
لە تیۆریی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان و سیاسەتدا، سەروەری و دەوڵەت 
دوو چەمکی لێک گرێدروان کە بە شێوەی بەرفراوان مشتومڕیان لە 
سەرە. بە گشتی لێرەدا تێگەیشتنێک هەیە کە زۆریەک لە بیرۆکەکان 

لە سەر دەوڵەت- نەتەوە بەربەستن لە بەردەم گەیشتن بە کۆمەڵگەیەکی 
جیهانی کە هەرکام لەم بەربەستانە، واتە دەوڵەت و ناسیۆنالیزم سەرچاوە 

و نۆرمێک نین بۆ هاوبەشکردنی شوناسی مرۆڤایەتی 

  جیهانی سنووردارکراو بە هۆی سەروەریی واڵتانەوە 

بەرزوو ئەلیاسی 
و: کەیوان فاتحی



دەسپێک
بۆتێگەیشــتن لە نەزم و بەها سیاســییەکانی 
دەوڵەت  ـ نەتەوە، کە پەیوەندیدارن بە پرسی 
ئەمنییەت، قازانج، ئەگەرەکان و بەربەستەکان، 
ســەروەریی دەوڵەتەکان دەتوانێ لە شوێنێکدا 
نوێنەرایەتیــی جیهانێک بــکات کە ڕوانگەی 
دەوڵەت  ـ نەتەوە حاکمە و بە بایەخەوە وەکوو 
پێوانەیەکی سیاســی بۆ ڕیکخســتنی ژیانی 
مرۆڤەکان سەیر دەکرێ. هەر وەها بەو ڕادەیە 
گرینگە کە ســەرنج بدرێتە ئەو شــێوازانەی 
کــە دەوڵەت بــە زۆرینە و کەمینــەوە پێک 
دێنن و پەیوەندیی سەردەســت و ژێردەست، 
زاڵکردنی قەومی- فەرهەنگی و پاساوهێنانەوە 
بــۆ کلتوورەکانــی ئەوانیتــر. بــە واتایەکی 
دیکــە، چــۆن دەوڵەت یارمەتیــدەر دەبێ بۆ 
بەرهەمهێنانی بیرۆکەیەکی ناسیونالیســتی و 
دەستنیشــانکردنی شوناسی زاڵ لە بیاڤەکانی 
وەکوو ژیان، یاسا، سیاسەت، کلتوور، ئابووری 
وپیکهێنانی بارودۆخێکی نائەمن و مەترسیدار. 
بە هۆی زاڵبوون و پێداگریی دەوڵەت- نەتەوە، 
خەڵکانــی بێ دەوڵەت بۆ گەیشــتن بە مافی 
نەتەوەیی بە ئیلهــام وەرگرتن لە فۆڕمەکانی 
دیاریکردنی چارەنووس، وەکوو خودموختاری، 
فیدراڵیزم یان سەربەخۆیی، هەوڵ دەدەن. بە 
واتایەکی دیکە چارەسەری برینی بێ دەوڵەتی 
بــە بەردەوامی وەکوو برینپێچێکی سیاســی 
بــۆ کەمکردنەوە یان کۆتایــی هێنان بە ئازار 
و مەینەتییەکانــی ئەوان خــۆی لە دەوڵەت 
 ـ نەتــەوەدا دەبینێتەوە. بوونی ســەربەخۆیی 
دەتوانێ زامنی ئاشــتی بێ و پێشگیری بکات 
لــە دەســتێوەردانی دەرەکــی و ناوخۆیی بۆ 
ڕێگریکــردن لە هەر چەشــنە نائارامییەک و 
هەروەهــا دەتوانێ وەکــوو ڕوانگەیەک بێ بۆ 
یەکگرتووییی نەتەوەیەک. بۆ ئەو کەســانەی 
کە لە الیــەن دەوڵەتــەوە پەڕاوێــز خراون، 
دەبێتــە  دەوڵەتــی سەردەســت  ڕوانگــەی 
بەربەست بۆ گەشەی بیری سیاسیی نەتەوەی 
ژێردەســت بۆ گەیشــتن بە ســەربەخۆیی } 

و   }Grzybowski & Koskenniemi 2015
بەڕێوەبربردنی نیشــتمانی خۆیان، ســەرچاوە 
سروشتییەکان، شوناس، کلتوور، ئایین و زمان. 
ئەم وتارە دەپەرژێتە ســەر ئەو پرســیارانەی 
کــە پەیوەندییان بە دەوڵەت و ســەروەری لە 

سەردەمی بە جیهانیبووندا هەیە. 

سەروەری و دەوڵەت
لە تیۆریــی پەیوەندییــە نێودەوڵەتییەکان و 
سیاسەتدا، سەروەری و دەوڵەت دوو چەمکی 
لێــک گرێدروان کــە بە شــێوەی بەرفراوان 
مشــتومڕیان لــە ســەرە. بە گشــتی لێرەدا 
تێگەیشتنێک هەیە کە زۆریەک لە بیرۆکەکان 
لە سەر دەوڵەت- نەتەوە بەربەستن لە بەردەم 
گەیشتن بە کۆمەڵگەیەکی جیهانی کە هەرکام 
لەم بەربەســتانە، واتە دەوڵەت و ناسیۆنالیزم 
ســەرچاوە و نۆرمێک نین بۆ هاوبەشــکردنی 

شوناسی مرۆڤایەتی }بڕوانە بارتلسون 200٩{.
کە واتە سەروەری چ شتێک لە خۆ دەگرێ و 
ئامانج لە دەستڕاگەیشتن بەو وەکوو بەرزترین 
ئاستی دەسەاڵت چییە؟ ســەروەری یەکێک 
لــە بیرۆکە بنەرەتییەکانــی پیکهێنانی نەزمە 
لە پاش- سەدە نێوەراســتییەکان و پوختەی 
شــێوەیەکی تایبەتە لە هێــزی دەوڵەت. هەر 
دەوڵەتێک بە شێوەیەکی باو لە حەشیمەتێکی 
پەڕاوێزخــراو و پایەدار پێک دێ کە لە الیەن 
دەوڵەتێکەوە بەڕێوە دەبرێ }جەکسۆن 2007{. 
لــە وەهــا بارودۆخێکدایــە کە ســکینەر لە 
}200٩{دا، دەوڵەت و فەرمانڕەوایی، بە هاوتا 
لە قەڵەم دەدات. لە پاش پەیمانی وێســفاڵیا 
}١648{ لێک گرێدراویی ســەروەری لەگەڵ 
دەوڵەت- نەتەوەدا کە زۆر جار حەشــیمەت، 
قەلەمڕەو و بااڵدەســتی لە خۆ دەگرێ، هاتە 
ئاراوە. لە ڕاستییدا هەوێنی بیرۆکەی دەوڵەت- 
نەتــەوەی مودێڕن، داهێنانــی ئەوروپییەکان 
بوو. فۆڕمە جیاوازەکانی ڕێکخراوی سیاســی 
لە مێژووی مرۆڤایەتیدا، لە شــکڵی دەوڵەت- 
نەتەوەدا خۆیان نواند }هۆڵســتی ١٩٩6؛ هەروەها 
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بڕوانــە ... 20١٣{. یەکیــك لــە کاریگەرییــە 
ســەرەکییەکانی نەزمی وێســفاڵیا ئەمەیە کە 
ئەم دەوڵەتە، لە الیەن خەڵکی دنیاوە دەبێنرێ 
و }لە الیەن ئەوکەســانەی کە لێی بێبەشن{ 
وەکوو »بەرزترین چوارچێوەی سیاسیی خەڵک 
و هــەر گرووپێکی گرێــدراوی دیکە لە هەر 
قەومییەت یان مەیلێکی هاوشێوەدا« ئیلهامی 
لێ وەردەگیــرێ }20١5، پ. 224{. بەم پێیە، 
ناسیۆنالیزم وەکوو ســەرەکیترین ئیدیۆلۆژی، 
پرەنســیپەکانی خۆبــوون و ئەوانــی دیکــە 
ئاراســتە دەکات و هەبوونی دەوڵەتیك وەکوو 
مەرجێکــی بنەڕەتی بۆ مەوجودییەتی خەڵک 
لە جیهانی دەوڵەت- نەتەوەدا، ستایش دەکات 
}بڕوانە ... 20١5{. بوون بە ئەندامی کۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی، بە بێ بەفەرمی ناسینی سەروەریی 
دەوڵەت و قەڵەمڕەوێکی دیاریکراو لە کردەوەدا 
ئیمکانی نییە. بە فەرمی نەناسینی دەوڵەتێک 
لە ڕووی سیاســییەوە، پێگەیەکی لە یاســای 
نێودەوڵەتیدا بۆ دەســتەبەر نابێ. بەم شێوەیە، 
ئەم دەستنیشــانکردنە فەرمییەی سەروەریی 
دەوڵەت، جیاوازیی جۆربەجۆر لە نێوان سازوکارە 
ئیداری و ڕێکخستنە دەوڵەتییە جیاوازەکاندا، 
بە شــاراوەیی دەهێڵێتەوە }هۆڵســتی ١٩٩6{. 
ئــەوەی کە ســەروەریی دەوڵەتێــک دەکاتە 
بوونێکی جێی ڕەزامەندی، هۆکارەکەی بۆ ئەوە 
دەگەڕێتەوە کە بە پێی یاســایی نێودەوڵەتی، 
دەوڵەتەکان خاوەنداریەتی دەکەن و ئەوان بە 
دەسەاڵت و بەرپرســیاریەتییەکی یاسایییەوە، 
پارێزگاری لە مافی مرۆڤ لە جیهاندا دەکەن. 
ئەم شــتەش دەبێتە هۆی ئەوە کە سەروەریی 
دەوڵەت وەکوو بابەتێکی یاســاییی چەسپاو لە 
}جکســون  بمێنێتەوە  نێودەوڵەتیدا  پەیوەندی 
جکســون  هــاوکات   .}١24  -١2٣ پ،   ،2007
}2007{ بەڵگــە دێنێتەوە کــە ئەو خەڵکانە 
کە خاوەنی ســەروەریی دەوڵەتن، خەڵکانێکن 
کە لە کاتــی ئاخاوتندا بە هۆی پێگەکەیانەوە 
بااڵدەســتن. ئەم پێگە تایبەتە دەتوانێ ڕوونی 
بکاتەوە کە بۆچی خواستی سەروەریی دەوڵەت 

