ ــه گ ــه ر بیرۆک ــان هــه  کام ــان بوونی ــه ک ــه ی ــه ، ک ــه  ده وات ــ بیرۆک ی  ب
تـی   حاـه ن کـه و بیرۆکانـه کان، ئه  ناکامه بیرۆکه. بن ینی مرۆڤدا هه  زه ناکامیش له

ز،  هـزی ئـاوه  مـرۆڤ، بـه  کـه یـه یـه م شوه  به که رهاته سه  به تهوا که.  یه یاییان هه خه
ــه وڵ ده هــه ــیچم ب ــه دات ب ــه و بیرۆک ــه  ناکامن ــدات ک ــه  هــه  ب ــه ی ــی ل ــاره ت ــدا و   ک کان
نـدیی  یـوه  پـه وکـات کـه ئـه. کـان الواز بکـات  کامـ و ناکامـه ندیی نوان بیرۆکه یوه په
کیــی  ره  هۆکــاری ســه کــان، کــه ش و هــزی ســۆزه الواز بــت، راکــی یــه م دوو بیرۆکــه ئــه

  وــی خۆیــان هــه  بــه تــوانن کــان ده دا، مرۆڤــه تــه م حاــه لــه. بــت ناســازگارین، الواز ده
یـشتنی   ئاسـتی تگـه یـان لـه کـه عریفییـه  و ئاستی مه وه نه کانی خۆیان پاکژ بکه ه هه
  یـه و مانایـه  بـه وه هـا ئـه روه هـه  . ئاستکی بـاتر نه  بیبه وه نه رزتر بکه کی، به سته هه
.  وه ینـه کانی خۆمـان و تاقییـان بکـه ت بیرۆکه  نسبه توانین هۆشیار بین به  ده  ئمه که
   لـه  کـه کانی خـۆی مرۆڤکـه ندشه  ئه  به  هۆشیاره بۆچوونی ئیسپینۆزا، مرۆڤک که به

 . ئاگایه کانی به ۆی و کرداره خ کاندا، له  کامه تی بیرۆکه رووره ڵ زه گه رد له رواوه به 
. ســتن ربــه  ســه ، چونکــه وه تــه  بیریــان لکــراوه م کردارانــه، ئازادانــه  ئــه واتــه کــه

و   کــرداری لــه لــه. کــرن  دیــاری ده وه زه ن ئــاوه الیــه  لــه ســتین چونکــه ربــه نــی ســه خــاوه
   و ئیـرادهیـن راسـتیدا، زه  لـه کـی ئـازاده، چونکـه یـه ی مـرۆڤ، ئیـراده دا، ئیراده شنه چه
 .ک شتن یه

کـات   ده ـه ی خۆی گه که خالقییه می ئه سیسته  ،  مایه م بنه ر ئه سه ئیسپینۆزا له
ڕێ  گــه  ده خــش، چونکــه زابــه  ره وه خالقیــه نــی ئــه الیــه م لــه  و هــه قــامگیره م ســه  هــه کــه
کی تـر،  اتایهو  به . گا تی و رنونیی کۆمه یه نگی کۆمه کدا بۆ هاوده یه شون رگه به
زی   حـوکمی ئـاوه تـی، بـه یـه زیـی ژیـانی کۆمـه مـای ئـاوه بۆچوونی ئیـسپیینۆزا بنـه به

ڵ  گـه تـی لـه  ئاشتی، سـازگاری و هاوڕیـه کان پویستییان به  مرۆڤه  که یه وه مرۆیی ئه
   بـه یه سته  وابه یشتبت که  تگه ته قنییه و ئه س له رکه ، هه م پیه به.  یه کتردا هه یه



واودا بـژی،  گیریـی تـه  گۆشـه س ناتوان له ن، هیچکه سته و وابه دیتران و دیترانیش به
کـان  مـوو مرۆڤـه  هـه  ئاسـتک کـه نگـیش بگاتـه رچاوتـه ت و بـه فـره ر نـه گـه ت ئه نانه ته

 . لکدابان بکات ناچار به
 تووشی  کهک  م راستییه که  یه وه ی سیاسییه وزه  ناو حه ر بچینه گه ئستاش ئه

ر  به گرنه  رێ ده وه کانه  کورکورانه زه هۆی حه کان زیاتر به مرۆڤه:   که یه مه دین ئه
م   هزی ئه ب له  بژین، ده وه وێ پکه کان بیانه ر مرۆڤه گه م ئه به. ز تا ئاوه هه

