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 ت ە سیاس

ی  مێتودم ەه ەیملمالنێ وە. ئجڤاکڕێک خستنی  یتیەنیۆر چەسە لیاوازدا ی جگرووپنێوان  ەل ەیملمالنێت  ەسیاس
رخان بۆ ەی تەسمایەد یەوەر ئەبەل .شەبڕیاران وەڕۆکی ئەم ناوەو ه ەوەگرێتەسازدانی بڕیاری سیاسی د

 . وامەردەکی بەناکۆکیی ە بێتەڕۆکی بڕیاری سیاسی دەنێو ،ەشین سنووردارەداب

.  ەتەریا، سیاسەکانی زەسمایەد ەرگرتن لەسڕۆیی و مافی سوود وەودای دە، مەر ناوچەسەالن لەی نێوان گملمالنێ
بواری کاردا، ە لی قانوونی لەو ڕێساگ اڵتیەولی ە، مافگەجێی کارخانی باج، ەر ڕێژەسەل ملمالنێلدا، ەنێو گ ەل

 ملمالنێ. ەتەزراندن، سیاسەکانی دامەرجەو مە ی مووچەربارەجۆردا دەمەنێوان سازمانی ه ە. گفتوگۆ لەتەسیاس
 .ەتەسیاس ،ک سازمانێکەرەس یر کورسیەسەل

نانی بڕیاری  کارهێەێی بڕ ەل ەیەڵکی دیکەی خەوەی کردکردناڵت کۆنترۆڵەسەد .ەاڵتە سەت دەمکی سیاسەشاچ
ی ەزگەی دکردنۆڵرکۆنت ەدان ساڵە. سەو «سزا و تپاداش»ڕێی  ە، ل(ەوەتیڤەێگنتیڤ و ە)پۆز ەوەییتەیتی و ناەئای
.  جڤاکری ەرانسەڵکی سە ی خەوەی کرد( کردنڕێک)  کردندارماڵبۆ کۆنترۆڵ و  ەگرنگترین ڕێگ  ەتەت بووەوڵەد
. ئامرازی  داتەوڵەی دە زگەی دکردنۆڵرکۆنت پێناوە ن لەکەکتر دەیە دژ ب باتەجۆر خە مەی هگرووپدا، جڤاک ەل

و  ە. ئەشانەرتەالماری ئە تا پەه ەبگر ەوەڵبژاردنەمی هەیمانی دەپ ەر لەه ،نەت فرەوڵەی دەزگەر دەسەل ملمالنێ
کات و  ب رەبڕیار ددا ەی پێ دەڕێگ ،ستەد ەوێتە کەکی دەیەزگەددەگرێت تدا ەوڵەر دەسەست بەی دەگرووپ

  ەت، لە وڵەد»بدات.  السارسانی ەکدات سزای ە شی دەڕێگ ەی ەزگەو دەئ ێت.پێنەدا بیسجڤاکر گشت ەسەب
ناساندنێکی کالسیکی   ەمە. ئ«ەکردوو پاوانبۆ خۆی  نگیەبروزەزکارهێنانی ەی بمۆنۆپۆڵ  ەیەو سازمانەدا، ئجڤاک

کۆنترۆڵی دەبێت ستوور ەد ەو بیکات ەوەبکات  رزەویستی خۆی بدەیەوێت وی ەئ . ەـ  Max Weberر ەوێب ماکس
 ست. ەد ەت بگرێتەوڵەد

 

 ئایدیۆلۆژی یدابووت  ەپ

و پاش  ەرانسزنی ف ەژگاری شۆڕشی مڕۆ ە. لەوەکردۆتساڵی پڕ ک ەیەو خوردد ەس  دوو ئایدیۆلۆژیی ەوش
  ەببندەشێت لێک ەبیروڕاگ  :ەهاتوو ەم واتایەیش بەو ئێست ەمەو دەند. ئەس یە رەپ ەی ەم وشەئ ەوەکەشۆڕش

و  ەیشتن بەم ڕێبازی گەو ه تەئامانجی سیاسشام  ەی هەربارەد نینڕربەی سیاسی. بیروڕا دەوەۆ کردڕێنموو ب
 .  ەئامانجشا

تی ەخزمای  ئایدیۆلۆژیمکی  ە، چەوەڕووی مێژوو ەل اڵمەب. ەبووەهر ەهمانێکدا ەموو زە ه ەها لەبیروڕای و ەتەڵبەه
ڵدا.  ە ری هەمدا سەیەژدەی هەدەس ەم جار لەکەبۆ یی ەیەتاز ەسازدراو ەییاسیس ملمالنێو ەڵ ئەگەل ەیەه

دا خێرا  ند. ڕۆژگارێک بوو ئاڵوگۆڕی تێەسیان ەرەواری پ ەدانوستان و خوێند ەۆوباڵوبسازی ەی پیشجڤاککاتێک 
.  ەوەنباندا کۆبمسازە هاوبیر لە وەڕووی سیاسیی ەی لگرووپخسا ەها ڕەگوندیش بوارێکی و ەشار و پاشان ل ەبوو. ل

ە  وەڕووی سیاسییە لو گالن  ەد ەتێوپتر ڵک ەهات خە تا دەی هەوەر ئەبە. لپارتپاشان ناو نران  ەلەو سازمانگەئ
 ەواتە. کیدا بوونەپ، ەوەرییانەرانسەسازمانی س ندام وەزار ئەند هەخۆیان و چ ەب ، لێرەگ ی پارت ،بوونەگرنگتر د

تای ەرەس  ەک هاوکات بوو. لەیەی سیاسی تاڕادئایدیۆلۆژیلێر و ەگ پارتییدا بوونی ەتدا، پەبیی تاێکجڤاک ەجۆر ەل
 یئایدیۆلۆژیی ەستەواببوو ەها هەلێری وەگ پارتیک ە موو الیەه ەلورووپادا، ەئ ەلنەبێت ر ەهمدا، ەی بیستەدەس
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تی )کۆنسێرڤاتیزم( ەوارە، کۆنLiberalism یزمڕالەلیببوون:  ەمانەئ گرنگ یئایدیۆلۆژیبێت.  سیاسی
Conservatism  سۆسیالیزمو  Socialism. بۆ ڕۆژگاری شۆڕشی فرانسی. ەوەچێتەدکیان ێر سەبنجی ه 

کان  ەڕالەلیب ەکرد. واتەد ی مرۆڤ «تیەئازادی و موڵکای ،ژیان» مافیە رگری لەب (ئازادیخوازی ) یزمڕالەلیب
یندا ئازاد بێت،  ڕربەو د  هزرە ێک بخات، لڕ  ژیانی خۆیخۆی  بێت:ەهی ەوەس مافی ئەکەکرد تاکەداوایان د

لی ەژێر ڕێساگ ەخرێنەسازی نەبازرگانی و پیش ێت،ت بەوڵەتی دەشداری بڕیار دانی سیاسەبهەبێت بۆی 
 . 1789ی ەو فرانس 1776ی  ریکاەمەئکانی ەشۆڕشگێڕ ەڕالەلیبپڕۆگرامی  بوونە  مانەکورتی ئ ە. بەوەتەوڵەد

یانویست ەد ەمانەشۆڕش بوون. ئەدژ سانیەکمی ە رهەب (ی پارێزخوازیئایدیۆلۆژیکۆنسیرڤاتیزم: )وارتی ەکۆن
موو ەه ەواران دژ بەکۆننەبێت ەشانشینی، دین و خێزان. و و میللیرێتی ەپارێزن: نبی کۆن جڤاکنرخاندنی 
ێکی  مێتودک ەشۆڕش و ،وانەئالی بوون.  ەکی شۆڕشگێڕانەموو گۆڕانکاریەهە اڵم دژ بەک بووبن، بەگۆڕانکاری
 .ند بووەسەناپ ،جڤاکگۆڕینی 

  ەکاریان ل ەمانەیدا بوو. ئەکاڵدا پیگێڕی ڕادشۆڕشنێو  ەل («کسانیەبیری ی»یان   «تیەبیری برای») الیزمیسۆس
سیاسی. واتا ، جڤاکی و یکسانیی ئابوورەی ەیتی بوو لبر ەم بیرەئاڵی کرد. شاخەدا دزانەیشپنێو کرێکار و 

ی  ەوەی جڤاکی و سڕینگرووپر چین و ەسەێک بکردنشەموو دابەکان، هەیئابووری ەی جیاوازییەی زۆربەوەسڕین
ستاوێژی  ەبوو د ەوەگرنگ ئ ەرە. ڕێبازی هداڵکەاڵتی سیاسیی نێوان خەسەد ەبوون لەی هەو جیاوازیانەی ئەزۆرب

ش ڕێک ەمەد وەکان ئ ە. سۆسیالستە وەجڤاکی کۆنترۆڵست یان ژێر ەد ەی، بخرێنی ئابوورەسمایەد و مەرهەب
ڕیفۆرمی  بوو ەه ێت،بێن کارەب ەی شۆڕشگێڕانمێتودیویست ەبوو دە. هجڤاکی گۆڕین ی مێتودر ەسەل نبووەن
 ما.  رەهمیشدا ەبیست یەدەس ەلە و جیاوازییە. ئند بووەسەال پی ەپلەپل

 

 م ەی بیستەدە ست  ایدیۆلۆژئ

و  ەئڕانواند.  کی سیاسیی نوێداەی (ەچوارچێو /  ەرەمەچ ) ەچێو ەم، خۆیان لەکەڕی جیهانیی یە، پاش شئایدیۆلۆژی
ی ئایدیۆلۆژی ەست کرایەردەس پارتیی ئایدیۆلۆژیڵنران. ەمۆدێرن ه پارتیی تاکئایدیۆلۆژی دیکتاتۆریی ەمەد
ی ەڕەو باوەڕۆکی ئەی ناوە ربارەدا دەدوا بڕیار دی ەسەو کەئ ە، بووندەبیرم یرۆکەس  ەبوو پارتیری ەت. ڕێبەوڵەد
  نگەبروزەزی ەزگەدو  ەندەی پڕوپاگەزگەد ەت بەوڵەی دئایدیۆلۆژیموو بڕیارێکی سیاسی. ەی هە رچاوەس ەبووەد
 .گرتەدرەکنیکی مۆدێرن وەکانی تەتەرف ەدە واویان لەی تسوود شەیەزگ ەم دەپارێزرا، ئەد

مان ەی ئئایدیۆلۆژی زرا.ەدام ەوەتەکۆمیونیستی سۆڤی پارتین ەالیە، لپارتی تاکئایدیۆلۆژی ییدیکتاتۆرم ەکەی
ڵمانیا  ەئیتالیا و ئ ەل یی فاشیست و ناسیۆناڵ سۆسیالیسترسۆسیالیزمی مارکسیزم. پاشان دیکتاتۆ  ەجۆرێک بوو ل

ی  ەرچاوەنی تێدا بوو سە واو نوێ بوو. الیەت ەوەکی دیکەالی ەلو  کۆن کەالی ەل ەمانەی ئئایدیۆلۆژی. ەوەکای ەهاتن
و  ەمەی د Authoritarianرست ەپساالرناسیۆنالیزمی   ەربەس نی تێدا بووەگرت و الیەڵدەه  ەوەتی زووەوارەکۆن ەل

موو  ەی هکۆنترۆڵت ەوڵە، د)گشتگیر( تی تۆتالیتارەوڵەد ەنی نوێ تێیدا بریتی بوو لەم. الیەیەی نۆزدەدەکۆتای س
  ەوەکانەونەمی فیرعەردەس ەتوانیش نوێ بوو. لەمەی ه «رەڕێب»رستنی ەڵک بکات. پەڕووکارێکی ژیانی خ

 ڵگوتن. ەجێی پێدا ه ەتەبووەم نەی بیستەدەکانی سەپارترانی تاکەی ڕێبەس هێندەک
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ند. ەی سەرەموو جیهاندا پەه ەدار لئایدیۆلۆژی پارتیلێر و ەگ پارتی ی ەم، دیاردەڕی جیهانی دووەپاش ش
جیاواز  ەی فرەرخاندنی سیاسی. ڕوانگەگوتری هاوچەپێی د دامەانی جیهانی سێیاڵتەو ەی لەوەل ەشێکەش بەمەئ
 ەدا ببەرهەمهێنانر ەسەی سیاسی بکۆنترۆڵباو.  ەرەی هئایدیۆلۆژی ەاڵم سۆسیالیزم بووبووەئارادا بوون ب ەل

ی ئایدیۆلۆژی ەنێکی گرنگی دیکەنرا. الیەداد  Economic Growth ئابووریندی ەشەو گەکی پێویست ڕووەیەڕێگ
دا میللیباتی ڕزگاریخوازی ەکۆڕی خ ەتیخوازی نوێ لەکیەی پارتیناسیۆنالیزمی شۆڕشگێڕ بوو.   ،کانەلێرەگ ەپارت
 زان.

شی،  ەرتەاڵتی ئەسەدا، داڵتەوندین ەچ ەوتن. لەپێکانی ئامانجدا ژێرک ەل ەنوێیان ەلێرەگ  ەپارتو ەشێکی زۆری ئەب
دار. ڕژێمی  ئایدیۆلۆژییامی ەن پەخاو ەشیش بووەرت ەت ئەنانە. تەوەکای ەسازمانی سیاسیی کارا، هات ەک تاکەو
 سۆسیالیستی ڕادیکال.  پارتیڕژێمێکی تاک ەتیوپیا بووەشیی ئەرتەئ

نێزیک   ە، لەوەشتاکانەه ەکرا. لەکانی پێنەیکیەرەس ەی گرفتەشیش، چارەرتەت ئەنانەوتوو، تەانی دواکاڵتەو ەل
دەشێت  . ەوەکای ەبهێنن اڵتیەوتی و مافی ەایپارتەمی فرەسیست ەوڵیان داوەی نوێ هڤ ، بزافریقاەئاڵتانی ەموو وەه

باسکرا، ک ەو، ەم بیرەبووبێت. ئ یندنی ئایدیۆلۆژاگرنگترین ڕانو مافی مرۆڤی ر بی ندااجیه ە، لەیەوانەبڵێین ل
دا  ەو ساڵەیدا کرد. لە کی نوێی پەکۆیەس 1945ڵی او س دەگرێت  ەوەمەیەژدەی هەدەوپای سوروەئ ەل ەرچاوەس

 ە. لەوەکردباڵو  اڵتیەو یماف  ،ی مافی مرۆڤەربارە ی دەکەناودار  ەیاننامەب UNکان ەکگرتووەی ەاڵتەسازمانی و
 ئایدیۆلۆژی. مکی ەمین چەکەی ەاڵتانی دیکتاتۆردا، بووەو ەمرۆڤ، ل یماف  ەربەس  ڕیەدا، باوجیهانری ەرانسەس

  ەهات ەوەجۆرەرگی فرەبە یهاندا بموو جەه ەل بێت.م بووەکەهاوهێزی ی ەیەوانەل بوو، ەکێکی دیکمەاسیۆنالیزم چن
وپا و وروەئاڵتی ەڕۆژه ە ل کی شین بوو.ەکی دینەیەر بناخەسەپێش. هیندستان ناسیۆنالیزمی هیندۆسی تێدا ل

. پاش ڕمانی کۆمیۆنیزم، ناسیۆنالیستی ەوۆکۆمیۆنیزم ب نگاریەرەبی ناسیۆنالیزم ئایدیۆلۆژیتادا ەرەس ەڕووسیا، ل
ی  ەنائایدیۆلۆژیی ئاڵۆزی فراژووتن. ەوەبوون ڕال ەلیبی  ەی نوێی سیاسی و ئابوورەشیراز نگاریەرەبرست ەپساالر

 . ەوەکرێتەدا شی دەم کتێب ەشی ئەدوا ب ە، لەم ڕۆژگارەتا ئەه ەوەمەی ەی نۆزدەدەس ەناسیۆنالیزم، ل

ناودار   ەرەی هەشدار بوون. نموونەی سیاسیدا بملمالنێ ەل  (وخۆەناڕاست)وخۆ یان تیان ەش، ڕاستیکەسازمانی دین
 .ەوە یمیللی -بان  ویەپتخۆی و سازمانی  ەب ەی کاتۆلیکەکڵێس