وەکوو مەرجێکی بنەڕەتی بۆ مانەوەی سیاسی 
لە جیهانی دەوڵەت- نەتەوەکاندا دێتە ئەژمار. 
سەروەری بە تەواوی گرێدراوی مودێڕنیتەیە، 
لە بەر ئەوەی یەکێک لە بیرۆکە سەرەکییەکانی 
مودێڕنیتــە چەمکی ســەربەخۆیییە. پێڕەوی 
کردن لە مەفهوومی سەروەری، وەکوو نوێنگەی 
ســەربەخۆیی واتە دەوڵەتداری، بە مەبەستی 
ئینکار کردن و ڕەدکردنەوەی دەســتێوەردانی 
نەخوازراوی هێزەکان و ئەکتەرە دەرکییەکان 
لە قەڵەم دەدرێ. ســەروەری وەکوو ئەبزارێک 
بۆ ئازادیی سیاســی لە هەمبەر دەستێوەردانی 
دەرەکی لە کاروباری ناوخۆییی والتێکدا سەیر 
دەکرێ }جکســون 2007، بۆ ڕەخنــە گرتن بروانە 

کۆکس 20١4{.
لــە ڕووی میژویییەوە، ســەرەڕای بوونی 
ڕەواییی ئەخالقی و سیاسیی جیاواز، زۆربەی 
تــا  پاشــاکانەوە  لــە  هــەر  ئەکتــەرەکان، 
و  داگیــرکارەکان  هێــزە  دیکتاتــۆرەکان، 
بزووتنەوەی دژە داگیرکاریی ناسیۆنالیســتی، 
بابەت و بانگەشەکانی خۆیان لە سەر سەروەری 
خســتووەتە ڕوو }جکســون 2007{. ئەوەی لە 
سەروەریدا ڕۆڵی سەرەکیی هەیە، پەیوەستە بە 
یاســاوە. لە جیهانی هاوچەرخــدا، نەتەوە بێ 
فەلەســتینییەکان،  وەکــوو  دەوڵەتەکانــی 
کوردەکان، کاتالۆنییەکان و ســکاتلەندییەکان 
هەموویان بانگەشــە دەکەن کە سەروەرییان 
هەیــە تاکوو بــە شــێوەیەکی شــوێندانەر 
نوێنەرایەتیــی خەڵکەکەی خۆیان بکەن و بە 
گژ دەســەاڵتی زاڵــدا بچنەوە، تاکــوو بتوانن 
خاوەنداریەتیی خۆیان لە سەر زێد و سەرچاوە 
سروشتییەکانیان بەدەست بێننەوە. لە ڕوانگەی 
جەکســۆنەوە }2007{ بۆ دەســتەبەرکردنی 
پێگەیەک لەسەر نەخشەی سیاسیی جیهان، 
هەر دەوڵەتێــک دەبێ خاوەن ســەروەری و 
دەســەاڵت بــێ. تێفکرین کــە تورکیە چۆن 
هێــزی دیپلۆماســی خــۆی بــەکار هێنا بۆ 
ســڕینەوەی نەخشــەی کوردســتان لە سەر 
گوگڵ مەپ. لە هەڵســوکەوتی ورد و ڕۆژانەی 
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کــردەوە و دژکــردەوەکان لە گــەڵ خەڵکی 
سەردەستی تورک، عەڕەب و فارس، بانگەشەی 
کــوردەکان لە بارەی کوردســتانەوە زۆر جار 
وەکوو شتێکی ساختە و خەیاڵ ڕەد دەکرێنەوە 
}بڕوانە ئەلیاسی 20١٣{. لەم پەیوەندییەدا، بەڵگە 
دەخرێتە ڕوو کە بیرکردنەوە لەبارەی جیهانەوە، 
بــێ لەبەرچاوگرتنــی دەوڵەت، تــا ڕادەیەک 
نامومکینــە. بە ســڕینەوەی دەوڵەت، »وەکوو 
ئەوە وایە کە تەنیا بڕوانینە کۆمەڵێک مەلەوان- 
بە بێ بیرکردنەوە و هیچ چەشــنە ئاماژەیەک 
Man� )بە ڕۆڵی کەشتییەکان لە ناو دەریا دا«  
ning cited in Grzybowski & Koskennie�
mi 2015, p. 27(. چاوەڕوانــی لە دەوڵەتێکی 
خاوەن ســەروەری دەکرێ کــە ئەمنیەت و 
ئاشتی دەستەبەر بکات و هاوکات بۆ پاراستنی 
خەڵک، قەڵەمڕەو و دەسەاڵتی خۆی توندوتیژی 
بەکار بێنــێ. هەر لەم ڕاســتایەدایە کە هابز 
چەمکەکانــی« شمشــێری عەداڵــەت« لــە 
چوارچێــوەی مەترســییە ناوخۆیییەکان و » 
شمشــێری شــەڕ« لە دژی دەســتێوەردانی 
دەرکی و هەڕەشەکان دێنێتە بەر باس. بێجگە 
لەم » شمشێرانە«، دەوڵەت وەکوو شتێکی بێ 
کەڵــک، بــێ توانا وبــێ هێز دێتــە بەرچاو 
}جەکســۆن 2007، پ ١7{. پرســی توندوتیژی 
وەکوو تایبەتمەندییەکی سەرەکیی پێکهاتەی 
دەوڵــەت بەرجەســتە دەبێتەوە. پــاش وێبر 
}١٩٩4{، کاتێک نەزمی سیاسی لە دەرەوەی 
پارامێترە دیاریکراەکان کە نەزمی سیاســیی 
ڕەنگڕێژ دەکەن، دەکەوێتە بەر مەترســییەوە، 
توندوتیــژی دەبێتــە ئەبزارێکی ســەرەکیی 
سیاســەت. لەم ڕووەوە، پێناسەی سەرەکیی 
دەوڵــەت، پاوانکردنی توندوتیژیــی ڕەوا یان 
کەڵک وەرگرتن لە هێزی ڕەقی لە قەڵەمڕەوی 
کــردووە  دەســتەبەر  خۆیــدا  نیشــتمانی 
}وێبر١٩٩4{ هەروەها لە دەرەوەی سنوورەکانی 
خۆشــی ئەو کاتەی کە بانگەشــە دەکرێ کە 
»تیرۆر« یان » جوداییخوازی« دەکەنە نیشــانە. 
بــۆ وێنە تورکیە لــە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتد 