ک هۆبز و لۆک  دا وه وڵ ده  ئیسپینۆزا هه م پیه به.  وه م بکرته  که راستیه
  ری سیاسیی خۆی له وه ک هۆبز ته ویش وه ئه.  وه  بدۆزته م گرفته رک بۆ ئه سه رهچا
کانی یاسای سروشتی و مافی  مکه کات و چه ستپده  ده وه مکی دۆخی سروشتییه چه

  رچی هۆبز، مافه گه ئه.  وه می متافیزیکیی خۆیه  نا سیسته سروشتی دنته
و دوو   ئه  که دایه و رایه  له وه کاته  لک جیا دهکان  سروشتییه کان و سۆزه سروشتییه

م  نگی، به  گۆڕینی دۆخی سروشتی بۆ دۆخکی جه  له یه وری گرینگیان هه  ده هۆکاره
  می سۆزه رهه  به م دۆخه  ئه  که یه وه روانینی ئیسپینۆزا بۆ دۆخی سروشتی ئه

 زاتی خۆیاندا  مرۆڤ له: "   که یه وه ی ئه ی ئیسپینۆزا ده وه ئه.  کانه سروشتییه
ت،  فره ک نه ندێ سۆزی وه ریی هه وان له ژر کاریگه  ئه چونکه. "کترین دوژمنی یه

ر  گه زیشن و ئه ، ئاوه وه رییه وهه رووی گه م مرۆڤ له به. نگی و تووڕيییدان رچاوته به
یتوانی داوای   دهس مووکه ن، هه زدا بووایه تیی ئاوه رایه ژر ربه کان له موو مرۆڤه هه

  پی بۆچوونی ئیسپینۆزا، مافه  به م پیه به. کانی بکات  سروشتییه مافه
  رکارک که  هه کانن، چونکه  سروشتییه ته سه مان ده راستیدا هه کان له سروشتییه
  وه ریه سه راستیدا مافی سروشتیی به لهنجامی بدات،  توان ئه  سروشتی ده مرۆڤ به

  رنجدان به  سه کانی هۆبز و ئیسپینۆزا، به  تیۆرییه بینین که  ده یه م شوه به.  یه هه
  کات که  ده وه  به هۆبز ئاماژه. کن ی یه واو هاوشوه کانی دۆخی سروشتی، ته پناسه

، تاک مافی  هتکی سیاسی بوونی نیی سه  هیچ ده  دۆخی سروشتیدا که له
هۆبز . نجامیان بدات  ئه  توانایدایه  له  که یه ی هه و کارانه موو ئه نجامدانی هه ئه
  ی نییه و کارانه موو ئه نجامدانی هه گای سیاسیدا، تاک مافی ئه  کۆمه  له  که ده
   که ئیسپینۆزاش ده.   مافی حاکمه وه  ئه نجامیان بدات، چونکه  ئه  توانایدایه  له که
یتوان و   ده رکارک که  هه  که ی نییه وه گای سیاسیدا تاک مافی ئه  کۆمه له
نجامی  ره  ده سارک له ی هۆبز خه وانه پچه و به م ئه به. نجام بدات یخوازێ ئه ده
گا  ی تاکک بۆ ناو کۆمه وه  ناوه پاش هاتنه  له  که وه  سروشتییانه و مافه ئه
 . تون، نابین که رده ده

ی  و کارانه موو ئه نجامدانی هه رچی تاک مافی ئه گه نیدا ئه ده گای مه کۆمه له
گودا  کانمان به ت، سنووری کاره وه م ده نجامیان بدات به توان ئه  ده بت که هه
 مافی   له سییه مایه گری سنوورداری و که ی هۆبز هه که  تیۆرییه م پیه به. دات ده

مکی   هۆبز چه چونکه.   نییه یه م شوه ی ئیسپینۆزا به که م تیۆرییه به. سروشتیدا



زدان  م ئیسپینۆزا سروشت و یه ، به وه کاته سک ده رته  مرۆڤدا به مافی سروشتی له
  زدانییه که مان یاسای یه  یاسای سروشتی هه یه و شوه زانت و به کسان ده  یه به

