
لەم نووســـــــینەدا تێدەکۆشین هەڵسەنگاندنێکی مارگارێت تاچر وەکوو ڕێبەرێک یان 
وردتر ژنێکی ڕێبەر و قارەمانی جیهانی لیبراڵ بکەین، کەسێک کە ژن بوون لە بەرانبەر 
پێشکەوتن وسەرکەوتنی لە جیهانی پیاواندا لەمپەر نەبوو. لێرەدا تێدەکۆشین لە دووتوێی 
ڕووداوەکاندا و بەکەڵک وەرگرتن لە فاکتۆرەکانی ڕێبەری، سەرنج بخەینە سەر پێگە و 
کەسایەتیی تاچر وەکوو ڕێبەرێکی بەناوبانگ و کاریگەر. ئەو سەلماندی کە ژن بوون، 

تەنیا بیانوویە و نەریتی پیاوساالری لە بەرانبەریدا چۆکی دادا. 

خاتوونی ئاسنین   

کەیهانیووسفی
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بەرایی
مارگارێــت تاچــر، یەکێک لــە بەناوبانگترین 
ڕێبەرانی جیهانی ئازاد لە ســەردەمی شەڕی 
ساردە. سێکوچکەی تاچر، ڕەیگان و ژان پۆلی 
ڕووخێنەری  ســێکوچکەی  وەکــوو  دووهەم، 
کۆمۆنیزم و یەکێتیی سۆڤیەت ناودەبرێت. دوای 
وینستۆن چرچیل، بەناوبانگترین سەرۆکوەزیری 
واڵتی بریتانیایە. ئەو یەکەمین ژن بوو کە بوو 
بە سەرۆکوەزیری بریتانیا و لە سەدەی بیستدا 
تاقە ســەرۆکوەزیرێکە توانیویەتی بۆ سێ خول 
ئەم پۆستە بەدەســت بهێنێ. قارەمانی شەڕی 
فۆکڵەند دژی ئارژانتینە. کاتێک باسی کەرتی 
تایبەت و نیۆلیبراڵیزم دەکرێت، بێگومان ناوی 
تاچر و تاچریزمیش دەهێنرێت. ســۆڤیەتەکان 

پێیان دەوت خاتوونی ئاسنین. 
تێدەکۆشــین  نووســـــــــینەدا  لــەم 
هەڵســەنگاندنێکی مارگارێــت تاچــر وەکوو 
ڕێبەرێک یــان وردتر ژنێکی ڕێبەر و قارەمانی 
جیهانی لیبراڵ بکەین، کەســێک کە ژن بوون 
لە بەرانبەر پێشکەوتن وسەرکەوتنی لە جیهانی 
پیاواندا لەمپەر نەبوو. لێرەدا تێدەکۆشــین لە 
دووتوێــی ڕووداوەکاندا و بەکەڵک وەرگرتن لە 
فاکتۆرەکانی ڕێبەری، ســەرنج بخەینە ســەر 
پێگە و کەســایەتیی تاچر وەکــوو ڕێبەرێکی 
بەناوبانگ و کاریگەر. ئەو ســەلماندی کە ژن 
بوون، تەنیا بیانوویە و نەریتی پیاوســاالری لە 

بەرانبەریدا چۆکی دادا. 

بیۆگرافی
مارگارێــت تاچر)13ی ئۆکتۆبــەری 1925 ـ 
8 ی ئاپریلــی 2013(، لــە شــاری گرانتهام، 
شارێکی چکۆلە لە 150 کیلۆمەتریی لەندەن و 
لە بنەماڵەیەکی چینی مامناوەند لە دایک بوو. 
باوکی خاوەنی ســوپێرمارکێتێکی چکۆلە بوو. 
تاچر یەکەمین ســەرۆک وەزیری ژنی بریتانیا 
لە ســاڵی 1979 تا 1990 و سەرۆکی پارتی 
کۆنەپارێزی بریتانیا لە ساڵی 1975 تا 1990ی 
زایینی بوو. تاچر ســاڵی 1943 ز لە گەرمەی 

شــەڕی دووهەمــی جیهانیدا لە زانســتگەی 
ئەکسفۆرد و لە بەشی کیمیا وەردەگیردرێـت. 
لــەوێ دەبێتە ئەندامی ڕێکخــراوی یەکێتیی 
کۆنەپارێزانی زانســتگەی ئاکسفۆرد و لە ساڵی 
1946 دەبێتە سەرۆکی ئەم ڕێکخراوەیە. دوای 
تەواو کردنی خوێندن وەکوو لێکۆڵەری بواری 
کیمیا کار دەکات. بەاڵم حەزی ڕاســتەقینەی 

الی سیاسەت بوو. 
ساڵی 1950 لە ناوچەی دارفۆرد کە لە ژێر 
کۆنترۆڵی پارتی کرێکاردا بوو، خۆی بۆ پاڕلمان 
بەربژێر دەکات. ئەو بە دروشمی »دەنگ بدەن 
بۆ مانەوەی ئەوەی هەمانە« دێتە مەیدان، بەاڵم 
لەو ســاڵە و ســاڵی دواتریش 1951 ناتوانێت 
ســەرکەوتن وەدەســت بێنیت، بەاڵم ڕێژەی 
دەنگەکانی لــە بەربژێرە پێشــووەکانی پارتی 