کوردەکان لە سوریە و عێراق دەکاتە ئامانج. لە 
ڕاســتیدا، زۆربەی واڵتەکان ناپاکی دەکەن لە 
هەمبەر ئەسڵی سەروەری، کە دەستوەرنەدان 
و ڕێزگرتن لە سنووری واڵتەکان لەخۆ دەگرێ 
و زۆر جار وەکوو شــتێکی پیرۆز باســی لێوە 
دەکــرێ. زۆر جــار دەگوترێ کــە دەوڵەت- 
نەتەوە ڕێکخراوێکی کۆمەاڵیەتیی دوورەپەرێز 
لە شەڕە }گیدێنز١٩87؛مالێسڤیچ 20١0؛ ئەپادوریا 
2006؛ پەندی 2006{. هــەر لەم پەیوەندییەدا، 
مالێســڤیچ }20١0{ بەڵگــە دێنێتــەوە کە 
جێگرەوەی دەوڵەتێکی دیکتاتۆری یان دابەش 
کردنــی بۆ دوو یــان چەنــد چوارچێوە ڕێی 
تێدەچــێ، بــەاڵم هەڵوەشــانەوەی دەوڵەت- 
نەتەوە وەکوو ڕێکخراوێکــی کۆمەاڵیەتی زۆر 
دژوارە. بە پێی ئەزموون، ئەمە شتێک نییە کە 
زۆربەی خەڵک خواســتی هەڵوەشــانەوەیان 
هەبێ. هەربەوشێوەیە کە نموونەی هاوچەرخی 
ســوماڵی و کۆمــاری دێموکڕاتیکــی کۆنگۆ 
دەریانخست، کاتێک کە دەوڵەت- نەتەوەیەک 
ئەکتــەرە  بەریــەک هەڵدەوەشــێتەوە،  لــە 
جۆراوجــۆرەکان بــە هەوڵــی خوێنــاوی و 
توندوتیژی بۆ داسەپاندنی پاوانخوازیی خۆیان 
لە ڕووی یاسایییەوە بەرەو توندوتیژی هەنگاو 
دەنێن }مالێسڤیچ 20١0، ٣٣2-٣٣٣{. یەکێک لە 
تایبەتمەندییە بەرچاوەکانی دەوڵەت، سازوکارە 
لە شــەڕدا. لە گەڵ هەڵگیرســانی شەڕەکان، 
دەوڵەت لە ئورووپا یەکگرتنی سیاسی، ئیداری 
و ماڵیی ڕێکخست. ئەو وتە بە ناوبانگ و لە بیر 
نەکراوەی تیلی کە دەڵێ: »شــەڕ دەوڵەتەکان 
دروســت دەکات و واڵتەکانیش شــەڕەکان« 
}١٩85 پ، ١70{. نموونەیەکی زەق و بەرچاو، 
کەیســی ئیســرائیلە کە النیکەم چوار شەڕی 
گەورەی لەگەڵ واڵتانی جۆراوجۆری عەڕەبیدا 
کردووە؛ شەڕی ١٩48، شەڕی ١٩56، شەڕی 
شەش ڕۆژەی ١٩67 و شەڕی یوم کیپوور لە 
ساڵی ١٩7٣ دا. ئەم شەڕانە ئیسرائیلی وەکوو 
والتێکــی نیزامــی لێکــرد کە بە هــۆکاری 
هەڕەشــەی لەنــاو بردنی لە الیــەن واڵتانی 
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عەڕەبییەوە، یەکگرتنێکی سیاســیی قووڵی لە 
نێوان حەشــیمەتی یەهودیییەکانــدا هێنایە 
ئــاراوە. بەم پێیــە، وتەکەی تیلــی لە بارەی 
شــەڕەکانەوە وەکــوو خاڵێکــی ســەرەکیی 
دەوڵەتســازی ناتوانــێ لە بواری سیاســی لە 
ناوەڕاســتدا  واڵتانی عەڕەبــی لە ڕۆژهەاڵتی 
جیهانی بێتە بەر چاو. شوارتز} 20١2{ بەڵگە 
دەخاتــە ڕوو کــە واڵتانــی عەڕەبــی، بــۆ 
پشــتیوانیکردن لە پڕۆژەکانی دروســتکردنی 
دەوڵەتی خۆیان، »شــەڕگەلێکی نادروستیان« 
کــردووە. لە کاتێــکا لە ئورووپــادا، واڵتەکان 
قەڵەمڕەوکانی خۆیان لە هەمبەر دەستێوەردانە 
دەرکیییەکان پاراســت یان بۆ بەرفراوانکردنی 
قەڵەمڕەوەکانی خۆیان شــەڕیان کرد، واڵتانی 
عەڕەبیش ئەم کارەیان ئەنجام دا بەاڵم زیانێکی 
زۆری بــەوان گەیاند. ئێراق و ســووریە دوو 
نمونەی بەرچاون. شــوارتز}20١2{ پێی وایە 
و  خۆســەپاندن  و  واڵتێــک  هەبوونــی 
فەرمانڕەواییکردنــی کافــی نییــە. کارکردی 
دەوڵەتی مودێڕن دەبێ تەناهی، خۆشبژێوی و 
نوێنەرایەتییــش لە خۆ بگــرێ } پ ١{. لە 
کاتێکــدا دەکــرێ لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست بۆ پاراســتنی ڕێژیمەکە، ئەمنیەت 
جێگیر بکرێ، بەاڵم خۆشبژێوی و نوێنەرایەتی 
بنەجــێ نەبووە، لە بەر ئــەوە کە زۆریەک لە 
فەرمانڕەوایان، ســەرەڕای بانگەشــە کردن بۆ 
دێموکڕاســی، ڕەواییی دەسەاڵتەکەیان لە ژێر 
پرســیاردایە. بــە ڕاشــکاوی ئەگەر وشــەی 
»سەروەری وەکوو ئیرادەی سیاسی و ڕەزایەتی 
خەڵکــی واڵتێک لەقەڵەم بــدرێ« واڵتان لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا بــە دژواری دەتوانن 
ئیدیعــا بکەن کــە دەســەاڵتێکی خەڵکین 
}جەکســۆن، پ 78{. پێویست بە بیرهێنانەوەیە 
شــکڵی  لــە  گشــتی  هەڵبژاردنــی  کــە 
دێموکڕاســییەکی ســاختەدا لــە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت بەڕێوە دەچێ، بەاڵم ئەو پرسیارە 
دێتە ئاراوە کە ئایا خەڵک لە بارەی چۆنیەتیی 
ئیدارەدانی واڵتەوە قسەی ئاخر دەکەن. وایت 