ی ەرنامەی بەمەرجەتییان تەسیحایەیامی مەبواردا پ زۆر ەلش، ەی نێو کڵێسەی دیکگرووپت ەنانە م، تۆپاپاکانی ڕ
، ەوەتییەسیحایەی مەڕوانگ ە، لەشێوازی حوکومڕانیی دێمۆکراتان ەی کاتۆلیک پێی وایەکرد. ئێستا کڵێسەسیاسی د

 . ەتی جڤاکی دیاری کردووەو بۆ سیاس جڤاکنێو   ئابووریشاڕێی بۆ سازمانی  ەوەل ە. جگەیەباشترین شێو

وێڵ  ەنەم الیەئ ەکی درێژەیە، ماوسکاندیناڤیا ە. لەرخانەکاتۆلیک تیامی جڤاکیی ەبۆ پە  م کتێبەتی ئەشێکی تایبەب
 . ەو نامۆی

انی اڵتەو ەت لەنانە. ت ەیەباویان ه ەکاتۆلیکانندیکایی ەسسیاسی و سازمانی  پارتی دا،ریکاەمەئورووپا و ەئ ەل
 ەوتووانەرکەکیش سەیەو تاڕاد ەتیان سازداوەتایب پارتیکی ەی دینگرووپ، سکاندیناڤیا ەل ەناکاتۆلیک، بۆ نموون

 .رێتپارێزەنی ئایدیۆلۆژیی رەڕکاب ەتەبوون
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می ەد ەل ەم بزاڤ ە. ئەی USA ریکاەمەئ یاڵتەکۆو یماگرەی بنیی دینڤ بزا ەم ڕێباز ەی ئەیککی دەیەنموون
 کان. ەناودێردژی  ەسوود یان ب ەب  ،ەیەری هەڵبژاردنی سیاسیدا، کاری گۆشاربەه

شۆڕشی ئێراندا خۆی   ەتی لەتایبەب، ەۆلۆژیی سیاسی الی ئیسالمیک ئایدەکارهێنانی دین وەی بەننوێترین نموو
 مووەی هەر نێزیکەس ەمای شۆڕش، باڵی بەبن ەکاتە دین د ەک یەنوێیە یامەم پەئێستا، ب ئیسالمیزم ێت.نوێنەد

 . ەی موسڵماندا کێشاودونیا

 

 

 ەم
 

وو؟  ئایدیۆلۆژی  رگ ژ  
 می 

 
 و کۆتابووت

ر ەیان ه «مردوون»  سیاسی یئایدیۆلۆژیبوو  تناسان بڕوایان واەوڵەدە دا زۆر لم ەبیست یەدەنجاکانی سەپ ەل
  ندەژە. تەوەگرتەسازی ڕۆژئاوای دەی پیشجڤاکنها ە ت ەیەوتگم  ەئ ەتەڵبەدان. ه رگەمەرەسە لنەبێت 

Prosperity گوترا  ەد. ەانجڤاکو ەکانی ئەکۆن ەئایدیۆلۆژیی ەناکۆکییی ەوەو کوژان ەوەکردنهۆی هێمن ەبوو
یی سیاسی  سۆکرا مدێ .  ەیدا بووەدا پڕیفۆرمیستتی و سۆسیالیزمی ەوارەڕالیزم، کۆنەوان لیب نێ ەنرخاندنێکی هاوکۆ ل

می ەیەی نۆزدەدەی سەکۆنان ەئایدیۆلۆژیی ەندەرەو خەهاوکۆ و ئ هایەب ەت ەرانی بوەتی خۆشگوزەسیاسو 
- بان» ەببوو ڕال ەلیب ر هۆشدا، داکشا. دێمۆکراتیی ەسەکان، بەڕەرپەس ەگرووپاڵتی سیاسیی ە سەد. ەوەتەوسڕی

ی  ەوەرەدە بوو ل نها کۆمیونیزم ماە. پاش ڕمانی نازیزم و فاشیزم، تکانەئایدیۆلۆژییی هاوکۆی   «ئایدیۆلۆژی
 نرخاندنی هاوکۆ.

 ەوەڕەباو ەی، لڕو کارگێەرەبە وەتەسیاسە لە ووتنژ فرا»نواند: ەها ڕادەی وەکەباس Herbert Tingstenسوێد  ەل
کنیکی  ەکاریی تەر وردەسەک لەیملمالنێ ەب ەبیروڕا گۆڕدراوی ەناکۆککۆن و  ملمالنێ و ە. ئ«کنیکەو تەرەب
 کان.  ەتییەڕەبن ەر پالنەس ەگشتی ڕێکن لەموو بەاڵم هە، بجڤاکی بونیات ستنیەڵبەه

ژێر   ەیی وتارێکی نووسی لریکاەمەئی مێژوونووسی  Francis Fukuyamaفڕانسیس فوکویاما  1989ساڵی 
و  ەئ  ەتەیشتووینەگ ەاڵت ڕما بوون. ئایەپای ڕۆژهرووەکانی ئەکۆمیونیست ە. ڕژێم«کۆتابوونی مێژوو »ردێری ەس

ی  ەمێژووی ئایدیالیستانی ەف ەلسەف . کردەسووفانی مێژوو پێشبینییان دەیلەزووتر ف ی ە »کۆتابوونی مێژوو«
بوو. تۆ بڵێی ەدواقۆناخێکی ڕسکاوی مێژوو ه   ەمدا بڕوایان بەیەی نۆزدەدەس  ەڵمانی و مارکسیزمیش لەئ

 ی بن؟ەکەڕسکاو ەران پلەتی خۆشگوزەوڵەو د ڕال ەلیبدێمۆکراتیی وجا ەئو  ەم دوا قۆناخەئ ەیشتبێتەتی گەمرۆڤای

ی ئایدیۆلۆژیی ڕسکان ەدوا قۆناخ ل» ەببێتدەشێت  ڕال ەلیب. دێمۆکراتیی ەڕی فۆکویامایەیان باوەمەئ رێ؛ەئ
. دێمۆکراتی ەوا دێمۆکراتییەی حوکومڕانیی ڕەوەر ئەس ەل ەیەه وتنێکەجیهاندا ڕێک ک ەمڕۆ لە. ئداـ «تیەمرۆڤای

 ەکێنێت لمەیسە. فوکویاما د«کۆتابوونی مێژوو »  ەبێتەش دەو جۆرەدوا شێوازی حوکمڕانی بێت و بدەشێت 
بۆ  ەوەڕێنەگەکان دەگرفتە اڵم الی وایەکانیش بێگرفت نین، بەزراوەدام  ەڕالەلیبە ت دێمۆکراتییەنانەت
  ێت:نووسەداما ی. فوکوەو بیرانەک بۆ خودی ئەن کسانی، ەی و یدی ئازاکاری بیرەی خستنەوکوڕیی شێومەک
ست  ەد ەونەکەد ە شێکی دیک ەزراو و بەدێمۆکراتیی دام ەن بەتان ناتوانن بگەوڵەشێکی دەبە دا کەمەم دەل»
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پێش   ڕال ەلیببیری دێمۆکراتیی ناکرێت شی، ە رتەک تیۆکراتی و دیکتاتۆریی ئەکی ساکاری وەحوکومڕانیی
 1. «بخرێ

 «مێژوو» ەل .ەناکۆکی و ڕووداوی مێژووکرد نیینی وستی کۆتابوەبەم «کۆتابوونی مێژوو»دەڵێت ە فوکویاما ک
النی گشت ەموو گەزموونی هەئو ە ستراوی فراژووتنەی تێک بەپرۆسک ەی»:  ەیەتری هوانەفرستێکی ەبەم
  ێت،نوێنەها کاڵ دەو ەم ڕۆژگارەئ یوازیی سیاسییاسنووری ج  ،ەدایەوانەرفرەبە وانگڕم ە. ل»ەوەگرێتەمانێک دەز

 بێت. ەبزر د

کانی ەیا سیاسییئوتوپ. تینگستێن پێی وابوو بێتەگوتارمان همان ەیش ه Herbert Tingsten رەرانبەبدەشێت 
  ەمەرهەشاب ،دی. تینگستێن ەمدا هێنرانەی بیستەدەکانی سەوتووەرکەس ەدێمۆکراتیی ەلم، ەیەی نۆزدەدەس

یان  ەمەئ ەپێی وای ەبۆی ەمەردەم سەکانی ئ ەیناکۆکی  ەکات بەد دراورەم بەیەی نۆزدەدەس یکانەئایدیۆلۆژیی
 ی نرخاندنی هاوکۆدا.وانەفر کیەیەچێونێو  ەکنیکی لەکاری تەورد رەسەل ەناکۆکیی

نجاکان،  ەپاش پە یەم ماوە کانی ئەداووڕوە ل ەوەبینورددەبێت  ،یامای فوکوەکەی پێشبینییەنگاندنی شیمانەڵسەبۆ ه
 .ەوەیکا ە یاهێنر ئایدیۆلۆژیی رگەمم جار تێزی ەکەی بۆ یەمەد وەئ

.  ەوەشێتەوەدڵە، هەڵداو ە ری هەی نوێ سئایدیۆلۆژیوام ەردەب ەوەکاتو ەی لەوە، بئایدیۆلۆژیی  رگەمی ەگریمان
مردوو   ەی بئایدیۆلۆژی ەوەکانەشێست ەل ڵدا.ەریان هەم سەیەی نۆزدەدەکانی سەکۆن  ئایدیۆلۆژی ەجۆری نوێ ل

یان،  ەوەئێکی ریبەاوته. ەوەبووژایدا  «پە نوێچ»ە مارکسیزم ل ەر بۆ نموونەه . ەوەناکاو بووژێنرانە دانراو، ل
، ەیدابۆوەیشمان لێ پ «یزم ڕالەلیبنوێ »اکاندا فتەه ە. ل ەوەایدا بووژ «تیەوارەنوێکۆن»  ەتی لەوارەمیراتی بیری کۆن

کجار  ەتیی یەوڵەاڵتێکی دەسەی دەربارەم دەیەی نۆزدەدەتای سەرەبۆ بیروڕاکانی س ەوەڕێتەگەیان دمەئ
 .2سکەرتەب

،  ەوەاکانفتەه ەبکات. ل ەچار وانەفررەبستکورتیی ەژاری و دەک هەگرفتی کۆنی وکرا  ەبۆی ن سازیەڤاکی پیشج
 رێت.نبکی سیاسی داەیئایدیۆلۆژی  ەبدەشێت چاک زۆر  یدا بوو(،ە)پ بیرێک زاە مە پارێزدا، سیستەبزاڤی ژینگ ەل

نگیی  ەری هاوسەتێکد ەساز بەی پیشجڤاکگشتی ەب  و پێش ەتەسروشتی هێناونوێ ی  Ecologismئێکۆلۆژیزم 
زمی نوێ، داوای  یئێکۆلۆژ ەوەیەم ڕوانگەی ژیان. لەرەبەرلەستاوی سەدژو ەیکاتەش دەوەنێت و بەسروشت داد

 کات. ەرانێکی نوێ دەگوز  ەواو جیاواز و شێوەی تێکجڤاک

کردی  ەشێکی تازەو ب ەوەتەشێکی بووژێنراوە ب ،ەیەکی سیاسی دیکەیئایدیۆلۆژییش  Feminismفێمینیزم 
دات  ەوڵ دەک هەالی  ەو ل  ەئێکۆلۆژیزمدا ناساندوو کەت ەلک خۆی  ەالی ەڕادیکالی ژنان ل. بزاڤی ەاکانفتەه
 ێت. خۆی سیاسی خۆ ڕانوێنەربەک بزاڤێکی سەو

 
 Stockholm 1992Historiens slut och den sista människan ,: نرگیراوەی خۆی وەم کتێبەی فوکویاما لەم تێکستانەئ  1

  ەسیاسیدا، ببیردۆزەی بواری  ەل ەکتێبێکی فێرکارییە ک Stefan Björklundی ەکەمەرهەیش ب 1968تا ساڵی  ەه  2
ڵێن  ەواتای »د ەی خاچی تێدابوو، بەنددا نیشانەستوونێکی نێو ەدا، لەیەو خشتە بوو، لەواو دەکان تەکی ئایدیۆلۆژییەیەخشت
 ر کێل، البران. ەی س ەخشەم نە م خاچ و هە کانی دواییدا، هەچاپ ەمرد«. ل ەدا ئایدیۆلۆژیکەئالێر
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موویان  ەر هەکرێن. هەدا باس دەم کتێبەتی ئەشێکی تایب ە ب ەل ەکەر یەپ، ئێکۆلۆژیزم و فێمینیزم، هەنوێچ
نران. ەمردوو داد ەر بەو بەمەندین ساڵ لەچ ەوەتەو بابەنوێی لی   - «ئایدیۆلۆژی-جیهاننۆڕی »ن بۆ ەنموون

  ەمێکەرهەبە گشتی تازەب ئیسالمیزم. ەکۆنتر بیریکی ئاشکرای ەیەوەکردنبیری ناسیۆنالیزمی نوێش زیندوو
 کۆن. ەرە کی هەکی دینەمایەر بنەسەل

  ەمانەم. ئایا ئ ەیەی نۆزدەدەسبۆ ە وەڕێتەگەیان دەی ڕیش «ەکۆنان» ەسیاسیی ئایدیۆلۆژیم  ەڵ ئەگەین لەچ بک
چاو ەڕ ەم خااڵنەئدەبێت  ەم پرسیارانەی ئەوەداناڵم ەو؟ بۆ ەوەبهێنێت لێیان وردبین ەماو ەوەرەب ەیان بەندەوەئ

 بگرین:

 :ەوەینەکەک جودا دەی ەل ئایدیۆلۆژیم: سێ نهۆمی ەکەی

 ندیار.ەخش و پەئیلهامب -1
 بزاڤی سیاسی.  و پارت -2
 . رەنگدەد، اڵتیەو -3

 

ر ئاستی ەسەکان ل ەجۆرەمەه ەنەدا، ناکۆکیی نێوان الیسکاندیناڤیای جڤاک ەلنەبێت ر ەن بڵێین، هتوانیەد
. ەوەبێتەسکتر دەرتەبیاواز ج پارتی  ەربەس ڵبژاردنیەه یئاست ەگات ەتا دەو ه ەتروانەفرندیار ەخش و پەئیلهامب

ی  ەانیشدا نموونرەنگدەد نێو ە پ، لەبۆ چ ەوەڕاست ەریتێکی بیروڕا، لەی نکردن شەدا دابەپێشانی د ی سوێدزموونەئ
 .ەیەکاندا هەپارتنێو  ەی لە وەل ەمترەکاندا رەنگدەدنێو ە لێ جیاوازیی بیروڕا لەو ەیەه

ناکرێت . ەوەگرێتەندیار د ەپ وخش ەئیلهامب مەکەی یەپلەبدەکرێت  ەلێو باسیان داەی لێرەدابڕان ەو سنوورەئ
ت ەڵگری بیرێکی تایبەه ەی خۆیان بەانپارتو ەی ئەتاکە ر تاکەسەپێنین بەمان سنوور بسەئاسانی ه ەروا بەه
 زانن.ەد

وجا ەندیاراندا. ئەنێو پە ک لەدات نەکاندا ڕوو دەپارتی ئایدیۆلۆژینێو  ەجۆر پتر لەمەی بیری هکردنڵەتێک
شێکی بۆ  ەب ێت،نوێنەندیاراندا خۆ دەخش و پەنێو ئیلهامب ەی لەو جۆرەکان، ئەفیکریی ەی ڕێبازکردنگرنگیی دیاری

 ست نیشان بکرێن. ەدا دکانەپارتی ئایدیۆلۆژینێو  ەن لەالیەمەی هکردن رزەو ق  کردنڵەتێک ەیەوەئ

  ەل ەینڕربەگرنگترین د پارتی ەرنامەب .ئایدیۆلۆژیی ەوەسڕین ەوەناکات ئایدیۆلۆژینێو  یم: گۆرانکاریەدوو
ەنێت  یەها ناگەو ەمە. ئەساڵ ە پازد -ە د کانەپارتی ە رنامەنی بەمەناڤیا تێکڕای تینداسک ەل. ەکەپارتی ئایدیۆلۆژی

کانی  ەن بیروڕا گشتییەدەهای پێشان دەوان بۆ خۆیان وەگۆڕن. ئەها زووزوو دەخۆیان و  یئایدیۆلۆژی کانەپارت
  بڕیار تواننەراوردێکی ورد دەب  ەنها بەکار. ت ەنەخەدا دەیەو ماوەی ئەی نوێ و دۆخی نوێی زادەکێش ەخۆیان ل