کۆنەپارێز زیاتربوو. 
لە دێســەمبێری 1951 لەگــەڵ دێنیس 
تاچر کــە تاجرێکــی دەوڵەمەند بــوو ژیانی 
هاوبەش پێک دەهێنێت. دوو ســاڵ دواتر دوو 
منداڵی)دووانە( دەبێــت، کارۆل و مارک. بەو 
حاڵــەش ئەو لە ئەزموونی مــاف و پارێزەری، 
خۆی تاقی دەکاتەوە و لە ســەرەتای ســاڵی 
1954 قەبووڵ دەبێـــت. چەن ساڵێک کاری 
پارێزەری دەکات و دوایی لە ســاڵی 1959 بۆ 
یەکەمین جار لەو ناوچەیەی کە کۆنەپارێزەکان 
 Finchley دەســەاڵتیان هەبوو، واتــا فینچڵی
دەنگی پێویســت بۆ چوونە پاڕلمان بە دەست 

دەهێنێت. 
 یەکەمیــن گەاڵڵەی بۆ پاڕلمــان، مافی 
بەشــداریکردنی ڕاگەیاندنــەکان لە کۆبوونەوە 
لۆکاڵییەکانی حکوومەت بوو کە پەســەند کرا. 
ئامانجی ئەو لــەم گەاڵڵەیە ئازادیی ڕاگەیاندن 
نەبــوو بەڵکــوو کەمکردنــەوەی تێچووەکانی 
حکوومەت بوو، بابەتێک کە لە ژیانی سیاسیی 

خۆیدا هەمیشە جەختی لەسەر دەکردەوە. 
ســاڵی 1961 تاچر پێشــنیاری پۆســتی 
جێگری پاڕلمان لە وەزارتی بیمەی نەتەوەیی 
و خانەنشــینیی قەبــووڵ کــرد. ئــەو دوایی 



بــوو بە وەزیــری خوێندن و زانســت کاتێک 
کۆنەپارێزەکان دەســەاڵتیان لەســاڵی 1970 
گرتــە دەســت. ســاڵی دواتر ئەو لــە الیەن 
پارتــی کرێکار، پارتــی ئۆپۆزیســیۆنەوە بە » 
تاچری شــیردز« نــاو نرا. ئەمــەش بە هۆی 
ئــەوەوە بوو کــە تاچر پرۆگرامی شــیری بێ 
بەرانبەر بــۆ قوتابییە منداڵەکانی تەمەن نێوان 
7 تا 11 ســاڵی داخست. ســەرەڕای ئەمە ئەو 
پۆستەکەی خۆی پاراست. ساڵی 1975 پارتی 
کۆنەپارێز دەســەاڵت لە دەست دەدات. تاچر 
سەرۆکوەزیری پێشوو، ئیدوارد هێس شکست 

دەدات و دەبێتە سەرۆکی پارتی کۆنەپارێز. 
تاچــر یەکێک لە بەهێزترین ژنانی جیهان 
لــەو ڕۆژانــەدا بــوو. ئــەو تیۆرییەکانی جۆن 
مەینــارد کینز، کە الیەنگــری کەمکردنەوەی 
تێچووەکانی کەمبوونی بوودجە لە قۆناغەکانی 
بەرزبوونی ڕێژەی بێکاریدا بوو، ڕەت کردەوە و 
لە بەرانبەردا الیەنگری تیۆرییەکانی ئابووریزانی 
قۆتابخانــەی شــیکاگۆ، میلتــۆن فریدمــەن 

بوو)تیۆریی پارەگرایی(. 
تاچر لە یەکەمیــن لێدوانی خۆی، پارتی 
ئابوورییەکانییەوە  کرێکاری بە هۆی سیاسەتە 
لۆمە کرد و وتی: »مافی هەر تاکێکە بەو جۆرەی 
کە حــەزی لێیەتی کار بکات، ئــەو پارەیەی 
بەدەســتی دەهێنێ خەرجی بــکات، خاوەنی 
مڵک بێــت، حکوومەت وەکــوو خزمەتکاری 
خــۆی بزانێت نەک ئاغــاوەت و ئەمە میراتی 

بریتانیایە.«
ماوەیەکــی کــەم دوای ئــەم لێدوانــەی 
،هێرشــێکی تونــدی کــردە ســەر یەکێتیی 
ســۆڤیەت کە دەیەویست دەســەاڵتی خۆی 
بە ســەر جیهاندا بســەپێنێ. ڕۆژنامەی سپای 
سووری یەکێتیی سۆڤیەت، لە وتارێکدا نازناوی 

» خاتوونی ئاسنین«ی بە تاچر دا. 
کۆنەپارێــزەکان بــە یارمەتیی »زســتانی 
و  پیشــەیی  یەکێتییــە  کــە  ناڕەزایەتــی« 
لــە  خســتبوو،  وەڕێیــان  کرێکارییــەکان 
هەڵبژاردنەکانی ســاڵی 1979دا ســەرکەوتن. 