}20١2{ ئیســتدالل دەکات کــە ناتوانــی 
دێموکڕاسی لە نمایشــێکی دێموکڕاسییانەدا 
کورت بکەیتەوە. بە پێچەوانەوە، فەرمانڕەوایان 
ئیدیعــا دەکەن کــە نوێنــەری خەڵکن و لە 
ڕێگــەی ئەم نوێنەرایەتیکردنــەوە، ڕێگری لە 
هاتنەئــارای نوێنەرایەتییەکــی دێموکڕاتیکی 
ڕاســتەقینە و بەرفــراوان. ئــەوەی کــە لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا دەکەوێتــە بەر چاو، 
ئەوەیــە کــە ڕێژیمــە نــا دێموکڕاتیکەکان، 
ئاگاداری هێزی نمایشــی دروشــمدانن و بە 
گرووپــە  ســەرکوتکردنی  بــۆ  بەردەوامــی 
جیاوازەکان، کە لەوانەیــە بیانهەوێ دەوڵەت 
ببێتــە دامەزراوەیەکی سیاســیی بەرفراوان و 
نوێنەرایەتیکــردن، کەڵــک وەردەگرن }بڕوانە 
و  دەوڵەتــەکان  ئەگەرچــی   .}20١2 وایــت 
حکومەتەکان بە هاوتا لە قەڵەم دەدرێن، بەاڵم 
نەزمی سیاســی زۆرگرینگە کە ئایا دەوڵەت و 
حکوومــەت هاوشــێوەی یەکن؟ لــە لیبراڵ 
دێموکڕاســیدا، حکوومەتەکان دەتوانن دەنگ 
بدەن و دووبارە هەڵبژێردرێنەوە یان بگۆڕدرێن، 
بــەاڵم دامــەزراوە دێموکڕاتیکەکانی دەوڵەت 
کەم تا زۆر دەتوانــن وەکوو خۆیان بمێننەوە، 
ئەگەر پارتە غەیرە لیبراڵەکان دەســت بەسەر 
دامــەزراوە دەوڵەتییەکاندا نەگرن و نەیانخەنە 
و  بەرژەوندیخــوازی  ڕوانگــەی  خزمــەت 
ئەجنداکانــی خۆیانەوە، هەر بەو شــێوەیە کە 
ئێمە شاهیدی ئەو مەیالنەین لە سەرتاسەری 
ڕۆژهەاڵتی ئورووپــا و ویالیەتەیەکگرتووەکانی 
ئەمریکا لە دەوڵەتــی ترامپدا. کاتێک باس لە 
کانتێکستی دەوڵەتی ئیستبدادی لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت دەکرێ، بۆ وێنــە واڵتێکی وەکوو 
ئێــران، دەوڵەت بە بەرباڵوی لــە الیەن تاقە 
حیزبێکەوە کە خۆی بــە پارێزەری دەوڵەت، 
میللەت و تەنانەت لە هێندێک بواردا خوداش 
دەزانێ، بەڕێوە دەچێ. ئەمە سەرمەشقێکە کە 
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا بوونــی هەیە، 
جێگایەک کە بنەماڵەیــەک، هێزە چەکدار و 
ئەمنیەتییــەکان، مێدیــاکان و ئابووری پاوان 
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دەکات تاکوو لەم ڕێگەیەوە دەســەاڵتەکان لە 
نەسڵێکەوە بگوازنەوە بۆ نەسڵێکی دیکە }بڕوانە 
سەسوون 20١6{. لە واڵتە ئیستبداد لێدراوەکاندا، 
سیاســەتی خۆشــبژێوی }ڕفاە{ لــە پلەی 
یەکەمدا وەکوو ڕێوشــوێنێک بۆ دابین کردنی 
عەداڵەت بە کار ناهێنرێ، بەڵکوو بۆ ڕام کردن 
و ســزادانی خەڵکــی نــاڕازی لــە هەمبەر 
حکوومەتی غەیرە دێموکڕاتیک، پێشێلکردنی 
یاســا و گەندەڵیی لەڕادەبەدەر، بنەجێ کراوە. 
ئەمەش بووەتە ئەبزارێک بۆ بەرتیل دان و کەم 
کردنــەوە خەڵکــی نــاڕازی. دابیــن بوونی 
خۆشبژێوی پێویستی بە وەفاداریی تاقیکراو و 
بەردەوام بە فەرمانڕەوایان هەیە کە لە ڕێگەی 
پابەنــد بــوون و پێڕەویکــردن لــە نەزمــی 
ئــەو  دەستڕۆیشــتووەکانی  و  کۆمەاڵیەتــی 
حکوومەتەوە، مسۆگەر دەبێ. مەترسیی تۆمەت 
لێــدان وەکوو خائین یــان دژی نەتەوەیی لە 
ڕێژێمە  لەگــەڵ  دژایەتیکردن  چوارچێــوەی 
ســەڕەڕۆکاندا، بەرز دەبێتەوە. ئــەوە مەنتقی 
دێتە بەرچاو کاتێک جەکســۆن لە }2007{ 
ڕایگەیاند کە دەوڵەت دەتوانێ ببێتە سەرچاوەی 
بەختەوەریــی مرۆڤــەکان، کــە خــۆی لــە 
دابینکردنــی ئــازادی، تەناهــی و کەرامەتی 
شارۆمەندەکاندا ببینێتەوە. جەکسۆن بەوپەڕی 
دڵنیایییەوە ڕایگەیاند، ڕاســتە کــە دەوڵەتە 
ســەرەڕۆ و ناموتەعارفەکان دەتوانن مافەکانی 
مرۆڤ پشــتگوێ بخەن و پێشێل بکەن، بەاڵم 
بە وەالنانی دەوڵەت، ناتوانی بە سەر ناعەداڵەتی 
و پێشێلکارییەکانی مرۆڤدا زاڵ بی. بەم پێیە، 
ئیدعاکــەی جەکســۆن }2007{ جێــگای 
مشــتومڕە لە بەر ئەوە ســەرنجی خەڵکانێک 
لەسەر دێموکڕاسیی ڕۆژئاوایی بە الڕێدا دەبات. 
زۆریەک لــە دەوڵەتە دێموکڕاتییەکانی ڕۆژئاوا 
کە لە کتێبی سەروەریی جەکسۆن }2007{ 
دا ستایش کراون، لە ڕووی پێشێلکاریی مافی 
مــرۆڤ و کەمینەکانــەوە ڕاســتەوخۆ یــان 
ناراستەوخۆ بێبەری کراون. کەیسی پەنابەرانی 
ســوووری لە ســاڵی 2020 دا کە ڕوویان لە 

ئورووپا کــرد، نموونەیەکی بەرچــاوە کە ئەو 
خەڵکانەی کە لە دەستی توندوتیژی و شەڕی 
خوێناوی لە ســووریەدا هەڵهاتبــوون، مافی 
پەنابەرییان پــێ نەدرا. جگە لــەوە، پەنابەرە 
شــەڕی  قوربانیــی  بوونــە  ســوورییەکان 
ژێئۆپۆلێتیک لــە نێوان تورکیە، ڕووســیە و 
هەروەهــا یەکیەتیــی ئورووپادا. لــە کاتێکدا 
یەکیەتیی ئورووپا پشتیوانیی تورکیەی کرد بۆ 
ڕێگریکردنــی پەنابــەرەکان بۆ گەیشــتن بە 
ئورووپــا. تورکیە، کەڵکئاژۆیانــە پەنابەرانی بۆ 
قازانج و بەرژەوەندیی سیاسی و ئابووریی خۆی 
لــە بەرانبەر یەکیەتیی ئورووپــادا بەکار هێنا. 
ئەوانە هەر ئەو خەڵکەی سووریە بوون کە ئازار 
و مەینەتیان دەچێشــت و لە نێــوان بۆمب، 
سنوور و دیواری واڵتە داگیرکەرەکاندا، گرفتار 
ببــون. تەنانــەت لــە واڵتیکی بە تــەواوی 
دێموکڕاتیکی وەکوو ســوید، پارتە سیاســییە 
بەرچاوەکان، دەرگیری کێبەرکێی سیاسین بۆ 
ئەوەی نیشــان بدەن کە کامیان سیاسەتێکی 
قورس و بەرفراونتر لــە بەردەم پەنابەریدا، بە 
دورشــمگەلی وەکــوو »ســوید پڕ بــووە«، » 
ســنوورەکان داخەن« ســنوورەکان پۆشتەتر 
بکەن!« بەڕێوە دەبەن. لە ڕاســتیدا پەناخوازی 
یەکێــک لــە نموونــە زەق و بەرچاوەکانــی 
چۆنیەتیی سازوکاری نابەرابەری و پەیوەندیی 
ژێئوپۆلیتیکی هێزەکان لە نێوان ســەروەریی 
واڵتانی ڕۆژئاوایی لە جیهانی باکوور و باشووری 
دنیــادا بە دابەشــکردنی جیاوازیــی بیروڕای 
سیاسی، جموجۆڵ، پشتیوانیی یاسایی و مافی 

ئابووری لێک گرێ دەدرێ. 