ڕی  ەی پاش شەیەدەم سەفراژووتن لیلی ەمیان نا.  ەوەبنەک نیزێک دەیە ل کانەپارتی ئایدیۆلۆژیین ئایا ەبد
 ەیەه جاردا جڤاکری ەرانسەس ەم لەکاندا و هەی پارتەتاکەنێو تاک ەم لەه. ەڕوون نیی دا،ەمەجیهانی دوو

 . ەوەبێتەش دەگ ەیەو جار هدەبێت کز  ایدیۆلۆژیئ
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تی ەسیاس»)ی سیاسیی دۆخێکی کۆنکرێت ەوەکرد ەل ەوەینەجودا بک ئایدیۆلۆژیم ەردەهدەبێت م: ەسێی
و  ە، ئئایدیۆلۆژی. ەیە، هدااناڵتیە وو  پارتخش، ەدا، ئیلهامبەکەسێ نهۆم رەه ەل ەم جیاوازییەئ .(«کیەکرد

  ەبنەسێک یان پارتێکدا، دەسیاسیی کی ەوەی کردکردنەڕاڤ  ەل، ەیەی پێیان هڕە ی مرۆڤ باوەگشتیان  ەپرنسیپ
ێک ناچاری سازانێک پارت ەیەوانەل ،ەنموون مانی، بۆەرلەک هۆکار، با هۆکارێکی گرنگیش بێت. دۆخی پەنها یەت

 ەزۆر ل و ەوەنێوان پرنسیپ و کرد ەوێتەکەندێک دەر ەخ ی خۆی.ەکەرنامەب ەل ەوە وتنەدوور ک ەوەبکات ەبکات ک
 نێن.ەناجۆری داد ەان باڵتیەو

دا پێشان    Otto Steigerکی ەیەوەتۆژین ەکی لەتی کارەندیار و سیاسەی نێوان پەندەرەم خەشی ئەکی گەیەنموون
دا ەکی کراوە یەکارنام ەل Sidney Webbم، سۆسیالیستی ئینگلیز ەکەڕی جیهانی یەشە ر لەب رێت.دەد

بیردۆزەیە الماری ەو تێیدا پ ەوەختانگ ڕوون کردەمی سەردەی بێکاری سکردنەی چارەربارەکانی خۆی دەبۆچوون
 ەمەو دەئ ە، کەوەیڕالەلیبی  Lloyd Georgeن ەالی ەکانی وێب لەدا. پێشنیاز J. M. Keynes ینزەکی ەکەناودار

،  Lloyd George داکانەتای سیی ەرەی جیهانیی سئابووریختانگی ەی سەماوە . لەوەکران تەرپرس بوو، ڕەزیری پەو
، رپرسەبزیری ەش کرد. وەی وێب پێشکەکەک کۆنەکی وەیەرنامەڵستان بوو، بەرهەی بەخان ەیان لەم جارەئ
 بوو. خۆی ، وێب ەوەت کردەی ڕەکەرنامەیان ب ەم جارەئ ەک

خت  ەنها جەین. تەبد ە ی جۆراوجۆر ڕاڤ ەمانکردەرلەی دۆخی مێژووکرد و پەگۆڕکێیەو نۆرەین ئەوڵ نادەدا هەلێر
ک ەو Sidney Webb وێب یەنگی نۆرەی سەوەکردنمەهۆی ک ەها نابێتەو دۆزێکی ەک ینەکەد ەوەر ئەس ەل

ان  شیەسێک پێشکەر کە، هئابووریتی ەی سیاسەنوێیان ە و پرنسیپەگرنگدا. ئ یبوارێکی سیاس  ەش لخەئیلهامب
ی کزیی  ەڵگەب ەکاندا نابێتەیسی ەوێب ل فتاریەڕر گرنگن. ەهە وەڕووی سیاسیی ەل، ەوەبکات  انتیەیان ڕ بکات

 .  ئایدیۆلۆژی

ە  راورد بکرێن بەر ب ەگەتی و سۆسیالیزم، ئەوارەو کۆن یزمڕالەلیببڵێین: جیاوازیی نێوان دەشێت  کورتی  ەب
ش ەی دیکەدەک و دوو سەیەدەک تینگستێن و فوکویاما سەر وە. گەوەتەم بوونەم، بێگومان کەیەی نۆزدەدەس
نی نێو  کاەفیکریی ەناکۆکیی دەبێت ر ەوا هەئ –چاو بگرین ەتی ڕەموو مێژووی مرۆڤایەیان ه –پاش  ەوەڕێنەبگ
ی ەڕێژەبچێت ەێ دوا پ ە و ناکۆکییانەئ ،ەم ڕۆژگارە ن. بۆ چاودێرێکی ئیبچووک ڕانوێن کانەدێمۆکرات ەتەوڵەد

کان  ەناکۆکیی ەمەردەم سەڵکی ئەخ ەرجەم ەکەنێت یەها ناگەو ەمەاڵم ئە. بەوەنم ببەمان کەز یودا ەدووجای م
 بچووک و ناگرنگ دابنێن.  ەب

ر  ەویست. گەنەڵگەب دۆزێکی ەنابێت ئایدیۆلۆژیی ەوەبووننکەی تەسکتریشدا، گریمانە رتەکی ب ەیەڕوانگە ت لەنانەت
 ەڵهێبینین ەدکان، ەدەوەن ەین ب ەورد بکراەب مەی بیستەدەی س «رەدەب -  ئایدیۆلۆژی»نجاکانی ەپ

 یئایدیۆلۆژیرانی ەاکان نوێنفتەهتیی ەپایەپۆلی چە. شەوەتەئاشکراتر بوونم ەم تیژتر و هەکان هەئایدیۆلۆژیی
 ەربەس  . نرخاندنی هاوکۆیەوەنوێ دایانڕێژنەرلەو س ەوەن ەی خۆیان توند و تیژ بکەڵگەرێتی ناچار کرد ب ەن
 وە، بیزمڕالەلیبوت. نوێ ەی تێکەورەرزی گم، دەڕی جیهانیی دووەپاش ش ،هێزیەرانیی بەتی خۆشگوزەوڵەد
و ەتا ئەی هەجڤاکیی ەیزم ڕالەلیبو ە لە وەت، خۆی دوورخستەوڵەاڵتی دەسەلهاوێشتنی دەپ ەتی لەیەی هەیەخنەڕ
ت و  ەوڵەکانی سازمانی دەیی ەبنگ ەی پرسیارکردنڕاوێژ ەستیان دایەسووفان دیسان دەیلەبوو. ف ەواجی هەڕ ەمەد

و   پارتنێو  ەها لەروەهێز بوو، هەکجار بەندیاران یەو هۆشیاری نێو پ ئایدیۆلۆژیی ەوەبوون. گورججڤاک
 انیشدا.رەنگدەد
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م  ەیەی نۆزدەدەند ساختمانێکی فیکریی سەر چەورن. گدو ەوەرگەم ەواوێک لەکان تەکالسیک ەئایدیۆلۆژ ەواتەک
بارێکی  ەر و هاتۆتەس ەتەی خراوەشی دیکەو ب ە وەتەن کراوەنۆژ ەیەوا هەگرتوو ئەوزەکی ق ەیەالوەک ەتەبووبن

 مۆدێرن و کارا. 

 
؟ ئایدیۆلۆژت  ئایا    سیایس پێویست  

موانیشدا  ەه ەکرد. ل ە باسمان لێو ەک ەوەبکرێت ەئایدیۆلۆژیی ەو سێ نهۆمەشی ئ ەدابدەبێت  ەم پرسیارەی ئاڵمەو
  .ەرێیەر ئەه

وا ەر، ئەپێو ەینەروونناسی بک ەزموونی دەر ئەگ بێت و ێکگرووپندامی ەچ ئ بێت و سەکە، چ تاکاڵتیەوبۆ 
ردا دارماڵ بکات.  ەبەرلەکی سەیەچێو ە( لەوەکانیشیانەتە)سیاس ەکی بەرەدیدی د ەک ەکی ناچارییەپێویستیی

ر  ەوروبەی دەربارەها دەو پۆلێنیان بکات. ڕانواندنی وێنێت نوێ بنرخ دیدیتوانێت ەمیان دەتی ئەیارم ەوجا بەئ
 ێت.مێنەدر ەهایدیۆلۆژی ئدا ەم نهۆمەل ەدیار. گرووپ م ەمرۆڤ و ه مەی هە ی ناسنامکردنبۆ دابین ەرجەم

م  ەکی بین ئەی سیاسیی سازمانگرووپنی ەخاو ەتا ئێمەه .ەوەڕێتەگەش دپارتیی ئایدیۆلۆژی ەمان گوتەه
بۆ ڕاکێشان و  ە ێکەستاوێژەد ئایدیۆلۆژیپارێزن. ەنێن و دەڵدە، هئایدیۆلۆژیش تێڕوانینی هاوکۆ، ەانگرووپ

ک بۆ ەپێویستیی ەبێتەد ئایدیۆلۆژیست، ەد ەاڵتی گرتەسەێکیش دگرووپر ەی سیاسی. گگرووپی ەوەکردنکۆ
 .ەگرووپو ەکانی ئ ەوەدروستاندنی کرد

 ەزانستکاران پێیان وای ەشێک لە. مارکسیست و بەباسمان ەر هەندیارانیش هەخش و پ ەر ئاستی ئیلهامبەسەل
ی دژ  ەڵگە. ب»ەفاکتی زانستان» ەب تبگۆڕدرێ دەبێت خش و نادروست، ەزیانب دونیاە ل ەتێڕوانینێک ئایدیۆلۆژی

 مای توندی زانستیەن بنەخاو ەیەک هەپێشبینیی ەپێویستی ب ەی سیاسی ڕاستە وەکرددەڵێت ش ەیەم گوتەب
 ەی پێشبینی لێ کراوەڕووداوم ە ی ئایا ئەوەێک بۆ ئاڵمەو ەنابن ە مانەاڵم ئەژێرخانی زانیار، ب ەبۆی ببێت بێت و

ی  بۆچوونتوانن ەڵ نرخاندندا هاوکار بن. زانستکاران دەگەنیار لاژێرخانی زدەبێت دا ەیان نا. لێر ەندەسەپ
ی هێزی جڤاک» ەئایپرسیاری اڵم ەب بێت.ەه ەنوێی ەک یکنەتم ەترسیی ئەی سوود و مەربارەموزۆر دروستیان دەک
ی  کەاڵتییەوی ەر هێندەه   ومڕاست نین ەوانیش تێیدا دەئ ەکێ دۆز ؟یان ناین ەوڵی بۆ بدەه ەئێم ەێکجڤاک «تۆمەئ

 توانن لێی بدوێن. ەئاسایی د

بۆ  ەرجێکە، مراەتاکگی ئایدیۆلۆژیتی و ەایپارت ئایدیۆلۆژیندیارانی  ەوا پەئ ێت،ڕاست ب ەم بۆچوونەئ  رەگەئ
 ەێویستمان بپوا ەست بێت ئەبەان ممەمەر ئەگەجۆراوجۆردا. ئ جێگریئاست  ەل ەڵبژاردنی هۆشیارانەه

 مڕۆ بن.ەی ئەمان ەر ئەه ەرج نییەاڵم مەب ێت،بەد ئایدیۆلۆژی

 

 ند شاخاڵێک ەچ –  ئایدیۆلۆژی کردت  راورد ەب

گرنگی ە رەی پرسیاری هاڵمە و ەئایدیۆلۆژی لبزانین دەبێت   ،ینەبک دراورەنێو خۆیاندا ب ەل  ئایدیۆلۆژیی ەوەبۆ ئ
 ڵێن: ەتدا چ دەسیاس
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 ببرێ؟  ەێوڕەک بەیەشێوچ  ەبدەبێت  جڤاک -1
ڵک ەی خەوەک کردەیە، تا چ ڕادەوەڵکەژیانی خ ەست بخاتەدە یەت بۆی ه ەوڵەک دەیەتا چ ڕاد -2

 بکرێ؟  کۆنترۆڵ 

 بگۆڕین؟  جڤاکدەبێت ستاوێژێک ەچ د ە ک، بەیەچ شێو ەب -3

 ئابووری و بازاڕی کار چۆن ساز بدرێ؟ -4

 بینرێ؟ەچۆن د «ەی نموونجڤاک»، «ی باشجڤاک» -5

نگی رکی گەیەگشتیاندا شانرخاندنی جۆراوجۆر نۆرەبین. لەد کانەئایدیۆلۆژییی ەگرنگانە م خاڵەریکی ئەوال خەمەل
 دروستاندن.  ەدێنو برانین چۆن  ەوەورد بین ەو شانرخاندنان ەل ەئێمدەبێت ش ەوەر ئەبەر لە. هەیەه

 
 شانرخاندن 

ندی ئابووری، ەشەگ رێت.رز دابنەدا بجڤاکیبواری سازمانی  ەی کام نرخاندن لەو ەر ئەسەل ەیملمالنێت  ەاسیس
بڕیاری   ەڵک لەری خەرانسەشداربوونی سەکی، بەر ەیی دنگەبروزەزە س لەکەی، ئازادبوونی تاکهاوشانیی ئابوور

کانی  ەشەی بەو زۆرب ەو نرخاندنانەل ەمێکەسیست ئایدیۆلۆژی. ەو نرخاندنانەن لەموویان نموونەه ەمانەسیاسیدا، ئ
ری ەرانسەسدەبێت ە  ک ەیەوەئگیرێت ەی سیاسی دئایدیۆلۆژی ەی لەرجانەو مەکێک لە. یەوەگرێتەد جڤاک

ناوی ناشێت  ێت،بدو جڤاکنێکی ەالی ەنها لە ر تەکی سیاسی گەیەرنامەب ەواتەر باس. کەب ەبخات جڤاکسازمانی 
  رێت.رزتر دابنەب ەهایە بو ەلدەبێت   ەهایەبم ەی بڵێین ئەوەل ەنرخاندن بریتیی رێت.ی سیاسیی لێ بنئایدیۆلۆژی

ی ەگوتگوترێت ەها پێی دەڕێنمای و ی.هاوشانیی ئابوور ەل ەگرنگتر یندنی ئابوورەشەگگوترێت ی بەوەک ئەو
 کات.ەدیاری د  کردنویەیڕەتی پەڕێبازێکی تایب ەیەم گوتەرێکی. ئەپێو

ک دیاری بکات،  ەر یەرانب ەکان بهاەبنگی ەخشی سەندەبێت ،  ەوەکاتەی سیاسی شی دئایدیۆلۆژی کاتێک مرۆڤ
وتارێکی  گیانێکی سیاسی یان ەروتارێک، بە. کاتێک سەوەگرێتەکی تێکستی سیاسی دەیەشرۆڤ موو ەه ەمەئ
 ەردێرەم دوو سەئ پێشنیاز.و  هاەب: ەردێڕ بنووسەزێک دوو سەکاخ ەر پارچەسە ل ە،وەخوێنیتەمانی دەرلەپ

کی ژێر  ەیەند شاوشەچ ەل ەکەڕۆکی تێکستەموو ناوەئاسانی ه  ە ب کەیەتاڕادی جار، ەدا. زۆربەشرۆڤ  ەتین لەیارم
ی سنووری جیاوازیی گفتوگۆی سیاسی، ەوەتی بۆ دۆزینەتایب ە، بەمێتودم ە. ئەوەبنەد دا کۆەڕردێ ەو دوو سەئ

 .ەرەکاریگ

ندی  ەشەبۆچی گ  توانین بپرسین:ەی پێشوودا دەکەنموون ەل ێت.ڵنەش هەنگاوێکی دیکەهدەشێت  ەکەشرۆڤ 
نا  ەن دەگمەد ەر بەگەدا، مەتێکستی باوی سیاسیی ڕۆژان ە. لئابووریپێش هاوشانیی  ەبخرێتدەبێت  ئابووری

ش ەپێشک ەاناڵمەوو ەئ ەرزتری ئایدیۆلۆژیدا وا باوەی بەنووسراو ەاڵم لە، بەوە ها نادرێتەی پرسیاری واڵمەو
 بکرێن.