تاچر بوو بە سەرۆکوەزیران. 
لــە خولــی یەکەمــی ســەرۆکوەزیراندا، 
حکوومەت ماڵیاتی ڕاســتەوخۆی کەم کردەوە 
و ماڵیــات لــە ســەر تێچووی بردە ســەرێ، 
خانووە گشتییەکانی فرۆشت و ڕیفۆرمگەلێکی 
دیکەشــی کرد. بێکاری و ئاوسان لەم ڕۆژانەدا 

بوونە هۆی دابەزینی خۆشەویستیی تاچر. 
شــەڕی فۆکڵەند لە ساڵی 1982 کە دواتر 
باســی دەکەین و هەروەها گەشەی ئابووری، 
توانی خۆشەویســتییەکەی دووبارە زیاتر بکات 
و بــۆ جارێکی دیکــە لە ســاڵی1983 ببێتە 
ســەرۆکوەزیر. لەم خولــەدا حکوومەتی تاچر 
یەکێتییە کرێکارییەکانی خستە ژێر دەسەاڵتی 
خــۆی و داوای لێیان کرد کــە پێش لە هەر 
چەشنە ڕاگرتنی کار و مانگرتنێک، کۆبوونەوە 
و دەنگدانێکــی نهێنی لە نێــو خۆیاندا بەڕێوە 
ببەن. ئەو حازر نەبوو هیچ چەشنە ئیمتیازێک 
بە کرێکارانی کانگە کە بۆ ماوەی یەک ســاڵ 
مانیــان گرتبوو، بدات. تاچر هەروەها تێلکۆمی 
بریتانیا، بریتیش گاز، هێڵی ئاسمانیی بریتانیا، 
ڕولزڕویــس و ژمارەیەکــی زۆری کۆمپانیــا 
حکوومەتییەکانــی ڕادەســتی کەرتی تایبەت 
کرد و ئەمــەش وەکوو میراتــی تاچر مایەوە. 
تاچــر هەندێــک کــردەوەی دژوازی هەبوو، 
لە ئاســیا وتووێژی کرد تــا هۆنگ کۆنگ کە 
کۆلۆنیــی بریتانیا بوو، دەســەاڵتی بگەڕێتەوە 
بــۆ چینییەکان، لە زیمباوە کارئاســانیی کرد 
کە دەسەاڵتی کەمینەی ســپی پێست زووتر 
تــەواو بێت و لە هەمان حاڵیشــدا گەمارۆکان 
دژی دەسەالتی ئاپارتایدی ئەفریقای باشووری 

پەسەند نەکرد. 
لە ســاڵی 1987 بۆ جاری سێهەم بوو بە 
سەرۆک کۆمار، حکوومەتەکەی نرخی ماڵیات 
لە ســەر داهاتی بۆ خوارترین ئاست لە دوای 
شــەڕی دووهەمی جیهانی کەم کردەوە. ئەمە 
ناڕەزایەتییەکی سەرانســەریی لێ کەوتەوە. لە 
ڕێکەوتی 14ی نوامبێری ساڵی 1990 وەزیری 
پێشووی بەرگری لە مەڕ جیاوازیی تێڕوانین بۆ 
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یەکێتیی ئۆرووپا تاچری بە پێکۆڵ کێشا. تاچر 
لــە یەکەمین خولی دەنگــدان، توانی ڕێژەی 
نزیک لە ســەرکەوتن بە دەست بێنێت، بەاڵم 
چەند دەنگێکی کەم بوو. ئەندامانی کابینەکەی 
یەک یــەک لەگەڵــی چاوپێکەوتنیان کرد و 
خوازیاری دەســت لە کارکێشــانەوەی بوون. 
لە 28ی نوامبێر ئەو دەســتی لــە کار وەکوو 
ســەرۆکوزیر کێشایەوە. تا ســاڵی 1992 هەر 
ئەندامــی پاڕلمان بوو و دوایــی بووە ئەندامی 
پاڕلمانی لۆردەکان کە پاڕلمانێکی تەشریفاتییە. 
تاچر لە 8ی ئاپریلــی 2013 و لە تەمەنی88 

ساڵیدا کۆچی دواییی کرد. 

رێبەرییتاچر
تاچروئیمپراتۆریسۆڤیەت

تاچــر ڕێبــەری جیهانی ئازاد لەســەردەمی 
شەڕی سارد بوو. تاچر لە گەڵ ڕۆناڵد ڕەیگان 
ســەرۆککۆماری ئەوکاتــی ئەمریــکا و پۆپ 
ژان پۆلــی دووهــەم وەکوو ســێ کوچکەی 
ڕێبەرایەتیــی جیهانی ئازاد و ســێ قارەمانی 
دەیەی هەشــتای زایینــی دژی ئایدۆلۆژیی 
کۆمۆنیــزم و یەکێتیی ســۆڤیەت بە ئەژمار 
دێن. ئەوان بە شــێوەیەکی نافەرمی پێکەوە 

هاوئاهەنگییان هەبوو. 
ســۆڤیەتییەکان تاچریان بــە یەکێک لە 
ڕێبەرە سەرسەختە دژبەرەکانی خۆیان دەزانی 
و نازنــاوی ژنی ئاســنینیان پێ بەخشــیبوو. 
ڕەنگە ئەوان لە ســەرەتاوە پێیان وا نەبوو کە 
ژنێک، یەکێک لە ڕووخێنەرانی خەونەکانیان 
بێت. دیپلۆماســیی دەرەوەی بریتانیا لە دوای 
چرچیل و بە تایبەتی دوای شــەڕی کەناڵی 
سوئێز و شکست لە میسر زۆر خراپ بوو. تاچر 
پەیوەندییەکــی گەرموگوڕی لە گەڵ ڕەیگان 
پێکهێنــا و هاوپەیمانیــی ئانگلۆ ـ ئەمریکەن 
هیچ کات تا ئەم ڕادەیــە بەهێز نەبوو. ئەوان 
بە نیسبەت هەموو بابەتە نێونەتەوەییەکانەوە 
لە گەڵ یەک هاوئاهەنگ بوون. ڕۆڵی تاچر لە 
گەڵ ڕەیگان و پۆپ لە ڕووخاندنی ئیمپراتۆریی 