هیرارشــیی دەوڵەت ـ نەتــەوەکان و 
کێبڕکێی بە جیهانیبوون 

گەرچی هەموو واڵتە ناســراوەکان لە ئاســتی 
نێودەوڵەتیــدا بە بێ لەبەرچاوگرتنی قەڵەمڕەو 
و حەشــیمەتەکەیان، لە ڕێکخــراوی نەتەوە 
یەکگرتووەکانــدا خاوەنی کورســی و پێگەن، 
ئەوان لە کردەوەدا بە پێی لۆژیکی داگیرکاری، 
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بە شێوەیەکی هیرارشی و پەیوەندیدار شکڵیان 
گرتووە. بارتڵســۆن }20١4{ پێشنیار دەکات 
کە لە چوارچێوەی کۆمەڵگە سنووردارەکاندایە 
کە ســەروەری لە جیهانی ئێمەدا بەرجەستە 
دەبێتەوە و سەرەکیترین کارکردی ئیدئۆلۆژیی 
چەمکــی ســەروەری، ڕەوایی بەخشــینە بە 
سیستەمی نێودەوڵەتی و سیستەمی دەوڵەت، 
کە ســەروەری لەوێــدا مانا پەیــدا دەکات. 
ســەرەڕای ئەمانە، بارتڵسۆن }20١4{ ئەوەی 
خســتەڕوو کە کردەوەی بە فەرمیی ناســین 
و نەناســینی دەوڵەتەکان و میللەتانی غەیرە 
دەبێتە  ســەروەرییەک،  وەکــوو  ئورووپایــی 
ئەبزارێکی سەرەکی بۆ پاراستنی هیرارشییەکی 
پەیوندیدارلە نێــوان ئورووپایییەکان و غەیرە 
ئورووپایییەکاندا. بۆ وێنە، غەیرەئورووپایییەکان 
زۆر جار بۆ چوونە نێو کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی 
بە هۆکاری بیرو بۆچوونی« ناشارستانی بوون« 
و نەبوونــی دامەزراوەی ڕێکوپێکی سیاســیی 
هاوشــێوەی واڵتانی ئورووپایــی و ڕۆژئاوایی، 
بێبەش بوون. وەها پرۆســەگەلێکی تر، بواری 
بۆ بااڵدەســتی و پێڕەویکردنی ئورووپایییەکان 
لە الیەن غەیرەئورووپایییەکانەوە، ڕەخساندووە. 
تەنانەت ئەگەرغەیرەئورووپایییەکان توانیان بە 
شــێوەیەکی فەرمییش بچنە نــاو کۆمەڵگەی 
بــە چاوێکی هاوســانەوە  نێونەتەوەیییــەوە، 
لەوانیــان نەدەڕوانی و بگرە ســەروەرییەکی 
مەرجداریشــیان پێ دەدرا }بارتڵسۆن 20١4، پ 
2٩{. لەم ڕوانگەیەوەیە کە ئەگنو }200٩{ لە 
نێوان ئەو دەوڵەت و ســەروەرییانەی کە تەنیا 
ناوێکن و ئەو واڵتانەی کە لە ئاستی نێوخۆیی 
و نێودەوڵەتیــدا کاریگەرییان هەیە، جیاوازی 
دادەنێ. واڵتانی ناســراوی دنیــا بە هۆکاری 
جیاواز لــە بواری هێزی نیزامــی، ئابووری و 
سیاسی، لە ڕێگەی جۆربەجۆرەوە سەربەخۆیی 
و ســەروەرییەکی زیاتریان هەیە. زۆریەک لە 
واڵتانی عەڕەبی لە ناوچەی خەلیج ناتوانن ئیدیعا 
بکەن کە سەروەرییەکی بەهێزیان هەیە، لەبەر 
ئەوەی ئەوان پێویستیان بە پشتیوانیی نیزامیی 

ئەمریکایە بۆ خۆپاراستن لە هەمبەر یەکتر و لە 
بەرانبەر واڵتانی نەیاری وەکوو ئێراندا. لەوانەیە 
قەتەر واڵتێکی بچووک بێــت، بەاڵم خاوەنی 
خەزێنەیەکی لەڕادەبەدەری گازی سروشتییە 
و لــە کەناڵێکی میدیاییی وەکوو ئەلجەزیرەی 
عەڕەبی و ئینگلیزی سوودی وەرگرتووە تاکوو 
ئەجێندا سیاســییەکانی خۆی لە سەرتاسەری 
دنیادا بباتە پێشــەوە. قەتەر سەرەڕای هێزی 
نەرمــی کەناڵە مێدیاییەکان و هێزی ئابووریی 
خۆی، خانەخوێی گەورەترین بنکەی نیزامیی 
ئەمریکایە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا. بێگومان، 
لەوانەیــە بــە قازانجی ئەمریــکا نەبێ کە لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا چەکەکان بێدەنگ بن 
و ئاشــتی بەرقــەرار بێ، بــە لەبەرچاوگرتنی 
ئەوەیکــە واڵتانــی خەلیــج بــە بەردەوامی 
کڕیارێکی بەڕۆژی چەکە ئەمریکییەکانن. ئەمە 
نموونەیەکە لەو ڕاســتییە کــە ئەم واڵتانە بە 
هــۆکاری نەزمی ژێئۆپۆلیتیکی ناهاوســان و 
ناجێگیر لە ناوچەدا، بۆ لەســەرپێ ڕاوەستان، 
دەستەوداوێنی هێزە ڕۆژئاوایییەکانن. ئەمەش 
ئــەو پرســیارە بەجێیــە لەبــارەی مۆدێلی 
دەوڵەتی وێستفاڵی لە بوارەکانی ناڕۆژئاوایی و 

دیسکۆرسی جیهانیبوندا دێنێتە ئاراوە. 
دیسکۆرسی مافی سەروەری، لە ڕێگەی ئەو 
پڕۆژانەی کە تەرخان کرابوون بۆ داگیرکاری، 
بە مەبەســتی کپکردنی بانگەشە لۆکاڵییەکان 
بــۆ بەرانبــەری و پاســاوهێنانەوەی خەڵکی 
خۆجێی لە ئۆســتراڵیا، واڵتە یەکگرتووەکانی 
ئەمریــکا، ئەمریکای التین و کانادا، داڕێژرابوو 
}بڕوانە ڕابینســون 2007؛ کۆکــس 20١4{. ئەمە 
بەو مانایەیە کە لــە بنەڕەتدا نەزمی جیهانی 
لــە الیەن واڵتانــی ڕۆژئاوایییــەوە و بایەخی 
شــارۆمەندیی ڕێژیمــەکان، لەو شــوێنانەی 
کە دامــەزراوە ڕۆژئاوایــی و ئورووپایییەکان 
زۆر بەرز دەنرخێندران و یەکســانیخوازتر لە 
نائورووپایییــەکان بــوون، پێک دێ.}کاســتڵ 
کــە  بارودۆخێکــدا  لــە  تەنانــەت   }2005
نائورووپایییــەکان بە شــێوەی فەرمی مافی 
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شارۆمەندی و یەکسانیان پارێزراو بێ }ئەلیاسی 
20١٣{. لە کاتێکدا کە سەرمەشــقی وێستفاڵ 
لە ئورووپادا ســەدان ســاڵی خایاند تاکوو لە 
چوارچێوەی ئەزمونێکی دوورودرێژی دەرگیری 
و شەڕە خوێناوییەکاندا شکڵی گرت و بنەجێ 
بــوو }بڕوانە ئەگنو 200٩{ ئەو بڕوایە لە ئارادایە 
کە هەمــان مۆدێلی دەوڵەتی بەســتەبەندی 
کراو وەکوو خەاڵتێکی بەردەســت لە ڕێگەی 
زەریاکانەوە بگوازرێتەوە تاکوو چوارچێوەیەکی 
ئەرکدار بە مەبەســتی بەرقەرارکردنی ئاشتی 
لــە گــەڵ لیبڕالیــزم لــە باشــوری جیهان 
دەســتەبەر بکات }کارتــس، 20١5 پ ١0٩، ..{. 
لێرەدا دژبەیەکی لــە چۆنیەتیی بەکارهێنانی 
و  نائورووپایییــەکان  دژی  لــە  ســەروەری 
چۆنیەتیی چەسپاندنی لە کانتێکستی لۆکاڵیدا 
دێتــە ئاراوە. ئاشــکرایە جیاوازیــی قەومی و 
مەزهەبی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست یان ئافریقا، 
وێڕای چەندین دەیەی هەوڵ بۆ بەرقەراکردنی 
ئاشــتی و سەرخستنی ســازوکاری پڕۆژەی 
دەوڵەت لەسەربیرۆکەی ئورووپایی- ئەمریکایی 
لەگەڵ مۆدێلی وێســتفاڵیدا یــەک ناگرێتەوە 
}ئەگنــو 200٩، پ2١2{. لە بیاڤی قەوم-نەتەوە 
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، دەوڵەت، ئیدارەدانی 
لە شــێوەی ئەمنــی و پاوانکردنــدا بنەجێ 
کردووە و بە هەســتیارییەوە لــە ڕێگەی ئەم 
خۆســەپاندنەوە، پارێزگاری لە سەروەرییەکان 
دەکەن. ڕوانگــەی ئەوان ئەوەیــە کە دەنگە 
جێگــرەوەکان، ئەزموونــەکان، شوناســە بێ 
سەروەرییەکان وەکوو »دژە نەتەوەیی« و پیالنی 
دەرەکی یان دوژمنانی ناوخۆیی دەشــوبهێنن. 
ســەرەڕای ئەمانــە، هــەر بەو شــێوەیە کە 
کردووەتەوە،  پشتڕاستی   }2007{ جەکسۆن 
تێگەیشــتنی نێودەوڵەتی بۆ سەروەریی واڵت، 
ئەنجومەنێکــی کۆنەپارێزە کە نــە خوازیاری 
هاندانە بۆ دروســت کردنی واڵتێکی نوێ و نە 
مەیلێکی هەیە بۆ بەفەرمی ناسینی داخوازیی 
خەڵکانێک کە بێ دەوڵەتن و مافی دروســت 
کردنی دەوڵــەت بۆ خۆیان بــە ڕەوا دەزانن. 