 ەوێتەکەو د ەستەدەدوور ەوەمرۆڤ  ەل ەن کەها بکەستووری وەبۆ د ەئاماژ ئایدیۆلۆژیها باو بوو ە ی پێشوو، وەدەس
رێکی ەمێژووی جیهاندا، پێو ەدا، یان لدونیاسازمانی  ەگوترا گۆیا، لە. دەوەی سنووری ویستی مرۆڤ ەوەرەد

بگرێت. رز یان نزم ەب کیەیەتدا جێگەسیاس ەل کەهایەبدات چ ەبڕیار د ەرەو پێوە ، ئ ەیەه کتیڤەئۆبژنرخاندنی 
، ەنموون ەب ەوەرە ی سەکەی پرسیاراڵمەو. بۆ «ە وتەچ»و کامیان  «دروسته» تەکورتی: کام سیاس ەیان ب
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 «تیەسروشتی مرۆڤای»ر ەرانبەی مرۆڤ یان ب «سروشتکرد»کسانیی ەنای رەرانبەب ئابووریگوترا هاوشانیی ەد
  [ورات و ئینجیلەت] Bibel «وجیلەت»رمانی نێو ەدژی ف  ئابوورییگوت گۆیا هاوشانیی ەبوو دەه ێت.ستەوەدژ د

 . ەیەرمانەو ف ەمی ئە رهەیگوت بەیان د ەی خودای

ک ەیئایدیۆلۆژیند ەدا هێشتا چەمەردەم سەل ە.انکتیڤەئۆبژنرخاندنی گوترێت ەی نرخاندن دەپاندنەسە م جۆرەب
، کسیسترڕێبازێکی کۆمیونیست و ماموو ەه ەن. بۆ نموونەکەدە انکتیڤەئۆبژوی نرخاندنی ەیڕەپ ەماون ک

 موانیش بیری جڤاکیی کاتۆلیک. ەه ەر لەکی، بەها ئایدیۆلۆژیی سیاسی دینەروەه

دیاری کراون و  ەکات، کەلێکی فراژووتن دەگستوورەدویی ەیڕەڵێن گۆیا مێژوو پەد مارکسیست و کۆمیونیست
ر بۆ  ەی فراژووتن هەقۆناخم ەئ ێت.کشەڵدەهژوور  و ەرەب ەوەی نزمخقۆنا ەل .ستنیشانی کردوونەدزانست 
ی نزمتر. بێگومان قۆناخی  ەوەل «ەچاکتر» ترزتر بێەی بقۆناخ ەربەس یەوە. ئهاەبری ەپێو ەبنەد نخۆشیان

 ەیامی خودا، لەن. پەدەی دەڕاڤ  ەمڕاستانی کڵێسەی د ەو جۆرەب ەیامی خودایەری نرخاندن الی کاتۆلیک پەپێو
 ماگر. ەبنیزمی ی ئیسالمەمەردەم سەدروستاندنی ئامانجی سیاسیی ئ ە، بۆتەوەرەمبەدی پێغەمەڕێی مح

ی خواستی  ەوەرەدە ل ە شتێک نییدەڵێت میان ە. ئەکتیڤانەسۆبژنرخاندنی گوترێت ەپێی د  ەیەه ەشاڕێبازێکی دیک
زانستی  بواری ە ل ەم ڕێبازە ، ئەوەیەدەم سەکانی ئ ەری بیستەوروبەدە . ل«واەناڕ»و   «واەڕ »ری ەپێو ەمرۆڤ ببێت
  ەئایبڕیار بدات توانێت نا ەی زانستانمێتوددەڵێت میان ە. ئەی باکوور باوریکاەمەئورووپا و ەئ ەجڤاکی، ل

ت، ەڕواڵ ەبنەبێت ر  ە، هەانکتیڤەسۆبژنرخاندنی  ؟ یان نا ئابووریهاوشانیی ە ل «ەباشتر» ئابووریندی ەشەگ
 ئایدیۆلۆژییر ەرانبەی الوازتربن بەمەردەسم ەئ ی ەکانی دیکەگرنگ ەرەه ئایدیۆلۆژی ەهای کردووەکارێکی و

  ەک ەی نیی «ەوندتما ەبن»و ەئ ەانکتیڤەسۆبژنرخاندنی  ەربەس یئایدیۆلۆژی. ە انکتیڤەئۆبژنرخاندنی ە ر بەس
 ەها لە رێتی سیاسی و بۆ بیروڕای وەن بۆ نەبک ەئاماژدەکرێت یان پێ ەندەوەر ئەمان هە. ئەیانەه ەی دیکەوانەئ

 . ەساندا باڵو ەنێو زۆر ک

ن درێژی ەمەرێتێکی تەبۆ ن ەئاماژ ڕال ەلیبن.  ەکەخۆیان دتی ەمیللرێتی سیاسیی ەبۆ ن ەواران ئاماژەکۆن
بۆ  ەئاماژ ڕیفۆرمیست. سۆسیالیستی ەرزەب ەرەس ه ەکەن تێیدا ئازادیی تاکەک ەیی دریکاەمەئورووپایی و ەئ
پراکتیکدا  ە. لەی «تیە کسانی و برایەی ئازادی،»ی ەربار ەمیان دەکات، ئەویان دەنی ئەمەرێتێکی ڕادیکالی هاوتەن

دەشێت  . ەوان نییەها فرەکجار وەی ەانکتیڤەئۆبژو نرخاندنی  ەکتیڤانەسۆبژی نرخاندنی کاریەڵگەبجیاوازیی نێوان 
هایان  ەتیی ڕەی دروستایەوەبێ ئ ەب ەوەیان بۆ بهێنێتەڵگەو ب هەبێت تی ەلی مرۆڤایەمافگ ەمرۆڤ بڕوای ب

ی خۆیان رێتپارێزەن ڵێی نرخاندنی ەد ،ەجۆرێک ەب ەانکتیڤەسۆبژوانی نرخاندنی ەیرەی پکاریەڵگەب. «لمێنێەبس»
ویست و ەنەڵگەبچێت ەد ەوەل ە، بۆیەس باوەنرخاندنی خۆیان الی زۆر ک ەوان پێیان وایەڕاستیدا ئە . لەدروست

و نرخاندنی  یزمکتیڤەئۆبژی نرخاندنی ەوەکردندا، جوداکانەئایدیۆلۆژییی ەشرۆڤ   ەشدا، لەوەڵ ئەگەئاشکرابن. ل
 .ەرنگگ یزمکتیڤەسۆبژ
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 شێوازی حوکومڕانی  سیایس   -مرۆڤنۆڕی 

یان کۆنترۆڵان و اڵتیەوی نژیا ەست بخاتەددەبێت ک ە یەت تا چ ڕادەوڵەد ؟چۆن بێدەبێت  جڤاکحوکومڕانیی 
بزانین  دەبێت . ەوەورد بین کانەئایدیۆلۆژیینۆڕیی مرۆڤ  ەلدەبێت  ەپرسیارانم ەی ئەوەدان اڵمەوبکات؟ بۆ 

مان ەڵک ئەنی نێوان خندەیوەپی ەربارە، د«کیەمەمرۆڤی ڕ» -ڵکە ی سیاسیی خەهر ەر بەرانبەب ەبۆچوونیان چیی
 ڵێن.ەچی د

نایان اڵک تو ەی خەوە ب ەیەبێگومان بڕوایشی ههەبێت ل ەکی گەحوکومڕانیی ەر جۆرەه ەی بڕوای بەسەو کەئ
ڵک  ەخوابێت ی پێی ەوە. ئ ەکەک یەو کەیەتاڕاددا یگاندنی دۆزی سیاسەڵسەیشتن و هەتێگ ەو تواناشیان ل ەیەه

ی داوای  ەوانە پاڵ ئ ەبچێت ەها، وا باشەن توانای وەخاو ەببن ە، یان هێشتا زۆریان ماوەهایان نییەتوانای و
  ەلجیاوزایی  ەی پێی وایە وە. دیسان ئێر[ژستبە، دەڵبژاردەلیت، هەڵ= ئەرتە]س نەکەتی دەاڵیەرتەحوکومڕانیی س

 کات.ەد  Elitismاڵتی ە رتەداوای حوکومرانیی س ەڕێبازێک ەربەس رەویش هە، ئەوانەفررەکجار بەڵکدا یەتوانای خ

ت ەوڵەکدین، داوا ناکات دەتی یەی هاوکاری و یارمەڵک ئاشتیخوازن و ئامادە خوابێت ی بڕوای ەسەو کەئ
 . ەوەڵکەرانی خەگوز ەست بخاتەتوندی دە ب ەهێند

ستووری توند و پۆلیس و  ەڕخوازن، داوای دەرست و شەاستیدا دڕن، خۆپڕ  ەڵک لەخوابێت ی پێی ەوەئ
  ڵک.ەی ئاشتیی نێوان خکردنکات بۆ دابینەهێز دەکات، واتا داوای ئامرازی بەهێز دەشی بەرتەئ

 : ەوەکاتەکان ڕوون دەڕگیرەنیگا پ ەجیاوازیی گۆش ەوەی خوارەیەم خشتەئ

  

 خۆکار و دڵخواز، بێ زۆرکاری  سەروەریی هەموو کەس

یەکسانیی سیاسی: مرۆڤی ڕەمەکی توانایەکی  
 « باشه» - مرۆڤ هاوکار و ئاشتیخوازە  بەرزی سیاسیی هەیە

نایەکسانیی سیاسی: مرۆڤی ڕەمەکی هیچ  
 «بەده» -مرۆڤ دڕ و خۆپەرستە  توانایەکی سیاسیی نییە

 کۆنترۆڵی توند، ئامرازی زۆرکاری حوکومڕانیی سەرتەاڵیەتیی دامەزراو
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 ری ەرانس ەگۆڕیی  س  /  جڤاکی ەوردەگۆڕیی  ورد

ی جۆراوجۆردا، ئایدیۆلۆژی ە، لەوەنگاندنەڵسەو هەو لێنێت نگەسە ڵدەزموونی مێژوو هەاسی و ئیوتی سەکدامرۆڤ 
پڕ و ەیان گۆڕینی ل ەوردەگۆڕینی ورد ەل  ەبریتیی ندەسەپی ئاسایی و ەئایا ڕێگی ەوەهێنێت بەبڕوا د

  ەورەگە وردە، وردەختەک درەک وەیەش تاڕادی جڤاک ەخۆ پێیان وایەرەسەوانی گۆڕینی لەیڕەری. پەرانسەس
گرێدراوی   ەم ڕێبازی بیرە. ئەوەگرنەیان دەجیگ ەو چرۆی تاز ڵچ ،ەوەبردرێتەیان ددەمرێت  ەیەه ڵچ ێت،بەد

وانی  ەڕیە. پەیەتی دێمۆکراتانەراوی سیاسدگرێ  داەمەردەم سەو ل ەجڤاکنانی بونیات  یەێکی ئاشتیخوازانمێتود
 ەکەنداوە ب ەب ر گۆشاری دژەگەنوێنن. ئەراو دستەڕووبارێکی ب ەب جڤاک، جڤاکری ەرانسەو س گۆڕینی توند

ی کۆندا و بونیات رەسەبدەبێت زاڵ  ەکەبات. ڕووبار یەو ئاو ددەڕمێت  ەنداوەو بەئوا ەهێز بوو ئەواو بەت
 ر.ەب ەگرێتەواو نوێ دەی تەڕێچک

، زۆر Elite (ەڵبژاردە)ه ڵ ەرتەحوکومڕانیی س ە. دیکتاتۆر، واتەیەی شۆڕشگێرانمێتودگرێدراوی  ،ەم ڕێبازی بیرەئ
شێکی زۆری ەت بەنانەڕووسیا ت  ەل رێت.نەد بونیات تێدا  ی نوێیجڤاکی ەیەو ماوەبۆ ئزانرێت ەپێویست د ەجار ب

 ەی ڕادیکاالنەوەبۆ ئ ەڕێباز ەتاک ەمان پێیان وایە. ئەوەبوون نێزیککی ەبیری دیکتاتۆری کات ەکان، لەدێموکرات
 ن.ەمیراتی کۆمیونیزم ڕزگار بک ەخۆ ل

 جڤاکی ەکەگرنگترین ی

م ئامانجی سیاسی ەکە ی ەخۆیان، ب تانیەمیللتیی ەزنایەرخۆبوون و مە، سەمەردەم سەکانی ئەشێکی زۆری بزاڤ ەب
 ەل ەیەش هەی دیکەکەی ە.ی سیاسییەکەگرنگترین ی Nation (ەوەتەت )نە میلل ەوەمانەالی ئەزانن. بەد

 ل. ە ز، گەگەس، خێزان، چین، ڕەکەک: تاکەکاندا، وەئایدیۆلۆژیی

کانی  ەی الیانەی پایە وەکردنمەک ەوەکات ەدا دەی دیکەوانەر ئەسەبە  یانەکەو یەکێک ل ەی یەوەڵدانەه ەتەڵبەه
دەبێت و چین  گرووپس، ەکەی تاکەوەئ ەوەکاتەم دەکەی یەپای ەیتەبخ تەمیلل ر ەستییان. گەو ژێرد ەدیک
وا سازمان و ەیت ئەس پێش بخەکەر تاکەقوربانی. گ ەپێناویدا ببن ەو ل تەمیللر فروو بێنن بۆ پێداویستیی ەس

 بن.ەد  ەستەژێرد ەکانی دیکەهۆگریی

 

   ئابووریسازمات  

اڵت  ەسەر دەس ەبڕیار ل ەوەمانەتدا پتر جێی ناکۆکی بوون. لەسیاس ەل ەم دۆزانەمێکدا ئەردەموو سەه ەل
ی ەوەکردنو ڕوون ەنەم الیەکانی ئەجۆرە مەه ەدانی بوار پێشانبۆ  رێت.دەد کردنشەو داهات داب کردنشەداب
 ین:ەک ەساز د ەوە ی خوارەیەم خشتە، ئکانەئایدیۆلۆژییڵوێستی ەه
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 جۆری  موڵکایەتی

 حوکومڕانیی سیاسی

تیەوڵەد کیەکۆی  کیەسەک   ندیی ەتمەتایب 

7 4 1 
  ەئابووریی بازاڕگێڕ، دوور ل

 ردانی سیاسی ەستتێوەد

8 5 2 
  ەئابووریی بازاڕگێڕ، ب 

 ە وەردانی سیاسییەستتێوەد

9 6 3 

ڕی ەوپە، ئەاڵتەسەبازاڕ بێد
 ردانی سیاسی ەستتێوەد

 
 

ست ەبەکرێت مەد ئابووریدێمۆکراتیی  ەدات. کاتێک باس لەپێشان د جڤاکڕێکخستنی گشتیی  ەیەخشتم ەئ
میان ەدات. ئەد رەم بردن وەرهەو ب هێنانبەرهەمکانی ەگرنگ ەدۆز ەست لەت تێیدا دەوڵەد ەلێی ڕێکخستنێک

  ەتدا بێت. کاتێک باس لەسیاستی ەرایەژێر ڕێب ەتی ئابووری لەکی تایبەیەپلنەبێت ر ەه ەک ەیەوەرجی ئەم
ی  بڕیار ەستیان لەد ەککۆمپانیای ندانەکارمتێیدا ە ست لێی ڕێکخستنێکەبەمدەکرێت   کۆمپانیادێمۆکراتیی 

 ە. ل«مافی خۆبڕیاردان» ەبێتەر زۆر بوو دەگ «ییسڕۆەهاود» ەبێتەم بوو دەان کیر تاوەگ بێت.ەدا هەککۆمپانیا
و ەنێوان ئ ەل تسنوورێک بکێشرێ دەبێت هەبێت یش کۆمپانیاو دێمۆکراتیی  ەئابووریانمێکدا دێمۆکراتیی ەسیست
  ە.وەمێننەندان دەی بۆ کارمەو پرسانەدات و ئەی سیاسی بڕیاریان دەزگەی دەپرسان

 

 رد ە بێگجڤایک -یا ئوتوپ

و دوا ە. ئەیەخۆی هی ەکەتەری سیاسەرانسەێکی بۆ س «دوا ئامانج »م و زۆر ئاشکرا ەک، کەیئایدیۆلۆژیموو ەه
گومان دەشێت رچی ەگەکات. ئەیی داهاتوو دەدۆخی نموون ەو باس ل Utopiaا ئوتوپیگوترێت ە پێی د ەئامانج

ڕوونتر   کانەئایدیۆلۆژییشدا ئامانجی ەوەڵ ئەگەڕاستی، لە ڕۆژان ببێت ەڕۆژێک ل «ی باش جڤاک» ەبکرێت ک ەوەل
 ین.ەئوتوپیاکان بک ەر باس لەگ ەوەبنەد