   به  که  یاسای مرۆڤکه مه  ئه  و چونکه ۆڤهری مر وهه هاوکات یاسای سروشت و گه
 .   نی مافی سروشتییه تی خاوه  مرۆڤایه واته تی، که یه وه ستی خۆیه به شون مه
کانگیرتر  ند یه رچه گا هه ز، کۆمه حوکمی ئاوه  به  که دا ئیسپینۆزا ده لره
وان  کی تر ئه یه گوته به . ژین نگیدا ده ماهه  ئاشتی و هه کانی زیاتر له ندامه بت، ئه

کانگیر   و یه کانه ی مافی هاوکاریدا، یه  چوارچوه کانی خۆیان له ناچارن تواناییه
کات،   ناودری ده"ت حاکمییه"   ئیسپینۆزا به  که یه و شته مان ئه  هه مه ئه. ن بکه

.  کاندایه رکه  ئه شی له تی گشتی یان مافی هاوکاری و هاوبه سه ت، ده حاکمییه
  ماف و داد و بدادی دنه  ماف و نه  که  مافه ت له ژۆی حاکمییه کاوه  که نیا به ته

دی  ز به جکردنی یاساکانی ئاوه ستی جبه به  مه ت به وه  یاسای ده چونکه.  ئاراوه
نیا   ته مه  ئه  یاسا بکات، چونکه وی له یه تی په ریه سه س له مووکه  هه واته که. دت
گری  بۆچوونی هۆبز،ماف هه م به به. تییه یه پاراستنی دسیپلینی کۆمهی  رگه

ک بۆ  یه ڵ درکاندنی ئیراده گه  له کسانه  و پسپاردنی ماف یه  و پسپاردنه وه گواستنه
 . جھشتنی ماف

کسان و  راستیدا یه  هزری ئیسپینۆزادا، له  له وه ی پسپاردن و گواستنه وشه
  واقعدا روونادات، چونکه م پسپاردن له به.  تکی تره سه  ده ی لهو یه مانای په به

ی خۆی  که ستییه ربه ی تاکک سه وه ڵ ئه گه الی هۆبز له له.  رک ناکرت شتک ته
کی  ییه  فره بته  نامنت و ده ستییه ربه و سه تک، ئیتر ئه سه  بۆ ناو ده وه گواسته

 .بکۆنترۆڵ و بلغاو
ست  به مه:  و ده ئه.  وه کاته  بیر ده وه ی ئه وانه پچه ئیسپینۆزا راست بهم  به

  و مافه ت، ئه ست حاکمییه  ده ی خۆی سپارده که  مافه  تاک هاوکات که  که  نییه وه ئه
  کان هیچکات ناتوانن واز له و، مرۆڤه  بۆچوونی ئه کوو به چ، به ناو ده واوی له  ته به

 ئیسپینۆزا،  م پیه به. چن رده  مرۆڤ بوون ده گینا له ن بھنن، ئهکانی خۆیا مافه
و  موو ئه کاندا، هه  سروشتییه  مافه دران له رنه ست توه گرتنی ده گریمانه به
ج  نابه زراون، به مه ندیی دانه وه رژه مای خودبه ر بنه سه  له ی که ستییانه روه ده
ی سیاسیی  فه لسه  فه  و له وه م رووه ر له هه. خات زان و پشت گویان ده ده

   که م مانایه به.  ئارادا نییه تداران له سه مکاریی ده ک بۆ سته یه ئیسپینۆزادا جگه
  ر وابت، به گه ژۆ و ئه کاوه ر که  به  بخرته ت ناتوان  تی حاکمییه سه ده

   که یه ڕه و باوه ر ئه سه  ئاشکرا له واتا ئیسپینۆزا به که. خودخاپووری کۆتایی دت
  شنه و چه کی له گایه و کۆمه ئه.   بووه که ه کدا که  ناو خه ت له تی حاکمییه سه ده
ت  سه وان، ده شی ئه مای کرداری هابه ر بنه سه  له کات که ناودر ده" لی ئازاد گه"  به
تی  سه جکردنی ده  جبه ن به که ست ده  ده وه و بته کاندا کۆده سه ستی که  ده له