زۆر جار ڕەدکردنــەوەی ئیدیعای قەبوڵکردنی 
دەوڵەت، بەبێ لەبەرچاوگرتنی دابەشکارییەکی 
نادڵخــواز و دژبەیەکــی لە ســنوورەکانیاندا، 
لــە ڕێگەی » ئاشــتی« و » ســەقامگیرییەوە« 
پاســاو دەدرێ، ئەمەش بە مەبەستی بەپیرۆز 
زانینی یەکپارچەییــی واڵت لەقەڵەم دەدرێ. 
زۆریەک لە ســنوورەکانی ئێستا لە باشووری 
جیهان لە الیەن هێزە ئیمپریاڵەکانی ئورووپاوە 
دەستنیشــان کراون و لەو کاتەوە نەخشــەی 
سیاسیی جیهان تا ڕادەیەکی زۆر وەکوو خۆی 
ماوەتەوە. جەکســۆن دەســتەواژەی کەوشی 
نالەباری بۆ شــیکردنەوەی ڕاستییە دژوارەکان 
لە بــواری قەڵەمڕەو وحەشــیمەت کە واڵتە 
سەقامگیر و ناسراوەکان بانگەشەی بۆ دەکەن 

بە کار هێناوە: 
کەیســەکاندا،  زۆربــەی  لــە  تەنانــەت 
کەوشەکانی ئەو ناوچەیە بە هیچ شێوەیەک بۆ 
لە پێ کردنی خەڵکەکەی نەدەبو و چاوەڕوانی 
گۆڕینــی کەوشــەکان جگــە لە کێشــەی 
پاراســتنەکەی، دڵەڕاوکێ و نیگەرانیییەکانی 
زیاتــر دەکــرد. بــە تایبەتی ئــەم بابەتەش 
کاتێــک زیاتر خۆی دەنواند کــە لە ڕوانگەی 
نێونەتەوەیییەوە هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرا. ئەم 
ســنوورانە، وەکوو میراتێکی پیرۆزیان لێهات 
و گۆڕینی ســنوورەکان بەم شــێوەیە دژوارتر 

بوونەوە }جەکسۆن 2007، پ ١07{.
شیاوی ئاماژە پێ کردنە کە هیچ واڵتێک 
بوونێکــی پیرۆز و ســەروو مێــژووی نییە لە 
بــەر ئەوەی خــودی دەوڵــەت پێکهاتەیەکە 
کــە گرێدراوی مرۆڤە و هــاوکات بەرئەنجامە 
ڕاستەقینەکەشــی بۆ ئــەو خەڵکەیە کە لەو 
چوارچێوەیە یان جیهانەدا دەژین. ســەرەڕای 
جێگیربوونی قەڵەمڕەو و سنوورەکانی دەوڵەت 
و ئیدیعــای نەگۆڕبوونیان، ئیدیعای جۆراوجۆر 
لە بــارەی چۆنیەتیــی گۆڕیــن و ئاڵۆزبوونی 
پڕۆسەکان وکاریگەریی هێزی بازاڕی جیهانی 
لەســەر دەســەاڵتی دەوڵەت لە ئارادایە. زۆر 
جــار جیهانیبــوون لــە پەیوەنــدی لەگەڵ 
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کەمکردنــەوەی بایەخی فەزا و مەودایەک کە 
بازاڕی ماڵیی جیهانی، پەیوەندیی تەکنۆلۆژی 
و بەرهەمهێنانی خێرای کەرەستەی هاتوچۆی 
لێ کەوتووەتەوە، کەوتووەتە بەر باس }ئەگنیو 
200٩{. پاش جیهانیبوون، هەڵوەشــانەوە یان 
پاشەکشێی سەروەریی دەوڵەت کەوتووەتە ژێر 
پرسیار و هەڵسەنگاندنەوە }بڕوانە ١٩٩6؛ سترانگ 
١٩٩6؛ لێڤی و ســزینایدەر 2006{. بەم شــێوەیە، 
تەفســیری جیاوازی  کاریگەریی جیهانیبون، 
بۆ کراوە. بە دروســتکردنی زمینەی سیاســی 
لە فۆڕمــی نانەتەوەیی، مــاف و ئەندامبوون، 
ڕزگاریدەرلەقەڵەم  سیاســیی  هێزێکی  وەکوو 
دراوە. لــە کاتێکدا کە چەپــەکان دەیانهەوێ 
هێــزی فەرسایشــی جیهانیبــوون بخەنــە 
چوارچێوەی دەوڵەتی خۆشبژێوییەوە }رفاە{، 
پارتــە ڕاســتڕەوەکانی قەوم-نەتــەوەکان لە 
سەرتاسەری دنیادا، جیهانیبون وەکوو هێزێک 
دەبینن کە شوناسی نەتەوەیی الواز دەکات و 
دوکتورینێکی چەند فەرهەنگی دابەش دەکات 
و یەکگرتووییی نەتەوەیی پارچە پارچە دەکات 
}بڕوانە ئەلیاســی 20١٣{. هابســون لە 20١5دا 
ڕایگەیانــد کــە جیهانیبون لە الیــەن هێزە 
ڕۆژئاوایییەکانەوە بۆ ســەرلەنوێ داڕشتنەوەی 
دنیا، کە لە ڕاســتای لۆژیــک و بەرژەوەندیی 
شارستانیەتی ڕۆژئاوادایە، پەسند کراوە، گەرچی 
چین و ڕوسیا بە جددی بەرەوڕووی بوونەتەوە. 
ســەرەڕای ئەمانە، دیسکۆرسێکی جیهانی کە 
بە بەرفراوانی پەســند کراوە کــە لە بنەڕەتدا 
لە ڕۆژئاواوە سەری هەڵداوە،  ســەرچاوەکەی 
ئەو مەیلەی هەیە کە شوناسە ناڕۆژئاوایییەکان 
وەکوو بوونێکی مەترسیدار بۆ سەر دێموکڕاسی، 
بەرابەریی ڕەگەزی و پێکەوە هەڵکردن نیشان 
بدات کە ڕۆژئاوایییەکان ئیدیعا دەکەن ئەوان 
خاوەنداریەتــی لەو بایەخانە دەکــەن }بڕوانە 
بارون 2006{. ئەم بەجیهانیکردنەی ئەوانیترکە 
دەمارگرژ،  وەکوو جەوهەرێکی  موسوڵمانەکان 
دژە ژن، توندوتیــژ و پێکــەوە هەڵنەکــردن 
بەرئەنجامێکــی خوێناویــی  لەقەڵــەم دەدا، 

بۆ حەشــیمەتی موســڵمانان لــە واڵتەکانی 
وەکوو هیند، ئیســرائیل، چین و ڕوســیا، لێ 

دەکەوێتەوە. 