مانی  ەدا: ئاشتی و نکانەموو ئایدیۆلۆژییەئیدیاڵی دواڕۆژی ه ەش بن لەهاوبچێت ەد ەوەل ەیەه نەدوو الی
و ە. ئجڤاکینگیی ەو هاوئاهەڕووهەبێت ک ەمایەڵکدا تەری خەبەرلەنێو س ەلچێت  ەد ەوە. لجڤاکیناکۆکیی 

کدا  ەی کەت ەلرخ ەگورگ و ب ،گاسن ەبدەکرێت و  ەوەتتوێنرێ ە: شمشێر دەیەوجیلدا هەت ەل ەڕوانییەچاو
کان  ەی گوتەوەر ئەس ەواو ناڕێکن لەت، تەر دوا ئامانجی سیاسەسەڕێکن ل ەگوت ەڵک بەرچی خەڕن. گەوەلەد

 ی باش.جڤاک ەینەگەو چۆن د ەواتایان چیی
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 ەرەه ەبیری ەربارەد  ەوەباسێک ڕوون بکاتەدات کورتەوڵ دەه  «رخەئایدیۆلۆژیی سیاسیی هاوچ» یەم کتێبەئ
م  ەکانی ئەدات بیرەوڵ دەهە م کتێبەئ ەش مانای وایەمە. ئەوەمێژوو ەییان بندەیوە پو  ەمەردەم سەکانی ئەگرنگ

هێنێت،  ەدا دکانەئایدیۆلۆژییر ەسەگۆڕانکاریی ب ەمانە. زەوەکانەزنەم ەسیاسییە رێتەن ەبە وەستێتەببە مەردەس
ی  ەدەگشتی سەواتا ب ،ەـ «رخەهاوچ»ست ەبەشامە دیار ەوەکەردێری کتێبەس ەک لە. وەتێکی گرنگەش بابەمەئ

   .1945اش پتی ڕۆژگاری  ەتایب ەم و بەبیست

کارێک بکات  ەم ڕێکخستنەئ ەیەوەستیش ئەبە. مەزراو ەدام ەوەرەی سەو شاخااڵنەر ئەسەل ەکەکخستنی کتێبێ ڕ
ە ڕانواندن ەم جۆرە ئاسان بێت. ئ، ەیەدا هجۆرەم ەه ئایدیۆلۆژینێو  ەلە و خااڵنەک لەر یەه یکردندراورەب

ی ەخنەڕو  ەوەرچ دانەرپەڕێبازی ب ەبووەن ەوەست لێی ئەبە. مەکارانەشرۆڤ باسێکی گوترێت پێی بدەکرێت 
ویش گفتوگۆی  ە، ئەئایدیۆلۆژیان یەوانشی ەبۆ گرنگترین ب ەکەمای ەی بنکردنڵکوو سازەر، بەب ەفیکری بگرێت

 .ەیەو ڕوونکاران ەگرانەخنەڕ
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ێکی گۆڕانکاریدا قۆناخ ند ەچ ەک ڕێبازێکی فیکریی سیاسی بەو یزمڕالەلیبمدا، ەم و بیستەیەی نۆزدەدەس ەل
 ەش بریتی بوو لەکە. میراتەوەتەی بۆ ماووانەفرند و ەم ەوڵەمیراتێکی فیکری د ەوەمە یەڤدەی حەدەسە . لەڕیوەتێپ
تی: مافی ژیان،  ەی مرۆڤای ی ماف ەربارەکی دەافی سروشتڕی مەو باو Enlightenment ریەڕۆشنگمی ەردەس

 ەو حوکومڕانییەنها ئ ە: تەیدایەل پەریی گەروەوێدا بیری سەم. لەی ستەوەبووننگارەرەبتی و مافی ەئازادی، موڵکای
ی ەڕی سوودخوازانەئێنگالند باو ەاڵتی خۆی. لەسەی دەرچاوەس ەکاتەستان دەندیی ژێردەزامەڕ ەک ەوایەڕ

Jeremy Bentham  نها  ە. تدەنگدانبۆ مافی گشتی  تیدا بێەدانی نوێ پە ی خۆش کرد دنە ڕێگ ،سووفەیلەی ف
ری  ەوەختەبتوانێت ەد ێت،کرەتی دەرایەک ئاستدا نوێنەی ەسان لەکەندیی تاکەوەرژەی تێیدا بەو حوکومڕانییەئ

 ەوەالی خۆیەیش ل Adam Smithم سمیت ەڵک، دابین بکات. ئادەی خەبۆ زۆربنەبێت ر ە، یان هموانەهبۆ 
)بابڕوا(.  Laissez Faire «لێسێ فێر»ناو نرا  ەڕە م باوەپاشان ئ داڕشت. ئابووریی یزمڕالەلیبڕی ەمای باوەبن
ندی گشتی.  ەژەو ت ئابووریندی ەشەرجێک بۆ گەم ەبێتە سان دەکەی تاکئابوورییگوت ئازادی ەیان دەمەئ

رفرۆش و خواست  ەبی بازاری ئازاد. بردن ەڕێوەب  ەلگرێت ڵە ست هەت دەوڵەد ەیەوەواتای ئ ئابووریئازادیی 
 . با بڕیار بداتە)عرض وطلب( د

فرانسی  ری. شۆڕشیەوپەئ ەیشتبووەگ یزمڕالەلیبکانی ەجۆرەمەه ەجوداوازیی نێوان ڕێباز 1815ری ساڵی ەوروبەد
ی  ەماو ەوا باو بوو لەسازی، کەشۆڕشی پیش. ەورووپای گرتبۆوەڕ گشت ئ ەش و شەرتەئ دیکتاتۆریی ەبووبوو ب

 ەدا کەو شارانەل وانەفررەکی بەژارییەی هەمای ەچوو بووبێتەندی گشتی، وا پێدەژەی تەمای ەساڵێکدا ببێتەند دەچ
 بوو.  وەتیژڕوتی ەسازی تێیاندا ڕەپیش

  .1789ساڵی  یئازادیی ە رمییەو دڵگەودا لکجار جەشتێک بوو ی یزمڕالەلیبگوترا ەدا پێی دەمەم دەوی لەئ
پێی وا بوو شۆڕشی  ەبۆچوون م ە. ئەوەت کردەجارێک ڕە ی سیاسی بمێتودک ەشۆڕشیان وە مەم دەی ئڕالەلیب

ئامانجی  .«ڵکەخ » ەببدرێت ت ەوڵەر حوکومڕانیی دەکسەڕێ بدڕێ یناکرێت  ەفرانسی ئاشکرای کرد ک
ی  ەمای ەبا ببێت ەمیان دەکی. ئەستوورەکی دەحوکومڕانییبۆ  ەوەسک کرایەیان تەم جارەکان ئەڕالەلیب ەسیاسی بزاڤ 
ڕووی ە ل ەک ەوەک مایەتییەمایەبۆ ک دەنگدانلی مافی ەس. وەکەی و ئازادیی کرداری تاکسئازادیی سیا

 نران.ەانای سیاسی دادن توەخاو ەب ەوەیوادیەتی و باسەموڵکای

یدا بوو. ەیامی تاریکیش پەاڵم پە. بەوەر مایەڕێبک ەر وەم سمیت هەی ئاد Laissez Faireبواری ئابووریدا ە ل
ئاسۆدا  ە راندا لەرجی گوزەلومە ه ەوپێش چوونێک لەر ەچ ب ەک ەیان پێیەڵگەریتانی پێیان وا بوو بەی ببیردۆزدوو 

ویی ەمیی زەڵک و کەی خەڵکشانی ژمارەیان بۆ هەئاماژ  David Ricardoو  Thomas Malthus رێت.دی ناکەب
نرخی » ێت:ڵەو د «ەمووچ قانوونی  ەتوند» ەدا ناونراو Ricardoبیردۆزەی  ەل ەیەک هەیەکرد. ڕستەکشتوکاڵ د

  «م بکاتەیان زیاد یان کەژمار یەوەبێ ئ ەیی کرێکاران پێویستمان و زاووز بۆ  ەک ەیەوەکیی کار ئەسروشت
 رێت.نزم بگ ە رەرانی هەئاستی گوزدەبێت کی کار ەنرخی سروشتە کە وەلێک بدرێت ەوەکرا بەش دەمەئ

ە ڕەم باوەئ ڕی بازاڕی ئازاددا بوو.ەباو ەل ەمەو دەئ ئابووریی ڕالەلیببیردۆزەی ی ەشبینان ەنی گ ەالی ەتاک
 ەی هێندەکی ئابووریانەییندەیوەپالن ەاڵتان و گەوا و ەئ ەوەاڵتان بگرێتەموو وەر بازاڕی ئازاد هەگەئ ،یگوتەد
ئینگلیز  ی  Richard Cobden رباڵو.ەندی هاوکۆی بەوەرژەب ەئاشتی بێت ە بێت کەد ەوەک ەیەهێزیان بەب

 ەوەڕێی بازاڕی ئازادە تی لەر مرۆڤایەگەیگوت ئەم دەبواری بازاڕی ئازاددا. ئە ر بوو لەئایدیۆلۆژیستی ڕێب
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، ەورەئیمپڕاتۆریی گ»ڵنانی ەبۆ هێنێت ک نامەئیدی هیچ هۆی ،ەورەک خێزانی گەی ەو بکرێت تبێ ەستەتێکب
 . «ڕی زل ەریاگەزن و هێزی زەشی مەرتەئ

 ەوتەک دەنگدانی مافی گشتیی ەربارەد یزمڕالەلیبڵوێستی ەه ،1870-1860ری ەوروبە، دەدەپاش نیو س
و ەتا ئەبوو. ه John Stuart Millسووفی بریتانی میلل ەیلەدا ف ڕالەلیبی ەکای ە ر لەی ڕێببیردۆزنکاری. اگۆڕ

واد ەبێسڵک ەی خەزۆرب ەترسان، چونکەد دەنگدانافی گشتی لی مەنجامگەئ ەل ڕال ەلیبشێکی زۆری ەش بەمەد
ڕێی   ەکرا. بارهێنانی سیاسیش ڕێک لەدە ل چارەفێرکاریی گشتیی گ ەبوادیش ەبێس اڵم ەبوون. ب (وار ەێندخو ەن)
و  ەکانی ئەئازادیخواز ەمیللیی ەڤ ای بزەشدا زۆربەمەئ کەت ەلبوو. ەجێ دەجێب دەنگدانی مافی گشتیی کردنەداپی
  ەب ەستراوەکی بەکی سروشتەیەوێش ەب میللی ریی ەرو ەر. داخوازیی سەب ەیان گرتبووەڕێبازێکی دێمۆکراتان ەمەد

کاندا ەسۆسیالیست کەت ەلکان ەڕالەلیب ەپارتورووپا ەئ ە. لەوەلێرەتی گەرایەو ڕێب دەنگدانداخوازیی مافی گشتیی 
 .دەنگداننگی مافی ەپێش پارتی ەبوون ب

ە  ب  ە، کLaissez Faireبیردۆزەی ی گرنگ ڕووی دا. ە کی دیکەیگۆڕانکاریمدا ەی بیستەدەتای سەرەو سەمەد ەل
بازاڕ  ەست خستنەی دە وەر ئەس ەهات یزمڕالەلیبرمێنرا. ەکار، ن ەخرابوەتێک نەوڵەهیچ د ەل ەمەو دەواوی تا ئەت

ری جڤاکیی ەبەستەو د  ندیکاەس ، Progressive taxation ەوتەرکەی سگرتنباج ێت.لمێنەشینی داهات بسەو داب
  ەمیان بووەئ 1970تا ساڵی ەی جڤاکی. هیزمڕالەلیبگوترێت ەپێی د یزمڕالەلیبی ەم شاڕێبازە. ئەوەکای ەهاتن رمیەف 

میان ەجڤاکی. ئڕالیزمی ەری لیبەڕکاب ەبوو یزمڕالەلیبدوا نوێ  وەوەم. لەی بیستەدەی سیزمڕالەلیبکیی ەرەڕێبازی س
کرد بۆ  ەی دەوەڕانەکیش داوای گەیەتاڕادو  ەوە واو کز بکاتەت تەوڵەکانی دەنکشن( ەیویست کارکرد )ف ەد

 م سمیت.ەی ئاد Laissez Faireبیردۆزەی 

 : ەبوو ەیەم شێوەمڕۆ بەتا ئەه ەوە 1815ساڵی  ەل یزمڕالەلیبانکاریی ڕبڵێین گۆدەشێت  کورتی  ەب

  

Laissez Faire 
گشتیی  مافی 

 دەنگدان

حوکومڕانیی 
ستوور / ئازادیی  ەد

 سەکەتاک
 جۆر 

 1860-1815 رێەئ خێرەن رێەئ

 1900-1860 رێەئ رێەئ رێەئ

 لیبەڕالیزمی جڤاکی  – 1900 رێەئ رێەئ خێرەن

 نوێلیبەڕالیزم -1970 رێەئ رێەئ رێەئ
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دا ەم(. لێرەیەشی یازدەب ە)بڕوان ەدرایتی  ەشکی تایبەب یزمڕالەلیبدا نوێ ەم کتێبەل ەکەی باسەوەکردنبۆ ڕوون
  رێت.کەی جڤاکی باس دیزمڕالەلیبگشتی فراژووتنی بیری ەب

 

 شانرخاندن 

و  وتەداکرمانی ەف  :ەوەک جودا کردەی ەنی لەگشتیتر دوو الی ەم تێڕوانینی سیاسی بوو کەکەی یزمڕالەلیب
کان وازیان ەڕالەلیب ەوات ە. کەوەی جودا کرد «ها بێەبا وەی دەوەئ»و  «ەیەی هەوەئ»رمانی نرخاندن، واتا ەف 

 ەیان ل تی مرۆڤ بێەوەرەد ەل ەسپێنن کەێکدا بچوتەداک ەرکانی خۆیان لەپێوبدرێت وڵ ەی هە وەهێنابوو ل
 بێت.ست ە دەمرۆڤ دوور

  3ی سوود.ڕەتی یان باوەی ئاکاری سوودخوازڕەباو ەبریتی بوو ل  ەیگۆڕانکاریم ەنێکی ئەالی

 ەم هێنرایەیەی نۆزدەدەتای سەرەو سەمەد ەوەـ  Jeremy Bentham ەوەی ئینگلیزڕالەلیبن ەالی ەل ەڕەم باوەئ
ریی ەوەختەترین بوانە فر»ی: ناودار. دروشمی ەیزمڕالەلیبکیی ەرەتا ئێستایش شانرخاندنێکی سەو ه ەوەتەسیاس
 بۆ ئاکاری سوود.   ەو ەڕێتەگەی دەڕیش «شیاوڵکی ەی خەبۆ زۆرترین ژمار شیاو

وڵدانی ە. سنووری هەریی ەوەختەبو  دات سوودەوڵی بۆ دەسێک هەموو کەی هەوە : ئ ەئاسانە ڕەم باوەپرنسیپی ئ
میان بۆ سوود و  ەوڵ دانی ئەه رێت.کەدیاری د خۆیجۆری ی هاوەسانی دیکەوڵدانی کەه ە س بەکەتاک

سنوور  دەبێت تدا ەو سیاس جڤاک ەویان. لەری ئەوەختەر سوود و بەس ەست دڕێژی بکاتەدنابێت ری ەوەختەب
بۆ زۆرترین   شیاوریی ەوەختەترین بوانەفر»: ەبێتەد ەم سنوور دانانەری ئەپێو رێت.جۆر دابنەمە بۆ داخوازیی ه

،  ەری چییەوەختەدات بە بڕیار د ەزۆرین ێت:کرەد ەمە رجەتها ەو ەم دروشمەپراکتیکدا ئ ە. ل«شیاوڵکی ەخ ەژمار
 کان.  ەتیەمایەتی یان کەمایەی کگرتنچاوەڕ ەب

  یزمڕالەلیبتادا ەرەس  ەکی. لەم فراژووتنی گیانەو ه  ەوەسوودی ماددی بگرێتم ەهدەشێت ری ەوەختەسوود و ب
ە  سەر کەر هەگەدی ئ  ەدێت ەباشترین شێو ەب شیاوی ەندی ماددی بۆ زۆرترین ژمارەژەتاژووتنی فریگوت ەد
ی  ەزگەر دەگەبوو. ئەرین نەت بە بۆ بواری سیاس ەوەمیانەوداش لەرانیی خۆی. مەخۆشگوز ەل ترپرس بێەب