ســۆڤیەت زۆر گرنــگ بوو. ئــەوان قارەمانی 
واڵت و خاکــی خۆیان بوون و دوایی ڕۆڵێکی 
جیهانییان گێڕا. ئامانجی هاوبەش، پێکهێنانی 
هاوئاهەنگی و پەیوەندیی نێوان ئەوان بوو. ئەم 
ئامانجە هاوبەشــە، دوژمنێــک بوو کە ئەگەر 
لەناو نەدەچوو، هەموویانــی لەناودەبرد. تاچر 
بــۆ کەمکردنەوەی  بزووتنەوەیەکی جیهانیی 
کەرتی گشتی یان بە وتەیەکی دیکە ڕادەست 
کردنی کەرتــی تایبەت و ڕووخانی یەکێتییە 
کرێکارییە کێشەخولقێنەکان وەڕێ خست و 
دیسانەوە سیستەمی کاپیتالێیستیی لە جیهان 
بووژاندەوە. ئەم پرۆگرامە واتا ڕادەست کردنی 
کەرتــی تایبەت، لەو میراتە شــڵەژاوە کە بە 
ئەو وەکوو سەرۆکوەزیر گەیشتبوو، بااڵی کرد 
و کامڵ بوو. تاچر ڕاکێشــانە ئایدۆلۆژییەکانی 
بینــی و تیۆریــزەی کــرد. هەر بۆیــە ئەم 
پرۆگرامــەی ســەرەنجی بیرمەندانی جیهانی 
ئــازادی لە سەرانســەری دونیا بۆ الی خۆی 
ڕاکێشــا و زیاتر لە پەنجــا واڵتی جیهان ئەم 
پرۆگرامەیان کۆپی کرد و بەڕێوەبرد. تاچریزم 
بوو بە خۆشەویســتترین هەناردەی فیکریی 
بریتانیــا لە کاتی کینزگەراییــەوە و لەواقعدا 
بوو بە جێگرەوەی کینزگەرایی. ســەرکەوتنی 
تاچریــزم وەکوو هێزێکــی جیهانی بۆ بەرەی 
کاپیتاڵیستیش سەرکەوتن بوو. پۆل جەنسۆن، 
نووسەر و مێژوونووسی بە ناوبانگی بریتانیایی 
دەڵێت: ئەمە واتا تاچریزم، بەشــی سەرەکیی 
ڕۆڵــی تاچرە لــە ڕووخاندنــی ئیمپراتۆریی 
سۆڤیەت. تاچر خۆشی لە فێمێنیزم نەدەهات، 
بەاڵم هەڵسوکەوتی ژنانەی خۆی قەت لە بیر 
نەدەکرد. ئەو ژن بوونی خۆی پاراست گەرچی 
ڕێبەرێکــی گــەورە و کۆڵەکەیەکی بەهێزی 
جیهانــی کاپیتاڵیســتی بوو. تاچــر لە دوای 
شــەڕی دووهەمی جیهانیــەوە تەنیا ڕێبەری 
بریتانیا بوو کــە کاریگەرییەکی بەرچاوی لە 
سەر واقیعەکانی جیهان هەبوو، چ بە شێوەی 
ڕاســتەوخۆ و چ لــە ڕێگــەی هاوپەیمانیی 

واشنگتۆنەوە. 



شەڕیفۆکڵەندوڕۆڵیتاچروەکووڕێبەرێک
شــەڕی فۆکڵەنــد ناوبانگی تاچــری جیهانی 
کــرد و ســەرنجی جیهانی بــۆ الی ئەم ژنە 
سەرســەختە ڕاکێشا و لە ئاستی نێونەتەوەیی، 
لە ڕێگــەی تاچــرەوە شــکۆ و گەورەییی بۆ 
بریتانیا گەڕاندنەوە. لێرە بە وردی هەڵوێســت 
وبڕیاردانــی تاچر لەو دۆخــە تاریکەدا وەکوو 

ڕێبەرێک تاوتوێ دەکەین:
تاچر لەو ڕۆژە ســەختانەی کە تێیدا دەژیا 
ئەمەی وت: »کاتێک لە شــەڕدای، نابێت ئیزن 
بدەیت کێشــە و گرفتەکان زاڵ بن لە ســەر 
بیرکردنەوەتــدا، تــۆ دەبێت بــە ئیرادەیەکی 
پۆاڵیین ڕێکیان بخەیت و زاڵ بیت بەسەریاندا«. 
لە ســاڵی 1982ز دەســەاڵتی سەربازیی 
ئارژانتین هێــرش دەکەنە ســەر دوڕگەکانی 
فۆکڵەند لە باشووری ئۆقیانووسی ئەتالنتیک و 
داگیری دەکەن. ئەم دوڕگانە کۆلۆنیی بریتانیا 
بــوون و هەردوو واڵتــی ئارژانتیــن وبریتانیا 