لە  دەوڵەت  ناوەندگەریەتیی  بەردەوامیی 
دونیا 

لــە چوارچێــوەی هێزی قــورس و قایم یان 
بــەرەو الوازی چوونــی دەوڵەتــەکان، دوو 
بۆچوونــی دژ بەیەک هەیــە، بەاڵم جیاواز لە 
یەکتریش نین. بۆ وێنە، ئســکینر }20١٣{ 
بەڵگــە دێنێتەوە کەهەنووکــەش پلەبەندیی 
نێودەوڵەتــی لە ژێر هێژمونیی ئەو واڵتانەدایە 
کە لە بواری شــەڕ، ئابووری و دەستێوەردانی 
مرۆڤ دۆستانەدا پێشــەنگن. دەوڵەتەکان لە 
ناوخۆدا ڕۆڵێکی سیاســیی بەرچاو دەگێڕن لە 
بیچم گرتنی سیاســەت و یاســادا. سەرەڕای 
ئەمانــە، دەوڵەتەکان وێــڕای پارێزگارییەکی 
چڕتر لە ســنوورەکانی خۆیان، لــە هەمبەر 
هەڕەشــە دەرەکییەکانــدا و چاوەدێریکردنی 
شارۆمەندەکانیان جەســوورتر بوون. هەر بەو 
شــێوە کە لە قەیرانی ئابووریی ساڵی 2008 
دا بینیمان، کاتێک سیستەمی بانکی تووشی 
قەیرانی هەڵدێری ئابووری دەبێ، دەوڵەتەکان 
وام دەدەن. هەروەهــا ئێمە دەتوانین ئەوەش 
زیاد بکەین کە چۆن ڤایرۆسی کرۆنا لە ساڵی 
2020 دا بوو بە هۆی زیندوکردنەوەی دەوڵەت-
نەتەوە. وەکوو دژکردەوە و واڵمدانەوەیەک بۆ 
کۆنترۆڵــی کردنی ڤایرۆســی کرۆنا، زۆریەک 
لــە واڵتــەکان دەســتیان دایە داخســتنی 
سنوورەکانی خۆیان و سنوردارکردنی هاتوچۆ 
لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵتەکانیان. ئەم کردەوەیە 
واڵتانی ئەندام لە یەکیەتیی ئورووپاشی لەخۆ 
گرت کە دوکتورینێکی هاوبەشــیان هەیە لە 
بواری ســنورە ئازادەکان و شوناسی بەهێزی 
ئورووپایــی، هاتوچــۆی خەڵــک، کااڵکان و 
دروســتکردنی ســەرمایەدا. ئەوەش ئاشــکرا 
بوو کــە یەکیەتیــی ئورووپــا میکانیزمێکی 
هاوبەشی بۆ ڕووبەرووبوونەوە لە گەڵ ڤایرۆسی 
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کرۆنادا نییە. بــە پێچەوانەوە، دەوڵەتەکان بە 
شێوەیەکی خۆویستانە، وێرای هەمەگیربوونی 
مەترســیی ڤایرۆسی کرۆنا، دەســتیان دایە 
پاراســتنی ســنوورەکانی خۆیان و لە پلەی 
یەکەمدا جەختیان لە سەر نەتەوەکەی خۆیان 
کردەوە. جگە لەمانە، بە هۆکاری کارتێکەری 
و ناسەقامگیریی ڤایرۆسی کرۆنا لە ئابوورییدا، 
زۆرێک لە واڵتەکان بەڵێنیان دا کە یارمەتیی 
دەوڵەتی پێشکەش بکەن و پشتیوانیی ئابووری 
لە شــەریکە تایبەتە ناوخۆیییەکان بکەن کە 
ڕووبەرووی مەترســیی داشکان بوونەتەوە. لە 
ســەر ئەم بنەمایە، دەوڵەت لە ژێر سێبەری 
وشــەی جیهانیبوندا کە بانگەشە دەکرێ کە 
دەوڵەتی لە گۆڕ نــاوە، نەیتوانیوە کۆتایی پێ 
بێنــێ و کەمڕەنگــی بکاتەوە }بڕوانە ئســکینر 
200٩{. کوهــن }200١{ هەر لەســەر ئەم 
بنەمایە ئاماژەی بەوە کرد کە جیهانیبوون بە 
مانای بااڵدەســتی و ناجێگیربوونی دەوڵەت و 
سەروەریییەکان نییە، لە بەر ئەوە واڵتەکان و 
بە تایبەتی واڵتە بەهێزەکانی ڕۆژئاوا، ئەکتەری 
سەرەکین لە ڕێکخستن و بیچم دان بە ئابووریی 
دنیــا لە جیهانــدا. بەم پێیە، مەبەســەتەکە 
ئــەوە نییــە کە هیــچ شــتێک گۆڕانگاریی 
بە ســەردا نەهاتــوە، بەڵکــوو گۆڕانکارییەکە 
پەیوندیی بە ســەرلەنوێ داڕشتنەوەوە هەیە 
نەک لە ناو بردنــی دەوڵەتەکان. هەنووکەش 
دەوڵەتەکان هێزی خۆیان لە ســەر قەڵەمڕەو 
و ســنوورەکانیان پاراســتووە و کەڵــک لــە 
ســەروەرییەکی نەرم و نیانتــر وەردەگرن بۆ 
دابینکردنــی بەرژەوەندییەکانــی خۆیــان لە 
کانتێکستی جیهانیدا. جگە لەمانە، خەڵکانێک 
هەن کە خوازیاری بانگهێشــتکردنی لویاتانن 
ســەرەکی  وەکوو«ئەبزاریکــی  دەوڵــەت  و 
بــۆ ئازادیی مــرۆڤ، ئاشــتی و دابینکردنی 
تەناهیی کۆمەاڵیەتی دەزانن و بە شێوەیەکی 
پارادۆکسیکاڵ سەرپەنایەکیان بۆ ڕەخنەگرانی 
سیاســی دەستەبەر کردووە }20١2، پ ٣٩7{. 
بە پێچەوانەوە، ئیســکنیر}20١٣{ و دوگەی 

}20١2{ پێداگری و جەخت لەسەر دەوڵەت 
دەکەنەوە، براون}20١4{ لەسەر ئەو بڕوایەیە 
کە ناتوانــی دەوڵەتــە دیواردارەکانی جیهان 
وەکــوو هێزێکی ماســولکەردا لەقەڵەم بدەی 
بەڵکوو کەمڕەنگ بوونەوەی ســەروەرییەکان 
وەکوو نیشانەیەک دێتە ئەژمار. تایبەتمەندیی 
ســەرەکیی دنیــای ئێمە لە ســەردەمی بە 
کــردەوەی  نێوان  ناکۆکیــی  جیهانیبوونــدا 
دەوڵــەت لە پەیوەنــدی لەگــەڵ کرانەوە و 
داخســتنی ســنوورەکان، تۆڕە جیهانییەکان 
و نەتەوەخوازیــی لۆکاڵیدایــە. هۆکارەکــەی 
هێرشــی نیزامیــی دەرەکییــەکان نییە کە 
دەوڵەتــەکان ســنوورەکانی خۆیان پۆشــتە 
دەکــەن، بەڵکوو زۆرتر پەیوەندیی بە ئەکتەرە 
پێیان  نادەوڵەتییەکانەوە هەیــە. دەوڵەتەکان 
باشــە کە دیوارەکان و ســنوورەکانی خۆیان 
بە ئاماژە بە هەڕەشــەی تیرۆر، کۆچبەران و 
قاچاخ، یاســایی بکەنەوە. بێ لەبەرچاوگرتنی 
ئەوە کە واڵت دۆخی داراییی باشە یان خراپ، 
مەیلێکی لــە ڕادەبەدەر هەیە بۆ ڕاکێشــانی 
دیواربــە ئامانجــی دابینکردنــی ئەمنییەتی 
واڵت و هەروەها دانیشــتوانی واڵتەکە. براون 
ســاڵی }20١4{ ئاماژەی بــە دوو نموونەی 
بەرچاوی وەکوو ئیســرائیل و ئەمریکا کرد کە 
چۆن خەریکن ڕەوایی بە دروستکردنی دیوار 
دەدەن. لە کاتێکدا کە ئیسرائیل دیسکۆرسی 
قوربانــی بــوون و خەســارهەڵگرتوویی بــە 
هۆی هەڕەشــە تیرۆریســتییەکان لە الیەن 
فەلەســتینەوە دەخاتە ڕوو، کۆچبەرانی التین 
تەبار لە بەرهەمەکانی ســاموئیل هانتینگتون 
وەکوو مەترســییەکی فەرهەنگــی و زاڵبوون 
بەســەر فەرهەنگی ئەنگلۆ-ساکســون نیشان 
دەدرێ و لە الیەن ســەرۆک ترامپەوە وەکوو 
»هێرشــکردن« دێتــە ئەژمــار. ئــەم واڵتانە 
وەکــوو واڵمدانەوەیەکی بەهێز بۆ پێشــگرتن 
لەم هێــزە »یاغییانــە«، دژایەتییــان وەکوو 
مەترســییەکی یاســایی بــۆ ڕێگریکردن لە 
تێپەڕین و دەربازبوونی موسوڵمانانی »بەربەر« 
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یــان التینەکان لــە ســنورەکانەوە داناوە بۆ 
کۆنترۆڵکردن و دەرکردنی ئەوان کە تەنانەت 
هێندێک جار دەشــیانکوژن. بــەم کردەوەیە، 
دەوڵەت سیگناڵێک بۆ سەروەری، بە نیشانەی 
ڕاشکاوی و بەهێز بوون لە دابینکردنی ئەمنیەتی 
شارۆمەندانی خۆی بە هەڵچنینی دیوارەکان و 
نیزامی کردنی سنوورەکانیان، بۆ شارۆمەندان 
و دنیای دەرەوەی دەنێرێ. ئەم دەوڵەتە هەم 
قوربانــی دەبێ و هەمیش وەکــوو ئەبزارێکی 
بەهێز بۆ ڕاگرتنی دوژمنانی شاراوەی ناوخۆیی 
و دەرکــی لە ســنوورەکاندا، بە مەبەســتی 
پارێزگاریکــردن لەوجیهانە شارســتانییە کە 
ڕەنگرێــژ کــراوە و »بەربــەرەکان« ئارەزووی 
هەڵوەشــانەوەی دەکــەن، لەبەرچاودەگیرێ. 
لــەو کاتەوە کــە دەوڵەت وەکــوو نوێنگەی 
سەروەری و لووتکەی دەسەاڵت بۆ پارێزگاری 
لە شــارۆمەندانی خۆی لە هەمبەر مەترسییە 
ناوخۆیــی و دەرکییەکانــدا دێتــە ئەژمــار، 
پێویستە خاڵە الوازەکان، خەسارهەڵگرتوویی، 
گوماناوی بوون و نائارامیییەکان بڕەوێننەوە. بە 
هەڵچنینی دیوارەکان وەکوو قەرەبووکردنەوەی 
مافی ســەروەریی لەدەستچوو یان الوازکراو و 
پاراستنی هێرشبەرانە لە سنوورەکانی خۆی، 
دەوڵەت هێزی خۆی نمایش دەکات و یارمەتی 
دەکات بە بەرهەمهێنانی بیرۆکەی سیاســی 
لــەو بوارانەدا کــە پارێزگارییــان لێ دەکات 
و ئەوکەســانەی کە خوازیــارە وەالیان بنێ. 
دەوڵــەت تەنیا ئامانجەکەی بیچم دانی بابەتە 
کۆمەاڵیەتییەکان وەکوو بەشێک لە نەتەوە نییە 
بەڵکوو هەوڵ دەدات تاکوو هەستی گرێدراویی 
}همــذات پنداری{ ئەوان لەگەڵ دەوڵەت لە 
پاوانــی خۆیدا ڕاگرێ }بارون 20١4{. ئەدکینز 
و پەین- فت }١٩٩٩{ لە هەڵسەنگاندنەکەی 
خۆیاندا لە بارەی کردەوەی سیاســییەوە، لە 
ســەر ئەو بڕوایــەن کە نەزمــی کۆمەاڵیەتی 
و فەردانییــەت، هاوکات شــکڵیان گرتووە و 
بوونیان گرێدراوە بە یەکەوە. بە شــێوەیەکی 
دیاریکراو، زۆر جار شوناسی نەتەوەیی، وەکوو 