ی ەک بن زۆرینەیە شێو ەکان بەبڕیاردەبێت وا ەئ ەوەسەکەکانی تاکەژێر ڕکێفی خواست ەبڕیاری سیاسی بخرێت
بوو  ەوەئ ەوەربڕین و ئازادیی کردەئازادیی بیر، ئازادیی د ەڕی سوود لەی باوەڵگەبزانن. بخشی ەبسوود ەڵک بەخ
  ەنگی، بەرهەوتنی ماددی و ف ەس. پێشک ەکەتاک یتیەسایەبۆ فراژووتنی کێنێت ڕخسەت دەرف ەد ئازادییگوت ەد

 و بۆچێت ەدا تێکدیمرۆڤ تێنەبێت تێدا  یەیم ئازادیەئ ێکجڤاک. ەمێکی گرنگیی ئازادییەرهە، البڕال ەلیبڕی ەباو
 .4بێەنگ دەخۆیشی م

 
  ەبڕوان ەری ئاکاری سوود بوو. بۆ نموونەموان پتر بێژەهە ل Ingemar Hedeniusبواری گفتوگۆی سوێدیدا  ەل  3
 Om människans moraliska villkor, Stockholm, 1972ی: ەکەمەرهەب

4 Hermann Flach-Karl ێت:بڕەردەد  ەم جۆرەمان بۆچوون بەه ،دێمۆکراتە ئازادەکانی ئەڵمان ی ئایدیۆلۆژیستی 
م ەکی ئەیەمینەکام کێت س نازانە... کدەست پێ دەکاتڕی باو ەباو ە لبە الدان م ەردەوتنی سیاسی و جڤاکی ه ە»پێشک
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  .ەستەب ە ، شامەـ  John Stuart Millمێکی کالسیکی ەرهەب ە، کدا «ی ئازادی ەربارەد«ە میان لەئ

ی ەخان ەردووکیان لە. ه5پێ دا  ەشەیان گیزمڕالەلیبی کاریەڵگەبپێش و  ەسووف هاتنەیلەدوو ف  ەوە 1970 ەل
رنج ەس رێت.گەد ە وە J.S. Millیی تەرێتی سوودخوازەن ەل ەرچاوەس Ronald Dworkinی جڤاکیدان، یزمڕالەلیب

ی مێتودمیان ەر. ئەب ە کیی گرتۆتەی مافی سروشتکاریەڵگەب John Rawls ەی دیکەکەسووف ەیلەف  ەیەوەڕاکێش ئ
 دێمۆکراتی. ەبۆ پشتیوانی ل ەوەڵگرتۆتەم و شۆڕشی فرانسی هەیەژدەی هەدەس

John Rawls ە ل ێت،دوەد «یمانی جڤاکیەپ»ی ەبیرۆکە ، لـدا «ریەدادگ ی ەربارەدبیردۆزەیەک »ی کتێب  ەل
یمانێکی  ەبۆ پ ەوەبردەیان د –ل ەریی گەروەمافی مرۆڤ و سبیردۆزەی  سووفان ەیلەدا ف ریەڕۆشنگمی ەردەس

ی  ەوا. نموونەرمانڕەی ف ە زگەتیی دەو چۆنی جڤاکزراندنی ەتی دامەی چۆنیەربارەساندا دەکەنێوان تاک ەبیرکرد ل
ت ەوڵەد ،سانەکەتاکە میاندا وا دانراوەل .ەـ John Locke جۆن لۆک سووفەیلەیمانی جڤاکیی ف ەپ ناودار ەرەه
  بۆچوونی لۆک مافی ەب ەم مافانەکیی خۆیان. ئەی سروشتری ماف ەبەستەد ەرێنن ببێتزەمەداد ەستەبەو مەب

ر  ەسەڕۆژان ل ەڕاستیدا ڕۆژێک ل ەل جڤاکبووبێت پێی وا   Rawlsنەبێت ەبوون. و «تیەئازادی و موڵکای ،ژیان»
و ەداخوا ئ ێت:هێنەکار دەی بهزرک مۆدێلێکی ەو ەیمانەپ مەئڵکوو ەب بێت.ڵنراەسان هەکەیمانی نێوان تاکەپ

ون ەڕێک بک «ەوەزانینەی نەردەپشت پ ەل»سێک ەکەند تاک ەدۆخێکی بیرکرددا چ ەچی بن ل ەپرنسیپان
کی. ەرەملێی دەزۆر ەم لەکی و هەسەندی کەوەرژەب ە م لەه ،بن دا دوورەو کاتەل ەسان ەکەم تاکەئ ەری؟ واتەسەل
  ێت.وەکەخۆیان د رەزرێنن، بەمەداید ەک داەجڤاکو ەک، لەنازانن چ جێی ەسانەم کەئ

Rawls ی هیچ ەوەموو، بێ ئەر هەه :مەکەلمێنن. یەسەهادا دوو پرنسیپ دەدۆخی و ەسان لەکەتاکە پێی وای
نها  ەت ئابووریم: جیاوازی جڤاکی و ەدوو بێت.ەتییان هەڕەمان ئازادی و مافی بنەه ێت،ش بەمبەک کەیەستەد
 رێت. لمێندەسەوجا دەدا بوو ئتەرامەبێد ەرەسانی هەندی کەوەرژەب ە ر لەگەئ

یمانێکی جڤاکیی  ەپە وەکات ەدە وەر لبییان ەمجارەئ ێت.چنەڵدەکان پتر هەڵگەب Rawlsنگتریدا ەمێکی درەرهەب ەل
 Overlapped ێت:ڵەمیان دەب Rawlsری. ەدادگ بیردۆزەی ی ەربارەدهەبێت  Implicit (ئاشکراناناوتوێژ )

Consensus ەییرج نە. مەیەشی هاوکۆ هەبچوکترین ب «کانداەکیی ەهۆش ەبۆچوون»موو ەنێوان ه ەدا، لجڤاکە ل 
راوی ەد ەل  ەیەوەری. گرنگ ئەدادگیی کی یان دین ەفی، ئاکارەلسەف  ەرەدەر دنەسەموو ڕێک بن لەه
 ون.ەکان ڕێک بکەیرمیەف  ەلەر ڕێساگەسە بتوانن ل ەوە مووجۆرەه

 Herbertتادا باس کرا. ەرەس ەل ەبیر ک ەوەهێنێتەمان دەی «ئایدیۆلۆژیی رگەم»و ڕاوێژی ەئ ە م گوتانەئ

Tingsten دێمۆکراتی   هێنا.ەکار دەبی  «ئایدیۆلۆژیبان » و  «نرخاندنی هاوکۆ»ک ەربڕینی وەد ەمەو دەئ
  Overlapped Consensusک بوون. ەیەزووتر دژ بی ەو ئایدیۆلۆژیانەنێوان ئ ەۆلۆژیی هاوکۆ لدییائ-بان ەبووبوو

 

ئازادی   ەوەر ئەبە. لەوە نگ ەبارێکی م ەخاتەد جڤاک پێشێل بکات  ەمینەی مافی کەوە. ئئایەندەی ەزۆرین ەبنەد ەڕۆژگار 
 Ny chans för liberalismen, Stockholm«. جڤاک بۆ فراژووتنی  ەپێویستکجار ەیە دۆزێکی مینەکی و پاراستنی کەگیان

1971 
 
ی ەربارەد ەدا کەشەم بە ل- Political Liberalismو  1971A Theory of Justice ,ن: ەمانەئ John Rawlsکانی ەمەرهەب -  5

Dworkin  وRawls  ەرگرتووەو  ەمەرهەم دوو بە سوودم لە ـ: 
Håkan Holmberg, Liberal ideologi, Stockholm 1986,   
Svante Nordin, Rättvisan och den politiska realismen. SvD nov. 1993. 
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 ەپێشانی بدات ک ەنیی ە وەئ Rawls  ستیەبەمان بۆچوون. مەه ەل ەری جۆرێکەماف و دادگ یەربارەد Rawls ی
یان لێ  ەو الف ەبوون ئمین ەژدەی هەدەکانی سەڕالەلیب ەوە. ئن «ویستەنەڵگەب»یان  «دروستن»کان ەپرنسیپ

  کردنوا بۆ کار پێەئ ێت،ند بەسە پ ەوەموانەهی ەن نێزیکەالیەمادام ل ەدوو پرنسیپ  وە، ئمەبۆچوونی ئ ەدا. بەد
 .نەدەست دەد

 

 

 مرۆڤنۆڕی 

  ەنەی کار بکەوەلن ەرامک کاەک یەو رمیەف  ەس بەموو کەه ەکێنێت دا دەوەدان ب کیەرەحوکومڕانیی نوێن
  ەچاو گیرابوو کەها ڕەو  ،دەنگدانپێناو مافی گشتیی  ە بات لەخ ەستیان دایەد ڕال ەلیبسانی ەک ەت. کە ر سیاسەس
کی  ەیەپاش ماو ەکسانییەرجی یەم مەسیاسیدا. ئیی  ەامکار ەکسانی لەڕی یەوری باوەد ەل ەوەبنەڵک کۆ دەخ

 . ەژن ەک ەوەتیشی گرتەۆڤایرمی ەدیکی ە کورت نیو

واوی ژن و پیاوی ەکسانیی تەلی سیاسی و جڤاکیدا داوای یەبواری مافگ ەر زوو لەه John Stuart Millمیلل 
 ژنان.  ستهێنانی مافیە دەبۆ وبات ەخ ەبوون ل نگەپێش ڕال ەلیبسانی ەک. 6کرد

 ەیەنایان هاسان توەک ەی تاکەوەب ەیەو هەکی پتەی جڤاکیدا بڕواییزمڕالەلیبم ەو ه ئابووریی یزمڕالەلیب ەم لەه
ڵک  ەن. هۆشیاربوونی خەراورد بکەجۆر بەمەی هەوەنجامی ڕێبازی کردەنگێنن و ئەڵسەخۆیان هندی ەوەرژەب
رج  ەلومەبوو ه ەوەکان ترسیان لەڕالەلیب ەمدا، زۆر لە یەی نۆزدەدەس ەتی. لەکانی سوودخوازەرجەشام ەلە کێکەی

یی  ەتی خۆویستی و دڕندە تایبەزانین و بەن» ەی ترسی ل ەوانەکێک بوو لەبن. میلل خۆشی یەبار نەهێشتا ل
ن ەی خاوەسانەو کەبۆ ئ ترباری تێدا بێەنگی سەکرد دەمێکی دەداوای سیست یەوەر ئەبەبوو. لەه« ەئاپۆڕ

 ەوەمەو دە، لە. وا دیاردەنگدانو پرنسیپی مافی گشتیی ەنگاوێکی ئاشکرا بوو پشتە میان هەتین، ئەتی تایبەسڵەخ
 .ەکردووەگیر نە وەم داخوازییەستی ل ە ێک دڕالەلیبوت، هیچ  ەجێک دەنگدانمافی گشتیی  ەک

 ،سووفەیلەی ف  Ronald Dworkinکار.  ەخرێتەی سیاسی ڕووتیشدا، دودای ماف ەی مەوەرەد ە، لکسانیەمکی یەچ
ی  ەکوانی دیەمان ڕێزی ئەه ەسێک کەکەر تاکەمافی ه ەوەکاتەکسانی دەی ێت: ڵەکسانیدا دەناساندنی ی ەل
یر بکرێن ەکسان سەی دەبێت ڵێین مرۆڤەد ەدانرێن. ک  جیاوازم ەکسان و هەم یەهدەبێت  مرۆڤ بێت.ەه

ی ڕێک  ەڵەمامدەڵێت  ەیەو گوتەناوتوێژی ئ رێت.ڵ بکەگەیان لەڵەک مامەک یەم وەردەه ەنییە وەمانای ئ
خۆی یان رانی ەئاستی گوز»توانێت نا سێکە چ کیتێیدا هە بات کەان دتوندمداری کۆنترۆڵ ی جڤاکو ەرەچوو بکوێ 

 . «ڵبژێرێەه  خۆیە  ت بەی تایبکردنرجەخ ەشێو

دەشێت  تێیاندا  ەجیاوازیی ئابووریان ەکات کەدە رجانەو مەباس ل John Rawlsباسمان کرد،  ەوەرەسە ک لەو
گرێدراوی   ەو جیاوازییەم: ئەکە. یەندەسەپرەبرج ەدوو م ەجیاوازیی ئابووری ب ەو پێی وایەئ رێت.بک ندەسەپ

 

6  On the Suebjction of Women1869ی: ەکەسوێدیی ەمەرجەت ە، بڕوان Quinnans underordnade ställning, . 
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  .ەی ەێگو پەیشتن بەبۆ گ «ک بێەک یەو یانەدادگران تیەرف ەد»ڵک ەخ بێت و ەئاواڵ  موانەهبۆ  تک بێەیەپێگ
ن  ەمانەئ ک خراپتر.ەچاکتر بێت ن  ،ەیئابووری ەم جیاوازییەالواز، ئ ەرەڵکی هەبارودۆخی خ ەیەوەم ئەرجی دووەم
و  ەئ دەبێت  ەڵبژاردندا ئێمەبارێکی هموو ەه ەلدەڵێت  ەک Rawlsی ڕێسای ەرچاوەس ەبنە ی دەو پرنسیپانەئ
 کات.ەالواز زیاتر چاک دە رەڵکی هەئاستی خە ین کڵبژێرەه ەدیل ەب

Dworkin ی یاری ەهارەداش»ک ەودەبێت  سان. مافەکەرکراوی تاکەبەستەی دماف  ەدا بەنگێکی گران دەس
الوازان پۆشی،  ەرەندی هەوەرژەب ەر چاوی لە، گئابووریبڕیاری سیاسی و  ەک تهای لێ بێەودەبێت . «بێ
 ێت.رچەد ەکردەخت، گران یان نەی سەکەکار

 

ین ی  جڤاک ی ەک ەگرنگی 

.  ەوەکای ەتی، هاتەوڵەمی دەستە س لەکەی تاککردنڕزگار م، بۆەکەی یەپل  ەک بزاڤێک، بەو یزمڕالەلیب
ئێستایش  وسا وەئ ەمە. ئەر جێگیرەئێستایش ه ەی جڤاکییەکەم ی ەکەس یەکەی تاکەوەر ئەسەل کردنختەج

 ەب کانیشەرەبەتسەس. د ەکەی تاککات بۆ ئازادی و ماف ەتوند د ریەبەستەداوای د ەکێنێت نوەدا دەوەخۆی ل
 ەیان بدرێتکردنبن. پێشێل ستووردا تۆمارەد ەل ەها کەی وئازادی و ماف  ەتووری بن، واتسەددەبێت م  ەکەی یەپل

 ستوورین. ەی دەدادگنگری ەگشتی الیەب ڕال ەلیبسانی  ەک ەشەوەر ئەبە. لەدادگ

 ەتیان بەوڵەوانبوونی هێزی دەفر ڕال ەسانی لیبەکمدا، ەی بیستەدەکی درێژی سەیەم و ماوەیەی نۆزدەدەسە ل
 ەیەندا هڕاالەلیبنێو  ەکی گشتی لەشدا گومانکارییەوەڵ ئ ەگەس. لەکەر ئازادیی تاک ە رانبەزانی بەد  ەشەڕەم هەکەی
  ەوەچاوی ترس  ەهات پتر بەتا دەدا هەیەدەم سەل. ەرایانەگکۆری ەسەو چار Collective راەکۆگر ەرانبەب
سازمانی سیاسی یان  یاڵت ال ەسەی دەوەنها چڕبوونەک تە، ن ەتەو بابەاڵتی لەسەی دەوەچڕبوون ەیاننۆڕییەد
 تی. ەوڵەی دەزگەد

 

 جڤاک ی گۆڕیی   مێتود 

ڵوێستی  ە، هجڤاکی گۆڕینی مێتودی ەربارەد مدا، ەی بیستەدەس ەل ،ڕیفۆرمیستو سۆسیالیزمی  یزمڕالەلیب
ی  ەدەتای سەرەسە ر لە . هەندارترەمەت یزمڕالەلیبی   Gradualism تیەدارە ر. پلەب ە کیان گرتەک یەک وەیەتاڕاد
ی  ڕالەلیبنگی بیروڕای ەڕ ەکەتای شۆڕشەرەر. سەی ترسێنەنموون ەوشوستی شۆڕشی فرانسی بوون ەوەمەیەنۆزد