ئیدیعای سەروەریی ئەوانیان دەکرد. 
ئــەم دوڕگانە لە ســاڵی 1769 وە خاکی 
بریتانیا بوون، ئارژانتین دوای ســەربەخۆیی لە 
ئیسپانیا لە ســاڵی 1824 ئیدیعای سەروەری 
دەکات و ساڵی 1829 داگیریان دەکات بەاڵم 
بریتانیایەکان ســاڵی 1833 وەری دەگرنەوە. 
ئــەم دوڕگانە لــە ســاڵی 1982 تەنیا 1800 
کەس حەشــیمەتیان هەبــوو. 8000 مایل لە 
بریتانیــا دوور بوون و 300 مایل لە ئارژانتین. 
تەنیا 80 ســەربازی بریتانیاییان لێ بوو. بەاڵم 
بە هۆی بەندەرەکانییەوە ونزیکی لە ئامریکای 
التیــن و کەناڵــی پاناما، خــاوەن پێگەیەکی 

گرنگی سیاسی و ئابووری بوون. 
لــە ســاڵی 1976وە ئارژانتیــن بوونــی 
ســەربازیی لە باشــووری تولــە و دوڕگەکانی 
ساندوویجی باشوور دەبێـت. حکوومەتی پارتی 
کرێــکاری ئەوکاتی بریتانیــا هیچ هەوڵێک بۆ 
ســڕینەوەی بوونی ســەربازیی ئارژانتین لەو 
شــوێنانە نادات و تەناتەت پەرلمانی بریتانیا تا 
دێسەمبری ساڵی 1978 ئاگای لەم مەسەلەیە 

نابێت. ســاڵی 1981 دەســەاڵت لە ئارژانتین 
دەگۆڕدرێــت و ژێنــراڵ گالتێــری دەبێتــە 
ســەرۆککۆمار. دەســەاڵتی نوێی سەربازی بۆ 
چەندیــن مانگ لە نیۆیۆرک لەگەڵ بریتانیا بۆ 
گەڕاندنەوەی دوڕگەکانی فۆکڵەند بۆ ئارژانتین، 
وتوێــژ دەکەن. بەاڵم لە نــاکاو و لە ڕێکەوتی 
دووی ئاپریلی ســاڵی 1982 ئارژانتینییەکان 
هێرش دەکەنە ســەر ئەم دوڕگانە و داگیریان 
دەکەن. ڕووداوێک کە هیچ کەس لە بریتانیا و 

تەنانەت تاچریش چاوەڕوانیی نەدەکرد. 
ئارژانتینیەکان لە دێسەمبری ساڵی 1981 
دوڕگەکانی جۆرجیای باشــوور داگیر دەکەن، 
بریتانیــا ســکااڵ دەکات و بــەاڵم حکوومەتی 
ئارژانتین دەڵێــت ئێمە ئاگامان لێ نییە. تاچر 
دەڵێــت: »لــە ڕێکەوتی 3ی مانگی مارســی 
1982ی ز، تلێگرامێک لە بۆئینس ئایرســەوە 
لە مــەڕ جموجۆڵی ســەربازیی ئارژانتین پێم 
گەیشت، ئێمە پالنی خۆمان بۆ هەر ئەگەرێک 
ئامــادە کردبوو، بەاڵم ســەرەڕای خەمباری و 
نیگەرانیی مــن، چاوەڕوانی هێرشــێکی وەها 
ئانالیزی  ئاخریــن  نەدەکرد،  سەرانســەریمان 
زانیاریی ئێمە لە ســەر ئارژانتین، چاوەڕوانیی 
وەهــا هێرشــێکی نەدەکرد. لــە 20ی مارچ 
بە ئێمەیــان گوت کە لە باشــووری جۆرجیا 
چەکوچــۆل و . . . جێگیــر کــراوە، ئێمە بە 
ئارژانتینییەکانمان گوت بەاڵم ئەوان دیسانەوە 
حاشــایان لێ کرد. ئێمە هەوڵمان ئەوە بوو لە 
ڕێگــەی وتووێژەوە لەگــەڵ ئارژانتینیەکان بە 

ئەنجامێک بگەین و پێش لە شەڕ بگرین.«
داگیــر کردبوو.  ئارژانتیــن دوڕگەکانــی 
وەزیری بەرگریی بریتانیا، جۆن نۆت هۆشداری 
دەداتە تاچر و دەڵێت ئەگەر ئەو دوڕگانە داگیر 

بکرێن، ناتوانین وەریان بگرینەوە. 
تاچر لە وەاڵمدا دەڵێت: »ئەمە کارەســاتە، 
ئەگــەر ئەوان داگیــری بکەن ئێمــە دەبێت 

وەریان بگرینەوە.«
تاچر خۆی دواتر لە زمانی ڕووســەکانەوە 
دەیگێڕیتەوە کە: »ســۆڤیەتەکان پێیان وا بوو 
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کە لە ئەگــەری داگیرکاریی ئــەو دوڕگانەدا، 
تاچر وەکوو سەرۆکوەزیر و ژنێک، ناوێرێـــت 
شــەڕ بکات، ئەگەریش بریتانیا شــەڕ بکات، 

دەیدۆڕێنێ.«
تاچــر وەکوو ســەرۆکوەزیر لــە دۆخێکی 
ســەختدا بوو، ئەو دەبێت بەرگری لە غرووری 
بریتانیــا بکا. هەروەهــا لە ڕوانگــەی ئەوەوە 
خەڵکی فۆکڵەند وەکوو بەشــێک لــە بریتانیا 
مافی ئەوەیان هەیە لە ئاشــتیدا و چۆنیان پێ 
باشە بژین و ئەم دوڕگانەش لە بواری ئابووری 