فۆڕمێــک لە بیرۆکەی سیاســی لــە نەزمی 
کۆمەاڵیەتیی دەوڵەت-نەتەوەی ئێســتادا یان 
دوڵەت-نەتــەوە لە داهاتــوودا بنەجێ دەبێ. 
ئەمــە ڕوونی دەکاتەوە کە بۆچــی ئەندامانی 
گرووپە سەردەستەکان مەترسیی لەدەستدان، 
الوازبوونی دەســەاڵتی دەوڵەت و شوناســی 
نەتــەوەی،ی بە خەســار و زیــان بۆ خۆیان 
دەزانن و لە داخســتنی سنوورەکان و دابین 
کردنی ئەمنییەتی نەتەوەیی پشتیوانی دەکەن 
کــە لە ڕۆاڵەتدا ئەمنییەتــی گیانی، ڕۆحی و 
ئابووریی ئەوان بەهێزتر دەکات }براون 20١4{. 
ئەم بەڵگــە هێنانەوەیە بە مانــای ئەوە نییە 
کە براون لە بایەخــی دەوڵەت کەم بکاتەوە، 
بەڵکوو الوزبوونی سەروەریی ئەوان بەرجەستە 
دەکاتەوە. هەر بەو شێوەیە کە براوان جەختی 
لە سەر دەکاتەوە، سەرەڕای شێوەی ئاسمانی، 
فەرمانڕەوایــی و ئارگیۆمێنتەکانــی پۆســت 
نەتەوەییی ئەم واڵتانە بــە بەردەوامی وەکوو 

ئەمانەی خوارەوە دەمێننەوە: 
نیشــانە گرینگەکانی سیاسەت پەیوەستە 
بە پاراستنیانەوە. بارودۆخی نالەباری پەنابەران 
و خەڵکی بێ دەوڵەتی دیکە وەبیرهێنەرەوەی 
ڕێــژەی بەربــاڵوی شــارۆمەندی سیاســی 
و گەرەنتیــی مافــی شــارۆمەندییە لــە نێو 
دەوڵەتەکانــدا و هەروەها وەکووباوترین خاڵی 
ئەمنییەتــی ماوەتەوە، وێــڕای ئەوەی وەکوو 
خاڵێکی شارۆمەندی چەسپاوە، بەاڵم وێدەچێ 
مافەکان بە یەکســانی دابەش نەکرێن }براون 
20١4، پ 67-68{. هەر لەم ڕووەوە، }20١٣{ 
مالێسڤیچ بەڵگە دەهێنێتەوە کە ئەم بیرۆکەیە 
بۆ دەوڵەت-نەتەوە  کە جیهانیبون کێشــەی 
دروست کردووە و ڕەوایییە سیاسییەکەی الواز 
کردووە، تێگەیشتنێکی زۆر ناڕوون و نادروستە 
}بڕوانە ئەگنیو 200٩{. ئەو لە سەر ئەو بڕوایەیە 
کــە جیهانشــموولی و بەکارهێنــەری، هەر 
بەوشــێوەیەی کە ئولریش بەک و زیگمونت 
باومەن پێشــبینییان کردبوو، دەوڵەت-نەتەوە 
و ناســیۆنالیزم کاڵ ناکاتــەوە و جێگرەوەش 
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نییە. بەم پێیەش، شۆڕشــە مەزهەبیییەکان 
و بیروباوەڕکان، وێڕای تایبەتمەندیی ســەروو 
نەیانتوانیــوە هێــزی دەوڵەت- نەتەوەیــی، 
نەتــەوە کەمڕەنگ بکەنــەوە و ببنە بەدیلێک 
بــۆ ناســیۆنالیزم. بە گشــتیی مالێســڤیچ 
ســەرەڕای ڕوانگەی ڕەخنەییی خۆی لە سەر 
ناسیۆنالیزم، جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە 
بەجیهانیبون، ناســیۆنالیزمی الواز نەکردووە، 
بەڵکوو بووەتە هۆی گەشەپێدانی ئیدئۆلۆژیی 
ناســیۆنالیزم و بوارێکی بەرباڵو بۆ خۆناسین 
لە ڕوانگەی نەتەوەیییەوە. ئەمە بە بەرفراوانی 
هۆکارەکەی بۆ ڕێکخســتنە بەپێشینەکان و 
ســەرمایەدانانی ئیدئۆلــۆژی دەگەڕیتەوە کە 
بووەتە هۆی ئــەوەی دەوڵەت-نەتەوە، وەکوو 
شێوەیەکی ســتانداردی دامەزراوەی دەوڵەت 
بناســرێ و هەروەها خەڵک لە سەرتاسەری 
دنیــا شــوناس و ناســنامەیەکی جێگیر لە 
چوارچێوەی دەوڵەت-نەتەوە و ناســیۆنالیزمدا 
ببیننەوە. بە پێچەوانەی ئەو تێگەیشــتنە کە 
جیهانیبــوون بایەخی جوغرافیا یان شــوێن 
کۆتایــی پێ دێنێ، هەســتی گرێــدراوی بە 
نیشــتمان و جوگرافیــاوە لــە کانتێکســتی 
پەیوەنــدی  لــە  هەروەهــا  ناســیۆنالیزمدا، 
لەگــەڵ پڕۆســەی خــودی و غەیرەخودی، 
خۆڕێکخســتن و بێبەشی پڕ بایەختر دەکات 
}مالێســڤیچ 20١٣{. بــە کورتــی، دەوڵەت-
نەتــەوە و گرێــدراوی بە نەتــەوەوە، نۆڕمی 
سیاسیی دنیای ئێمەن و ئەو کەسانەی کە لە 
دەرەوەی ئەم نۆڕمانەن، وەکوو شتێکی زیادی 
وەال دەنرێن و بایەخ و گرینگیی سیاســییان 
تامیلییەکان،  کــوردەکان،  کەیســی  نابــێ. 
ڕوهینگیا و ئاشــوورییەکان، دەریدەخەن کە 
بەبێ پشتیوانیی ڕاســتەقینەی دەوڵەت، ئەم 
گرووپانە وەکوو ژەمــە خواردنێکن لەو بیاڤە 
هۆڤانییەدا }وحشــیگەری{ کە خۆیان وەکوو 
زۆرینــە و خاوەندارانی دەوڵەت دەناســێنن. 
بێ شوناســی، خۆی لە خۆیدا پەڕاوێزخراویی 
نابەرابەریی بەردەوامی  سیاسی، فەرهەنگی و 

لێ دەکەوێتەوە. 
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