یشت. شۆڕشی ڕووسی، بۆ ەرستی گەپەڕ و کۆنەشی، شەرتەی ئ دیکتاتۆری ەتای بەاڵم بنەبوو ب ەزووی پێو
نگاو  ەهدار ]ەپلڵنانی ەهبیردۆزەی ی ەربارە. باشترین داڕشتنی مۆدێرن دەتەو بابەکی لەیەنموون ەان بووڕیفۆرمیست

 Kar Raimundئینگلیز  –مسایی ەسووفی نەیلەف ر، ەپۆپن ەالی ەدا، ل 1940سااڵنی  ە، لجڤاک ی [نگاوەه ەب

Popper و  یزمڕالەلیب ەوخۆ یان تیان، کاری لەستارز، ڕەکی بەیەپل  ەم بەکانی ئەڕە . باوەوەکای ەهات ەوە
 م کرد. ەڕی جیهانیی دووەمی باش شەردەی سڕیفۆرمیستالیستی یسۆس
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  ەیەوەواتای ئ ەمە. ئ«جڤاک ای ئوتوپیڵنانی ەه»ەنێت دات و ناوی دەد تیەدارەپلی ەوانەالماری پێچەر پەپۆپ
  ەو ئامانجەیشتن بەبۆ گ ەدات کەد ەنو ئامرازاەکات و بڕیاری ئەری دکی دوائامانجێکی سیاسی دیاەمرۆڤ پێش

 زراندنی. ەکار بۆ دام ەوێتەکەکێشرێ و پاشان دەد« ەتی نموونەوڵەد»ی ەخشەکی ن ەکار دێن. پێشەب

 ەکات کەکی سیاسی دەتییەرایەڕێب»داوای  جڤاکی گۆڕینی ەائامێزئوتوپی ەمێتودم ەم: ئەکەی ەر پێی وایەپۆپ
.  «کاتەد دیکتاتۆری ەئاسانی ڕوو ل ەبش ەمەو ئ ەوەژماردا چڕ بووبێتەم هەسێکی کەند کەست چەدەواو لەت

تێک ەرف ەش دەوە دا. بەکەڵنانەمی هەد ەل ەخنەی ڕکردنەف ەترسیی خەکات بۆ مەد ەم ئاماژەی دووەڵگەدژب
  ەتیش کەتایبەیان نا. ب ەیەکەی ئامانجەوەبووننێزیکو ەڕوو ەتەم سیاسەست: ئەب ەمنگاندنی ەڵسەبۆ هێنێت نام

وا  ەئ .ینەگەتا پێی دەهەنێت بخای ەوەندین نەچ ەیەوانەل ەک ێت،ست بەدەکجار دوورەنجامی یەئ ەلباس 
 ەدایەوەم لەیان نا. خاڵی سێیچێت ەد ەو ئامانجەی ئەوەبووننێزیکو ەئایا ڕووزانێت مرۆڤ ب ەختەگشتی سەب

سپاندنی دوائامانجی سیاسی و پاشان ەپێشدا چە میتۆدی ل » رێت.چاو ناگەیزم گۆڕانی بیروڕا و ئیدیال ڕئوتوپ
 ێت،کرەکاری بۆ د داە یەو ماوە، لەو ئامانجەئ ەلمێنرێ کەر بسەگەئ ەوەمێنێتەبێنرخ د ەو ئامانجەبۆ ئ کردنکار
ک ئامانجی  ەی ەتای ەتاهەه ەکی نییەێکی هۆشمێتودهیچ دەڵێت ر ەالی پۆپم ە . خاڵی چوار »ەنی گۆڕینەشای

 ەتەڵبەه –ستاندا ئوتوپی نێو  ەکی بیروڕا لەر جیاوازییەه ە کەنێت یەگەها دەیان وەمەئ»سیاسی دیاری بکات: 
ی ەڵگەبری ب ەی زمانی هێز لهێنان کارەب ەوەکاتەد –بکرێت  ەکی چارەی هۆشەڵگەب ەبناکرێت ها ەناکۆکیی و

 . «تسپێنێەبڕیار بچ  دڕیدەبێت  ە، واتکتیڤەئۆبژ

میاندا زۆر چاک  ەل ێت.نەداد جڤاکداری ەڵنانی پلەر، هە، پۆپجڤاکی ەرەبەرل ەس ەو گۆڕانکارییەئ رەرانبەب
م  ەستی ئەبەبگرتوو. مە ک دۆخێکی ئیدیالی قاڵەڕێنموو ن ەست ببێتەبەی مجڤاکی  «کی ڕوونەیەوێن»دەشێت 

دوای   ەک بەیان بکات نەپێش و چارەل ەرەو ه ەورەگ ەرەدوای گرفتی جڤاکی هەڕێ بەبگ» ەک ەدایەوەل ەمێتود
ی  ەربارەڕێکی هاوکۆ دە باو ەیشتن بەکی و گەی هۆشەوە. بیرکردن«باتی بۆ بکاتەڕێ و خ ەییدا بگەدۆخی نموون

ر  ەگەی ئیدیال. ئێکجڤاکی پالنێک بێت بۆ ەربارەی دەوەل ەلێک ئاسانترەنگ گەی بارێکی لکردنەپالنێک بۆ چار
ر  ەبەرلەکی سەیی پالنی گۆڕانکاریەوەلدەبێت متر ەنجامی ک ەدئەب ێت،وتوو بەک ژێرکەی گرێیکردنەوڵی چارەه

 .ەکانیش ئاسانترەنجامەدئەی بکردنەش چارە وەل ەجگ بێت.وتوو ەژێرک

بێ   ،جڤاکو گۆڕینی  ەی دێمۆکراتانمێتودڕی، ەبۆ هاوباو ەتەرف ەخساندنی دەتی ڕەداریە ی پلەڵگەشاب ەواتەک
 . کارهێنانی دڕیەب

ستنیشان ەڕوونی د ەو دڕیی سیاسی ب ەی شۆڕشگێڕانمێتودکارهێنانی ەر سنووری بەپۆپ ەبشڵێین ک دەبێت 
ی دێمۆکراتیدا بن. ە زگەزراندنی دەو دام پێناوی خستنی ڕژێمی دیکتاتۆریە ر لەندن گەسەپ ەمانە. ئەکردوو

  ڕیفۆرمیستم سۆسیالیستی ەو ه ڕال ەلیبم ەخسان هەڕ جڤاکداری ە ڵهێنانی پلەی هەرجانەم مەئ ەوجا کەئ
 . ەی شۆڕشگێڕانمێتودیاری ەن ەبنەد
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 شێوازی حوکمڕانی  سیایس 

و  ەدایڕالەلیبی ەرە ب ەی لەڕیش Representative Governmentکی ەرەدێموکراتیی نوێنە داکۆکیی کالسیک ل
ی  ەربارەک دەند تێبینیی ەکتێبی »چ John Stuart Millی میلل ەکەمەرهە. بەڕیوەد ساڵ تێپەسە نی لەمەت

بواری   ەئێستایش ل Consideration on Representative Government (1861) کی«ەرەحوکومڕانیی نوێن
  رێت.نەکی دادەرەباشترین ڕانواندنی پێو ەدێمۆکراتیدا ب بیردۆزەی

  «بازاڕی سیاسی» ە، واتەوەڵگرنە ه ئابووریبازاڕی  ەکی سیاسی لەیەیانویست وێنەد ڕال ەسانی لیبەکمیلل و 
دا مافی گشتیی ەزیش لێررم بکات. ئامراەبازاڕی خۆی گهەبێت تی ەرف ەسێک تێیدا دەموو کەه ەپێک بێنن ک

 بێت.نگ ەسان هاوسەکەبا بازاڕی سیاسیی تاکەدا د «نگەک دەک مرۆڤ، یەی »می ەسیستە بوو. ل دەنگدان

باشترین حوکومڕانیی  »ر چوار هۆ ەبەل دەنگدانکی و مافی گشتیی ەرەمیلل پێی وا بوو شێوازی حوکومڕانیی نوێن
ی   «خۆڕاستاندن»بۆ ێنێت خسەڕەد  کردنەشەتی گ ەرف ەپتر د ەکانی دیکەموو شێوازەه ەمیان لە. ئ»ەئیدیال

دروست  اڵتیەوستی هاوکۆیی و گیانی ەمیان هە. ئجڤاکوتنی باری ئابووری و ماددیی ەسان و پێشکەکەتاک
 کات.ەد

 نگەرهەباف ڵی ەرت ەساڵتێکی ەسەدتی. گریمان ەسایەڵ فراژووتنی کەگەل ەتایاس هاووەکەخۆڕاستاندنی تاک
  ەرەمرۆڤی ه ەبن، لکتر ە و زیر نگترەرهەباف  موانەه ەی ل ەوانەک لەدروست بوون بێت، حوکومڕانیی ەڕاستی لەب
، ەڤانۆمر –انای بان ن تو ەسی خاوەکەحوکومڕانیی تاک ە بێتەبێت؟ دەی چی دەکەنجام ەیاڵدا بێت، ئەخەرزی بەب
هادا  ەی ڕژێمی وەسای  ەڵکێک لەخ ەچ جۆر ێت:پرسەبێت. میلل دەاسیڤ دپ -لێکی هۆش ەریکی گەخ ەک
ی  دونیا ڵکووەب  ێت،رناگیرەسوودی لێ وی ەوە ر ئەبەخنکێت، لەکییان دەر زیرەک هەکرێ؟ نەد ەردەروەپ
ی خۆی  ەکەاڵتەهیچ بۆ ونەبێت ر مرۆڤ بۆی ەگەئ» ێت.وەک ەکیشیان زیانی لێ دەاژووتنی ئاکارر ست و ف ەه

  کات.ەتی پاسیڤ خۆش دەسڵە ی خەڕێگ ڵ،ەرتەس. حوکومڕانیی  «بێەمسارد دەیدا خ ەکەاڵتەئاست و ەبکات ل
 کات. ەخۆش د خۆەربەچاالک و ستیی ەسایەت بۆ کەرف ەلێر دەحوکومڕانیی گ

اڵتی  ەسەکانی دەتەخزم ەمێک نین لەرهەی میلل بەنڕاالەلیببۆچوونی  ەوتنی ئابووری و بیرکاری بەپێشک
و ەوتنی زانستی و بیرکاری لەتی پێشکە تایبە. بەڵک خۆیانەوڵدانی خەمی هەرهە ب  ەمانە. ئەوەونەبک ەوەتەوڵەد
  ەیەیان هەوەرزن و هێز و توانای ئەی بەکی بیرکارانەتوانای نەتن و خاوەبلیم ەبن کەیدا دەپ ەوەسانەک
  ەکات، لەکی دەئازادیی گیان ەتوندی داکۆکی لە ها بەمیلل و ەیەوەر ئەبە. ڕێک لەوەنگاری بۆچوونی باو ببنەرەب

ندی ەژەیی توانەفررزی و ەب ەکدەڵێت ش ەوەاڵم میلل ئە. بەوتەی جێکەوەکردن بیر ەشێو ەئازادیی الدان ل
 ندن.ەژە و تەی ئکردنی خۆشەئاڕاست ە ک ەمرۆڤ  یەو هێزەنگیی ئەڕەوانی و فر ەستی فرەیوەپ ،گشتی

تی  ەرف ەل دەبن گەیدا دەپ ەوەنها بەت ەمانەی حوکومڕانیی دێمۆکراتن. ئەنیا زادەت ، ستی هاوکۆەو ه اڵتیەوگیانی 
نها ئازادی و مافی ەت  ەواتە. ک«گشتیی گیانی  ەفێرگ» مۆکراتیی ناونابوو ێ دمیلل  بێت.ەشداربوونی چاالکی هەب

م  ەک ەی یەپلە انیش پێویست بوو. میلل باڵتیەوشداربوونی چاالکی ەگرنگ بن. ب ەبوون کە ن دەنگدانگشتیی 
 رمیەف . کاتێک مرۆڤ کارێکی  ندەی سەشەگئێنگالند  ەزوو ل ر زۆرەه ەبوو، ک ەرمانیی کۆمیونانەبیری الی خۆف 

جۆر  ەمەی هندەوەرژەبدەبێت ندی خۆی، ەوەرژەک بە نگرێت چاو بەڕ ەدیک یندیە وەرژەبدەبێت دات ە نجام دەئ
 ی گشتی بدات.ەڵی چاکوەو هگرێت ک بەیەب
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ی خۆی ەچاک ەب ەجڤاکی ەرچی بۆ چاکەو هزانێت ب جڤاکشێکی ەب ەخۆی بدەبێت  ەسەو کەئ»
ر ەرانبەسان ب ەکەتاکنابێت یدا ەها پەستێکی وەهنەبێت ی گیانی گشتی  ەیەم فێرگەر ئ ەگ ێت.دابن

  تەحکوومر بۆ ەستووران بن و سەڵی دەی گوێڕایەندەوەر ئەگەرک بزانن مەن ئەخاو ەخۆیان ب جڤاک
ستێک،  ەموو بیر و هەه بێت.یدا ناەڵ گشتدا پەگەتی لەکیەی یەستێکی ناخۆویستانەفروو بێنن. هیچ ه

ن. ەکەن چۆڵ دروکاری خۆیی و بۆ خێزاەرکدا، جێ بۆ س ەبواری ئ ەم لە ند و هەوەرژەبواری ب ەم لەه
ڵ ەگەکارێکی ل ەیان ل ێت،دا بجڤاک شیەندی هاوبەوەرژەب ەل ەوەشتێک ناکاتە رگیز بیر لەمرۆڤ ه

 .«وانەدژ بو زۆر جاریش   ەی دیکەوانەڵ ئ ەگەل ەکێدایڕپێشب ەنها لەڵکوو تەبیکات، ب داەڵکی دیکەخ

 

پێش خۆیشی  ی Benthamکانی ەگوتە شیا لەمیان دە، ئەوەهێنێتەش بۆ دێمۆکراتی دەکی دیکەیەڵگەمیلل ب
وام ەردەو بهەبێت خۆی توانای  ەسەو کەئ ەبارێکدا ک ەنها لەسێک تەر کەندی هەوەرژەو ب : مافەوەبهێنرێت
مافی  ەرگری لەتی بۆ بە تایبەب  ەیەڵگەم بەپارێزرێن. میلل ئەد کردنپێشێل ەکۆکییان لێ بکات، لاد تبێ ەئاماد

   ێت.هێنەکار دەسازیی ئینگلیز بەی کرێکارانی پیشدەنگدان

ر دێموکراتیی ەس ەل ەدا، کێشڕیفۆرمیستواران و سۆسیالیستی ە، کۆنڕال ەلیبنێوان  ەمدا، لەی بیستەدەس ەل
بوو، ەیدا دەپ کیەرە ێنووامبوونی دێمۆکراتیی نەردەرجی بەلومە ر هەسەی جار لەزۆرب ەما. کێشەکی نەرەنوێن

مافی   ەب  Market Economyکی و ئابووریی بازاڕ ەرەدێمۆکراتیی نوێنیی نێوان ندەیوەپر ەسەتی لەتایبەب
 ی.  ەوەکییەسەتیی کەموڵکای

  Friedrich Hayekن ەالی ەوامبوونی دێمۆکراتی لەردەرجێک بۆ بەم کەپێناو ئابووریی بازاڕدا، وە بات لەخ
ر ەرانبەکانی خۆی بەخنەژیا. ڕەئێنگالند د ەمسایی بوو، لەم ئابووریکارێکی نە. ئەوەکای  ە( هات1992 ساڵیی ەمرد)

.  ەوەباڵو کرد «ستانەو کۆیلەڕوو»ناو: ە مێکدا بەهر ەب ەل 1943ساڵی  Planned Economy دارەخشەنئابووریی 
Hayek رگرت. ەئابووریدا و ەاڵتی نۆبێڵی لەپاشان خ 

 دێمۆکراتی بوو:  ەدژ ب ەوەسێ ڕوو ە، لHayekبۆچوونی   ە، بدارەخشەنئابووریی 

نگاندنێکی  ەڵس ەژێر تاوی ه ەدا بخرێتمانەرلەپە لت ناکرێ  ەوەبگرێت جڤاکموو  ەه ەپالنێکی ئابووری ک -1
کترن. سازان و گۆڕینی ەکانی ترنجاوی یەشەموو بە، هەکجار ئاڵۆزەی ەکەسیاسی ئاسایی و چوست. پالن 