و سیاسییەوە خاوەن پێگەیەکی گرنگ بوون.
بۆ خاتوونی ئاســنین زۆر ئەستەم بوو کە 
لە داگیرکەر و دیکتاتۆرێک شکســت بخوات 
و تاچــر دەیگوت ئەم شــەڕە شــەڕی نێوان 

دیکتاتۆری و دێمۆکڕاسییە. 
بەاڵم شەڕ و ئەستاندنەوەی دوڕگەکان زۆر 
ئەســتەم بوو، فۆکلەند 8000 مایل لە بریتانیا 
دوور بوو. هیچ وشــکانییەک بۆ شەڕ لە ئارادا 
نەبــوو. ئارژانتیــن خاوەن هێزی ئاســمانی و 
زەریاییــی بەهێز بوو. باهــۆزی زەریا و دۆخی 
خراپی کەشــوهەوا لەئارادا بــوو. لە پاڕلمان و 
کابینەی حکوومەت ژمارەی ئەو کەسانەی کە 
هیچ هیوایەکیان بــە گەڕانەوەی ئەم دوڕگانە 
نەبــوو، ئێجــگار زۆر بوو. بێجگــە لە خەڵکی 
فۆکڵەند نزیکەی 700 شارۆمەندی بریتانیایی 
لە ئارژانتین بوو. داوای پشتیوانی لە ڕێکخراوی 
نەتــەوە یەکگرتــووەکان و یەکێتیــی ئۆرووپا 
و واڵتانــی بەرژەوندیــی هاوبــەش زۆر دژوار 
بــوو. ئامریکا نەیدەویســت لە نێــوان بریتانیا 
ئارژانتین  ئارژانتیــن یەکیان هەڵبژێرێــت.  و 
هاوپەیمانی ئامریکا لە ســپەڕی دژەکۆمۆنیزم 
واتا دژە کووبا و ســۆڤیەت لە ئامریکای التین 
بوو. هەروەها مەترسیی دەستێوەردانی یەکێتیی 
سۆڤیەتیش لە ئارادا بوو و ئەگەری ئەوە هەبوو 
کــە ئارژانتینییەکان یارمەتیی ســۆڤیەتەکان 

قەبووڵ بکەن. 
تاچر دەڵێت: »من پرسیارم لە فەرماندەری 
هێزە ئاوییەکان، هێنــڕی لیچ کرد و گوتم چ 

بکەیــن؟ هێنڕی گوتی مــن دەتوانم هێزێکی 
تایبــەت لــە ناڤ شــێکێن، ناڤ و کەشــتی 
هێرشبەر و پشتیوانی ڕێک بخەم. ئەو بڕوای وا 
بوو بەم هێزە دەتوانێت دوڕگەکان وەربگرێتەوە. 
تەنیا ئیزنی منی بۆ ئەم کارە دەویست و منیش 

ئیزنم پێ دا.«
تــەواوی هەوڵەکانــی تاچر ئــەوە بوو کە 
ئارژانتینییــەکان بگەڕێنێتەوە بۆ ســەر مێزی 
وتووێژ، بەاڵم ئەوان هیچ باوەڕێکیان بە وتووێژ 

نەبوو. 
تاچر دەڵێت: »ئێمە ســەرەتا دەبوا هەموو 
شتێکمان بکردبایەت تا پێش لە ڕوودانی هەر 
چەشنە کارەساتێک بگرین. تەنیا هیوای ئێمە 
ئامریکایییەکان، دۆســتان و هاوپەیمانەکانمان 
بــوون. ئێمە نامەیەکی خێرامان بۆ ســەرۆک 
کۆمــاری ئەمریکا ڕەیگان نــارد و داوامان لێ 
کرد گوشــار بخاتە ســەر ژێنراڵ گالتێری بۆ 
کشــانەوەی هێزەکانیان. ڕەیــگان داواکەمانی 

قەبووڵ کرد.«
تاچــر بۆ وەرگرتنەوەی ئــەم دوڕگانە دوو 
فاکتەری لە بەردەستدا بوو و پێداگریی لەسەر 
هەردوویان دەکرد: فاکتەرەکانی دیپلۆماسی و 

سەربازی. 
ئەو دەیگێڕیتەوە کە لە ســەرەتای ئاپریل 
ئێمــە بابەتێکی کورتمــاوە و چەندین بابەتی 
بەردەســتدا  لە  دیپلۆماســیمان  درێژخایەنی 
بوو. لــە کورتماوەدا پێویســت بــوو ئێمە لە 
ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان لە 
دژی ئارژانتین سەرکەوتن وەدەست بێنین. لە 
درێژماوەدا ئێمە دەمانزانی دەبێت هەوڵەکانمان 
لــە دەرەوەی نەتــەوە یەکگرتــووەکان چــڕ 
کەینەوە. دووهەمین دیپلۆماسیی درێژماوەمان 
ئەوە بوو کە دڵنیا بین زۆرترین پیشــتیوانیی 
هاوپەیمانەکانمان وەدەست بێنین، بە تایبەتی 
ئەمریــکا، ئەندامانــی یەکێتیــی ئۆرووپــا و 
واڵتانــی بەرژوەندیی هاوبــەش و واڵتە گرنگە 

ڕۆژئاواییەکان.«
ئەنجومەنی ئاســایش داوا لــە هەر دوو ال 



دەکات دان بەخۆدا بگرن، واڵمی بریتانیا ئەرێنی 
دەبێت بەاڵم ئارژانتین هیچ واڵمێک ناداتەوە. 