  تی بت یان فیدراتیڤکی گشتیی پکھاتوو له توان پاشایه شی ده که مۆدله. سیاسی



نیا   یاساکان ته م پیه به.  کدایه ناو خه ت له تی حاکمییه سه م ده ک بت، به خه
  رککه کوو ئه کاندا داناڕژرن به ره ندیی یاسادانه وه رژه ی خواست و به  بازنه له
  وی له یه ی په رگه  جه ک له دا خه یه و ئاراسته له. ی گشتیدا ره یکه ئاست په له

  ته وه ى ده ندشه ، ئه مه ئه. ن که ی خۆیان ده  ئیراده وی له یره ڕاستیدا په یاسادا، له
ی )16ندی   سیاسی، به-زدانی ی یه نامه( کتبی   له ی ئیسپینۆزادا که فه لسه  فه له
 زۆر  وه می رنسانسه رده ت سه  نسبه کانی ئیسپینۆزا به تیۆرییه.  ودا هاتووه ئه

ودا،   له کات که  ده ه ک گه یه  شوه ت به چونکه تیۆریی حاکمییه. وتوون پشکه
کی  یه هایه، هاوکات ئاخزگه تی ره سه نی ده  خاوه دا که وه پاڵ ئه ت له حاکمییه

 .  یه کیشی هه واو خه ته
ک رۆسۆ و  ندانکی وه  بیرمه  به ی ئیسپینۆزا نزیکه ندشه  ئه شنه م چه به
ن دوو تیۆریی دژی هۆبز  ده وڵ ده  هه م که هه ژده ی هه ده کانی سه  سیاسییه نه بیرمه
تی سنوورداری جۆن   و تیۆریی حکوومه وه که الیه ها له تی ره  حاکمییه ت به باره سه

تی  سه ئیسپینۆزا دژی ئیستبداد و  ده.  وه  ئاشت بکاته وه  پکه وه کی تره الیه لۆک له
  هایه ت، ره و حاکمییه بۆچوونی ئه ک گوترا، به روه م، هه ، به سیکه  که که های ته ره

جکردنی  تی جبه سه  ده وه م رووه له. گایه  ندامانی کۆمه موو ئه ری هه  نونه چونکه
، مافی سزادانی  یه م شوه ر به هه.  ی یاساکانه رچاوه  سه ، چونکه یه یاسای هه

  یه ربازی و میلیشیای هه نگ کردنی هزی سه ها هاوده روه رپچکارانی یاسا و هه سه
  وه  ئه کانن که ها یاسا سروشتییه روه هه. تی یه یمانی کۆمه  په رگریکردن له بۆ به

چ ئیسپینۆزا  پده. باش  نهموان و چ شتک  بۆهه ن چ شتک باشه که دیاریده
وی  هه و له ئه. بت تکی ئارمانی و یۆتۆپیایی نه وه مای پکھنانی ده ته به
ی  پگه تکی شیاو له وه ی ده  چوارچوه  ب ئازادیی سیاسی له  که دایه وه ئه

موو  ری هه  نونه ته و حاکمییه ی ئه رجه و مه به.  ری بوونی زیاتره گه تدا ئه حاکمییه
ک کار بکات  یه شوه کانیان بگرت و به  داخوازییه رکوپکی گوێ له ک بت و به خه
ن  الیه کان له رکه ستۆگرتنی ئه ئه ستی وه فاداری و هه  هۆی وه  ببته که

کانی  کییه ره  ده بت بۆ دوور راگرتنی دوژمنه  و هزی پویستی هه وه کانیه نده شارۆمه
   له راستیدا بریتییه بۆچوونی ئیسپینۆزا، له  ئازادیی سیاسی به، واته که. گا کۆمه

ی  ی خواست و ئیراده رگه ویش له ک، ئه یه وه ته ی خۆ نووسین بۆ نه مافی چاره
توان  توانادا، تاک ده تکی شیاو و به وه  ده له.  بۆ هاوکاری وه ندانه ئازادی شارۆمه

و  ئه.  یه ئارادا هه  له ندانه زمه انی ئاوهتی ژی رفه ودا ده  له  دۆخک که بگاته
تی  وه وامترین مۆدلی ده رده ک باشترین و به وه" دیموکراسی"رتیی  ، سه بۆچوونانه

م  ، به نگری دیموکراسییه رچی ئیسپینۆزا الیه گه ئه. خات رده الی ئیسپینۆزا ده
  رجک بته لومه ر هه گه ودا، ئه ی ئه روانگه له.  های دیموکراسی نییه واداری ره هه