میتــران،  فرانســوا  لەگــەڵ  لــە  تاچــر 
سەرۆککۆماری فەرەنســا پەیوەندی دەگرێت و 
لە نەتەوە یەکگرتووەکان فەرەنســا پشــتیوانی 
لــە بریتانیا دەکات. هەر وەها پەیوەندی لەگەڵ 
شاحسێن، پاشای ئۆردۆن دەگرێت و داوا دەکات 
یارمەتییان بکات بۆ پێشــگرتن لە هەر چەشنە 

ڤێتۆیەکی یەکێتیی سۆڤیەت دژی ئەوان. 
لــە پەرلمانــی بریتانیا، هەندێــک ئەندام 
پەرلمــان داگیرکاریــی ئارژانتیــن دەخەنــە 
ئەســتۆی حکوومەتەکەی تاچر. تاچر دەڵێت: 
»لەم کاتەدا من دەبوایە بەرگریم لە حکوومەت 
بکردایە و لــە هەمان حاڵیشــدا ئەوانم دڵنیا 
بکردبایە کــە وەاڵمێکی شــیاو و کاریگەر بە 

ئارژانتین دەدەین.«
ئەو پێیان دەڵێت: »فۆکڵەند خاکی بریتانیا 
دەمێنێتــەوە، نە داگیــرکاری و نە پەالماردان 
ناتوانێــت ئەمــە بگۆڕدرێـــت. ئەمــە ئەرکی 
حکوومەتــە کــە دوڕگــەکان بگەڕێنێتەوە بۆ 
باوەشــی بریتانیا و بە زوویــی ئەمە دەکەین. 
ئێمە دەمانهەوێت ئارژانتین بگەڕێتەوە بۆ سەر 
مێزی وتووێژ، بەاڵم دڵنیام ئارژانتین بێ شــەڕ 

ئەو دوورگانە بە جێ ناهێڵێت.«
تاچــر ڕێبەرە و دەبێت هیــوا و کۆڵەکەی 
خەڵکەکــەی بێــت، دەبێــت هیوایــان بێت، 
ئیرادەی پۆاڵیینێک بێت کە ئەوان پشــتی پێ 
ببەستن، دەبێت باوەڕی بەو شتەی کە دەیڵێت 
هەبێت تا غرووری خەڵکەکەی نەشکێنێـــت 
و کەرامەتی نەتەوەکەی بپارێزێـــت. ئەو بەم 
وتانــە خۆی وەکــوو ڕێبەرێکــی باوەڕمەندی 
خاوەن ئیرادە کە دەیهەوێت شــکۆی نەتەوە و 

واڵتەکەی بپارێزی دەردەخات. 
گرنگیی ئەم قسانە لێرەدا دەردەکەوێـــت 
کــە لەو کاتــەدا لــە نێوخــۆی بریتانیا هیچ 
هیوایەک بۆ وەرگرتنــەوەی دوڕگەکان نەبوو. 
بەاڵم تاچر هەم هیوای هەبوو و هەمیش باوەڕ. 
کاتێک پیاوەکانــی حکوومەت، یەک لە دوای 

یەک دەســتیان لە کار دەکێشایەوە، ئەو بیری 
لەسەرکەوتن دەکردەوە. 

پیتر کارینگتۆن، وەزیری کاروباری دەرەوە 
لەگــەڵ دوو بەرپرســی بااڵی ئــەم وەزارەتە 
دەســت لە کاردەکێشــنەوە. وەزیری بەرگری 
داوای دەست لە کارکێشــانەوە دەکات، بەاڵم 

تاچر قەبووڵی ناکات. 
تاچر لــەو دۆخە نالەبــارەی کابینەکەیدا 
دەڵێت:« تەنیا شتێک کە پێویستە ئێمە بیری 

لێ بکەینەوە، سەرکەوتنە.«
تاچر فرانســیس پایــم وەکــوو وەزیری 
کاروبــاری دەرەوە دەســت نیشــان دەکات. 
کابینەی شــەڕ پێک دەهێنێت و لە ڕێکەوتی 
6ی ئاپریــل نامە بۆ ڕێبەرانی یەکێتی ئۆرووپا، 
ئامریــکا، ژاپۆن، کەنادا، ئۆســترالیا و نیوزلەند 
دەنێرێت و داوای پشتگیری دژی ئارژانتینیان 
لــێ دەکات کە ئابلۆقەی چەک و چۆل بخەنە 

سەر ئەم واڵتە. 
دۆخەکە بە گشــتی بە قازانجــی بریتانیا 
نەبــوو، لە نەتــەوە یەکگرتــووەکان بۆچوونی 
دژەکۆلۆنیاڵیســتی بەهێــز بــوو و هەروەهــا 
یەکێتیی سۆڤیەت گەمارۆکانی دژی ئارژانتینی 
ڤێتۆ کرد. ئیتالیــا پەیوەندییەکی گەرموگۆڕی 
لە گەڵ ئارژانتین هەبوو. ئیسپانیا پشتیوانی لە 
ئارژانتین دەکرد. ئاڵمانی ڕۆژئاوا پشتیوانیی لە 
بریتانا کرد. یەکێتیی ئۆرووپا ئابلۆقەیەکی یەک 

مانگە دەخەنە سەر ئارژانتین. 
بەاڵم تاچر هەر لە ســەرەتاوە دەیزانی کە 
تەنیا هێزی سەربازی دەتوانێت ئارژانتین ناچار 

بە چۆڵ کردنی دوڕگەکان بکات. 
رێــکارە دیپلۆماتیکــەکان، گوشــارەکانی 
ئامریکا و ئابلۆقەکان نەیانتوانی ئارژانتین ناچار 

بە پاشەکشە بکەن. 
تاچــر لەو دۆخە ئاڵۆزەی نێوخۆی بریتانیا، 
کابینە و پاڕلمان و لەو دۆخە مەترســیدارەی 
دونیای دەرەوەشــدا، بڕیارێــک دەدات کە لە 
ئەگەری ســەرنەکەوتندا، دەتوانێت کارنامەی 
سیاســیی ئــەو بۆ هەمیشــە بنێتــە چاڵ و 
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کورســیی ســەرۆکوەزیریش بە جێ بهێڵێت 
و شــکۆ و غرووری نەتەوەکەشــی لە مێژوودا 
بشــکێنێ. بەاڵم ئەو ســوورە لە سەر ئەوەی 
دەیڵێ و ئەنجامــی دەدات، ئەو دەڵێت من بە 
ســۆڤیەتەکانم نیشان دا کە هەم شەڕمان کرد 

و هەمیش سەرکەوتین. 
بریتانیا لە شەڕێکی دوو مانگەدا بە ڕێبەریی 
تاچر شکســت بــە ئارژانتینــەکان دەهێنێت. 
دوڕگەکان وەردەگرنەوە. دوای ئەم شەڕە پێگە و 
جێگەی بریتانیا لە هاوکێشە نێونەتەوەییەکاندا 
دەگۆڕدرێت و ئەو شــکۆیەی تاچر دەیویست 
بۆ بریتانیا دەگەڕێتەوە. دەســەاڵتی سەربازیی 
ئارژانتین شکســت دەخوات و ژێنراڵ گالتێری 
بە هــۆی دۆڕان لە شــەڕدا دەستبەســەر و 

زیندانی دەکرێـت. 
 635 سەربازی ئارژانتینی و 255 سەربازی 
بریتانیایــی دەکوژرێــن. تاچــر بــە پالنێکی 
تۆکمە و هیوا بەســەرکەوتن و ڕیسک کردن، 
هەروەها کەڵکوەرگرتن لــە پەیوەندییەکانی و 
ئەو هێــز و ئیمکاناتەی لە بەردەســتیدا بوو، 
شــەڕەکە دەباتەوە تا ببێتە قارەمانی ئەو کاتی 
بریتانیایییــەکان و خۆشەویســتیی لــە دڵی 

خەڵکەکەیدا زۆرتر بێت. 
پــۆڵ جۆنســۆنی بریتانیایــی، 5 فاکتەر 
وەکوو تایبەتمەندییەکانی ڕێبەری بۆ ڕێبەران 
دەستنیشــان دەکات و دەڵێت هەر ڕێبەرێکی 
دێمۆکڕات دەتوانێت هەڵگری ســێ یان چوار 

خاڵ لەم تایبەتمەندییانە بێت:
1 ئایدیا و باوەڕ

2 ئیرادە
3 پێداگری

4 تواناییی پەیوەندی
5 گەورەییی ڕۆح

لێرەدا شــیکاریی ئەم تایبەتمەندییانە ناکەین 
بەاڵم بە ئانالیزی هەڵسوکەوتی مارگارێت تاچر 
بۆمان دەردەکەوێـت کە تاچر چ لە سیاسەتی 
نێوخۆیــی و بووژاندنەوەی ئابــووری و. . .  چ 
لــە سیاســەتی دەرەوە لە شــەڕی فۆکڵەند و 

ئایدیای  هــەم  ســۆڤیەت،  بەرەنگاربوونەوەی 
هەبوو و هەمیش باوەڕی بەو ئایدیایانە هەبوو. 
ئــەو خاوەن ئیــرادە بوو، ســۆڤیەتیەکان 
نازناوی خاتوونی ئاسنینان لێ نابوو و هەروەها 
لە شــەڕیش ســەلماندی کە ئــەو ڕێبەرێکی 
خــاوەن ئیرادەیە. تا ئەو ڕۆژەی ســەرۆکوەزیر 
بوو لە ســەر بۆچوونەکانی پێداگر بوو، لە شەڕ 
وێڕای هەموو دژبەرە ناوخۆیی و دەرەکییەکان 
ئەو پێداگر بوو لەسەر ئەستاندنەوەی فۆکڵەند 

لە ئارژانتینییەکان. 
ئــەو لە ڕێگــەی هەڵســوکەوت، ئیرادە و 
باوەڕەکانییەوە، پەیوەندییەکی بەهێزی لەگەڵ 

خەڵک و جیهانی دەرەوە دروست کرد. 
ئەو کاتێک ڕۆیشتە پاڕلمان، ڕێژەیەکی زۆر 
کــەم ژنی ئەندام پاڕلمــان هەبوون و تەنانەت 
سەردەمانێک لە پاڕلمان باو بوو کە دەیانگوت 

»ژنان خۆش نەهاتن بۆ ئێرە«. 
ئەو گشــت ئەم بەربەســتانەی تێپەڕاند و 
سەلماندی کە لە جەهەندەمی پیاوساالرییشدا، 
ژنێــک دەتوانێــت بااڵترین پێگەی سیاســی 
وەدەســت بێنیــت و تەنانەت ببێتــە هێرۆ و 
قارەمانێکی نەک نەتەوەیی بەڵکوو جیهانییش. 
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