شون   به وت، پویسته رکه  ده مه  دیموکراسی تیایدا الواز و ناکاره ، که وه پشه
کیی ئیسپینۆزا  ره رنجی سه  سه  ناب بیرمان بچ که چونکه.  بین وه ئاترناتیڤکه



وکراسی و دیم بۆچوونی ئه ، به وه م حاه به.  ر دابینکردنی ئاسایش و دسیپلینه سه له
و، ژیانی  تایی ئه ره کی و سه ره  ئامانجی سه ، چونکه ته سروشتیترین مۆدلی حاکمییه

 . نگییه ماهه ڵ ئاشتی و هه گه هاوکات له
. گرت ده ش هه خنه ی ئیسپینۆزا ره"دیموکراسی"مکی  شدا، چه وه ڵ ئه گه له

.  کان نییه موو تاکه ههڵ دیموکراسی بۆ  گه  ئیسپینۆزا له  که یه وه گرینگترینیان، ئه
تکاران، خراپکاران و  ک ژنان، مندان، خزمه ک وه کانی خه  توژه ندێ له و هه ئه

 مافی  دا نین، له ی ژیانی رووسوورانه  چوارچوه  له سان که کان و که بیانییه
 و بیار مای ئه ر بنه سه  ئیسپینۆزا له ی که نسیپه و په ئه.  وه سته شداری ده به
  ، به یان نییه وه سانک مافی ئه شدار بن چ که توانن به سانک ده  چ که کات که رده ده
بت،  هه" شداریی مافی به"سک  ی که وه بۆ ئه. کرێ  ناودر دهSui Jurisنسیپی  پره

 خۆژین نین،  سانک که  که م پیه به.  وه ویتره تی ئه ی دسه  بازنه وتبته ناب که
ڵ ژناندا وا  گه ندی له یوه  په نجام له ره سه.  ی دیتراندایه ی ئیراده  بازنه  لهیان  ئیراده

 .نت کانیان داده چی سروشتیی مرده  ملکه وان به  ئیسپینۆزا، ئه کرێ که ست ده هه
می  ر سیسته گه ت ئه نانه  ئیسپینۆزا ته  که یه وه نجام ئه رحاڵ، ئه هه به

تیشی بۆ  وه  باشترین مۆدلی ده دات که وڵ ده ، ههزان  باشترین ده دیموکراسی به
 بکات و خۆ  واوی پراکتیزه  ته کانی خۆی به ندشه دات ئه وڵ ده و هه ئه.  بکات ئاماده

 .  وه رایی و یۆتۆپیا دوور بکاته  ئارمانگه له
  وه که  خه ت له  حاکمییه  که یه و راستییه وتنی ئه و، جکه گرینگترین شت الی ئه

م  له. ز بن وی یاسای ئاوه یه ردووکیان په ت هه ک و حاکمییه وی و خه که رده ده
  ی ژان ژاک رۆسۆ به ڵ روانگه گه کرێ له ی سیاسیی ئیسپینۆزا، ده فه لسه دا، فه خاه

نیا کاتک  ته: ی  ئیسپینۆزا ده ودا که ت له تایبه یر بکرت، به  سه هاوشوه
بیر  ی رۆسۆمان وه که ، گوته"ک بت موو خه  هی هه ب که ها ده تی حاکم ره سه ده

."  کسانه ی گشتیدا یه مکی ئیراده ڵ چه گه نیا له ت ته حاکمییه: یگوت  ده  که وه دنته
،  یه  و دخوازانه واو ئازادانه تیی رۆسۆ، ته یه یمانی کۆمه مکی په م چه به
   که یه نیا کاتک دخوازانه سپینۆزا، تهتیی ئی یه یمانی کۆمه  په حاکدا که له

ستی  به شدا، مه وه ڵ ئه گه له. ت بت زایه می جۆرک ره رهه کان، به کرداری تاکه
.  شرووعه  مه وه خالقییه رووی ئه تیی له مکی حکوومه رۆسۆ، پکھاتنی سیسته

ستی،  به کات، مه کان ده  گشتییه  خره ، کات ئیسپینۆزا باس له حاکدا که له
دا  نده م ناوه کات و له ر ده به سته  ئاشتی و ئاسایش ده  که بیچمگرتنی رکخراوکه

 .خالقیدا نسیپکی ئه شون په ڕت به ناگه
  

 