تی بۆ  ەواڵکارێکی ڕ ەبێتەد مانەرلەپنی نگاندەڵسەتێک بدات. ه ەکەموو پالنەه ەیەوانەنێک لەالی
 .  ەکەری پالنەبەرلەی سە وەکردنتەیان ڕ کردنندەسەپ

تی  ەسڵەخ ەرمانی بیرۆکراتانە. ف ەوەبێتەو بیرۆکراتیدا چڕ د تە حکوومست ەد ەاڵتی ڕاستی لەسەد -2
 خۆ.  ەگرنەکی دەستوورەد

تاژ )تێکدان(  وبەسە ب ەوەوایانەرمانڕەن ف ەالیەئاسانی لەب ەکەڕۆکی پالنەناو ەخراو دژ بکڵستیی ڕێ ەرهەب -3
  ەوا بەئنەبێت یش رمەف  ەر بەڵستان، گەرهەی ب کردن، تاوانبارەوەاڵتەسەی دە وەڕێی چڕبوونە ل رێت.نەداد
  رێت.بەناو دەش ئازادیی سیاسی لەو جۆرەو ب دەبێت ، ئاسان ەوەکرد
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 ەتناسی بوو لەوڵ ەۆفیسۆری درم خۆی پە. ئەوەڵگرتەی ه Hayekکانی ەخنەڕ  Herbert Tingstenسوێد  ەل
یبوو  ەه یەو ترسەر ئە بەل ڕال ەلیب ەڵگرت و بووەسۆسیال دێمۆکرات ه ەستی لەستۆکهۆلم. تینگستێن بۆ خۆی د

دا    Demokratins Problem, 1945 «ی دێمۆکراتیەکێش»کتێبی  ە. لدارەخش ەنلی ئابووریی ەنجامگەئ ەل
ڵست ەرهەی بەڕۆژنام ەند ئاسانەدا چدارەخشەنئابووریی  ەل ەک ەکردوو ەوەی بۆ ئەتی ئاماژە تایبەتێنگستێن ب

 .ەوایان دایەرمانڕەاڵتی ف ەسەژێر د ەز لەی کاخکردنشەمکوت کرێن: دابەد

زانن.  ەوا دەڕ ەب Hayekکانی ەڵگەئێستایش ب ەمەرد ەم سەنی ئڕاالەلیبکەوێت ەرد ەشی داهاتوودا دەب ەک لەو
م بیست  ەی ئڕالە لیبگفتوگۆی  ەل ئابووریی بازاڕ چۆڵ بکات. ەجێ ب دارەخشە نلمێنن ئابووریی ەنایس  ەمانەئ

 ێت: کرەر دوو شاپرنسیپ دەس  ەخت لەی ڕابردوودا جەساڵ

سیاسیی  یەکەندن، ینتراالەسگۆڕین: نا ەبێت ەوەم ڕێیانەمیکانیزمی بڕیاردانی دێمۆکراتی ل ەوڵ دراوەم: هەکەی
ی  ەماو ەل رەنگدەدر و ەیی نێوان نوێنندەیوەپتی ەرف ەواندنی دەگشتی و فری لپرسی )ڕیفراندۆم( ەبچووک، گ

 .«دێمۆکراتیی نێزیک»تیدا نێونرا ەایپارتتی ەسیاسە ل ەم ڕێبازەڵبژاردندا. ئەنێوان دوو ه

 ەبگرێتیانەوێت ەان داڵتیەوی ەییکارگێڕو ەئبتوانێت  رمیەف ی ەزگەی دامودەوەی بڕوا بەوەم بوونەم: کەدوو
ی جڤاکی داوا یزمڕالەلیب وانی ەیڕە. پەوەڵگرتەی هیزمڕالەلیبی نوێ ەخنەلیزمی جڤاکی ڕڕا ەیاندا لیبەم خاڵەست. لەد
 ەیەوەدا ئەش لێرەڵگە. بەوەهلییەو ئ رمیەف ی ە زگەیی نێوان درەڕکابژێر  ەبخرێت رمیەف یی کارگێڕن ەکەد

 بێت. ە ڵبژاردنی زیاد دەتی هەرف ەس دەکەتاک

 

 ئابووری سازمات  

هلی بێت  ەی ئبەرهەمهێنانئابووری بازاڕ، ئامرازی  ێت:رنبناسێ ەوەنانەم الیەزم بڕالەلیبی ئابووریڕی ەباو ەها باوەو
ە  مدا گۆڕانکاریی گرنگ هاتن ەی بێستەدەس ەلێ لە. و ەوەتەکێفی سیاسڕ ژێر ەی بازاڕ بخرێتەوەلگیرێت و ڕێ ب

 ە:وەکای

مدا  ەی بیستەدەی سیزمڕالەلیب ەل ەتێکەسڵەخ ەوەئابووریی بازاڕ ەلت ەسیاسردانی ەست تێوەدی ەوەنگاربوونەرەب
 ەجۆردەبێت ر شتێک ەه ەر لە. بەردا هاتووەسەزیاتر گۆرانکاریی ب  یزمڕالەلیبشدا ەم خاڵەر لە، هەجێگیر بوو

 . ەوەینەبکجودا ک ە یەکانی گۆڕانکاری لەجیاواز

 ەباتی کردەڕووی خ ەمەو دەی ئیزمڕالەلیب. Laissez Faireڕی ەباو ەمدا پشت کرایەبیستی ەدەتای سەرەس ەل
  رێت.و ڕێیان لێ بگ ەوەکانی ئابووریی بازاڕ بدۆزێتەجڤاکیی ەنجامەبۆ ئ ەچار ەها کە و یجڤاکی و قانوونیڕیفۆرمی 

پاوان  ەب دائابووریبیردۆزەی  ەلرچی ەگ، (ەورەی کۆمپانیا گگرتن کەی ەوەکاتەد ە)ک کار یی نێو بازاڕستنەتێکب
 لمێندرا. ەس ەوەیزم ڕالەلیبن ەالیەبکرێت، ل ەغەدەبا ق ەا و درنەداد( مۆنۆپۆڵ )

  ئۆلین ئێنگالند و ەل John Maynard Keynes ینزەک کەی وڕالەلیبمدا، ەی بیستەدەکانی سەبیست و سیی ەل
Bertil Ohlin ەوات ئابووریی دۆخی ەوەڕانەڵگەی هکردندارماڵداڕشت بۆ    یانەانبیردۆزەکییی مێتودسوێد  ەل  

 .ئابووریختانگی ەس ەل گرتنپێش



30 

م  ەئ ی ئابووری.کردنرمانەبۆ خۆد ەـ« خۆڕسک» ختانگ شێوازێکی ەس ەک ها بووە ڕی وەباو یزمڕالەلیب زووتر
میشیان ەن. ئەئابووری بکستکاری دۆخی ەداران دەتمەست و سیاەوڵەد ەکی چاالکی دا بەیەنۆر ەنوێیبیردۆزەیە 

  ەب رمیەف ی ەزگەندانی دەی کارمەیاندنی مووچەو گ  ەی بودجکردننگە، پارسەوەی بڕی پارکردندارماڵڕێی  ەل
اڵتی ەکۆو ەت لەنانەورووپای ڕۆژاوا و ت ەئ ەل ەتەم سیاسەم ئەڕی جیهانیی دووەی بازاڕ. پاش شە ئاستی مووچ

و ەی و کااڵ، ئکارگێڕی بەرهەمهێنان ەوتەتی کەوڵەی دەزگەد ەلمێندرا. واتەگشتیی سە بشدا  USA ریکاەمەئ
 .ەێوڕەبران بەد ەوتەرکەی باجی سەپار ەش بەن یاەزگەد

یدات. ەد ڕی بازاەو داهات و سامانەشینی ئەداب  ەوان لەردانێکی فرەست تێوەد ەوەکاتەد ەوتەرکەس یباج
ڕاستی  ەنێو ە، لڕال ەلیبرێتی بیری ەن نەالیە ڵبژاردنی دژوار بوون. لەدا دووچاری گرفتێکی هەم خاڵەن لڕاالەلیب

موار  ەک هەک یەک وە ی ەژیاندا تاڕاد ەست پێکردنیان لەتی دەرف ەسان دەکەکرد تاکەداوای د ەو 1850سااڵنی 
میرات  ی مافی ە وەبوو ل نێزیکواو ەر زوو میلل تە. هەتی خوێندن نییەرف ەنی دەنها الیەش تەمەست لەبەم بێت.

تا ەرانی هەوێت خوێندن و گوزەرکەی بەندەوە ر ئەهدەبێت میراتدا  ەیگوت مرۆڤ لەو دە. ئەوەت بکاتەڕ
 ک زیاتر. ە، نر بکاتەبەستەدنی ڕسکان ەمەت

.  ەی خۆیان داناوئابووریم ئامانجی ەکەی ەب ئابووریندی ەشەگ ڕال ەسانی لیبەکبڵێین دەشێت  ەوەکی دیکەالی ەل
دەبێت   ئابووریوڵدانی ەری و هەست پێشخەد ەدا بوو کەوە، لڕال ەلیبدیدی  ە، ب ئابووریندی ەشەرجی گەم
بخرێتر  ئابووریندی ەشەگ ەبوو وا باو ،ەئایدیۆلۆژیی ەم دووڕیانەی ئکردنەتا ئێستایش، بۆ چارەه رێت.اڵت بکەخ

اڵم ە. ب7نێت ەیەبگ «کانەندهێنەژەت ەهێز» ەزیان ب تتوند بێ ەهێندنابێت  گرتن. باجئابووریی کردندارماڵپێش 
 ەدا، بڕوانئابووریندی ەشەر گەسەب ەوەنەڵدە ه ئابووریی کردندارماڵچوو ەد ەوەکاندا ل 1970 ەنی جڤاکی لڕاالەلیب
 ڵمانی:ەی ئڕالەلیبی ئایدیۆلۆژیستی  Karl-Hermann Flachی یەەم ڕاگواستەئ

وتنی ەبۆ پێشک  ەنرخەب ەهلی هێندەری چاالکیی ئەنئایا هێزی بزوێ  ێت.وەزموونی خۆی دەو ئ ەر بارەه»
؟ ەو هێزەی ئەزاد  ەبێتەد ەیبێدادیو ەچاو بپۆشین ل، ەی چوستەوەر ئەبەناچار ببین، ل ەک ئابووریگشتیی 
ی  ستچوونەدەلترسیی ەمدەبێت ستی اڕەب ەک  ەرناک ەتەخ ەهلی هیندەتیی ئەی موڵکایەوەچڕبوون ەیان ئای

 . «وانترەفرکی ەریەگەدااڵت و دەسەشینێکی باشتری دەبپێناوی دا ەین لە ند بکەسەپ ەبرەو زەشێک لەب
Ny chans för liberalism. 

 

 ا ئوتوپی

ک  ەیەتیی فراژوتنی تاڕادە شبینایەوتن و گەڕی پێشکەتێیدا زا باو یزمڕالەلیبی ەمەو دەم، لەژدەی هەدەس ەل
تی ەمرۆڤای ەوەباری ماددی، گیانی و سیاسیی ەبا لەناسی دجڤاک ی نوێ، زانست وەوەکردنبێسنوور، باو بوو. بیر

دا کۆ  ەم سێ خاڵە ل ەندەئای ەڕی خۆی بەباو ریەڕۆشنگنگانی ەپێش ەکێک لەردی کێش بکات. یەو بێگەرەب
ردیی دروستی  ەدا و بێگتە میللنێو  ەکسانی لەوتنی یەپێشکتان، ەمیللی جیاوازیی نێوان کردنبڕەبن»: ەوەکرد

 
7  Olof Wennas ناوی   ەمێکیدا بەرهەبە ل, Stockholm 1970Ohlin, Folkpartiet och socialismenم  ەئ ەک ە. پێشانی داو

 . ەوەگرێتەڕالیزمی سوێدی دەلیب  ەبۆچوون
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  دۆرسێنبوو. کۆ  «چاکتربوونی بێسنوور»ی ەئاماد ەوەلی جڤاکییەتگەسڵەخۆی و خە . مرۆڤ ب8« تیەمرۆڤای
ی نێر و مێ مافی جیاوازیان  ەوەهۆی ئ ەبنەد ەکرد کەی دەرانەپێشداوو ەئی  «واوەی تکردن بڕەنب»پێشبینی 

دوای هۆی دروستاندنی ە ب ە ڕانێکی دیکەر گە. هە یی هێزداهێنانکارەدب ەب ەل ەیو جوداوازیەی ئەڕیش» بێت.ەه
  ەبێت ەکی، دەستی ئاکارە ه کی، توانای بیرکاری یانەشەجوداوازیی ئۆرگانیزمی ل بۆ  ەوەڕێنێتەبیگ ەک  ەنسیپم پرەئ
 . «ەی هێزدایهێنانکارەدب ەب ەی لەڕیش ەوەانێکی ناکام. ئڕەگ

رد یان  ەی بێگەچار ەبڕوای ب ماەنێک ڕالەلیبچ ختتر بوو. ەوتنی بێسنوور سەمدا پاراستنی پێشکەی بیستەدەس ەل
وا پێ  » ێت:بیسترەد  Karl-Hermann Flachمۆبوون الی ەستەئاوازێکی د بێت.ەرد هەسازمانی جڤاکیی بێگ

 ێت،ب پراکتیکیشدا کارا ەل ەها کە ی وڕالەلیبواو ەمی تەسیستبتوانێت   تبێ ڕسکا ەن ەمرۆڤ هێندچێت ەد
وام ەردەی نوێتر و باشتر بجڤاکت ەنانەن. تەدەڵدەر هەم سەردەه ەکراوەپێشبینی لێ ن. گرفتی نوێی «ڵنێتەه

  ێت:بڕەردەدهای ەو Flach. ەوەزێتەگرفتی نوێی لێ د

ک  ەی ەدژ ب Antithesis  نتیتێزە و ئ Thesisتێز   ەراو کەد ەی کردۆتەوەئ ڕال ەلیبکتیکی ەدیالت ەنانەت»
الی  ەمانیش لەن و ئەکەش تێزی نوێ دروست دەوەو ب ەوەگرنەک دەدا ی Synthesisسینتێز  ەستن، لەوەد

 ەی لەکتیکانەریالیزمی دیالتێەی مەوانەپێچەاڵم بەنتیتێزی نوێ. بەیدابوونی ئەی پەمای ەبنەد ەوەخۆیان
  ەو ن ەیەی سیاسیی کۆتا هەچار ەن ڕال ەلیببۆچوونی  ە. بەبێپسان ڕال ەلیبکتیکی ەدیال ەمانەم زەرچووی ئەدڕێ 

  ەبنەی دەکەڕەوپەبڕ نابن. ئ ەئاستی جڤاکیدا بن ەل  ەتیدا و نەایمرۆڤ ئاستی  ەل ەدۆخی جڤاکیی کۆتا. ناکۆکی ن
 .«ەجۆرێکی دیک

  

 
 :  ەبڕوان 8

Antoine de Condorcet, Utkast till en historisk översikt över det mänskliga tänkandets framsteg. 
  ە بکاتێک ، 1793نی میللی. ساڵی ەنجومەری ئەبێژ ەدا سکرتێر بوو، پاشان بووەفرانسکادێمی ەئە ل  1789  ەر لەکۆندۆرسێ ب

کی  ەئۆنتۆلۆگیی ەل ەو کتێبەشی ئەدواب .ەندەئایی ەشەگی ەربارەدنووسین  ە وتەکنرا، ەڕاود ی شۆڕشتیەبیانووی دوژمنای
   :ە، بڕوانەکراوە مەرجەدا ت S.E. Liedmanلیدمان 

Liedman, S.E., Från Machiavelli till Habermas. Texter i politisk idéhistoria i urval med inledningar och 
kommentarer. Stockholm 1992.   
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ک  ەمیزاددا وەناخی ئاد ەل ە Attitudeتی پتر دید ەوارەکۆندەڵێت  Quintin Hoggرخی ئینگلیز ەبیریاری هاوچ
 ەوەرێتەناوی ن ەب ەدایەوەتی لەوارەسوودی کۆنەواو بەو ت مر(ەد )نەرامەسی ە نۆر»بێت.  ئایدیۆلۆژیی ەوەل
 . 9» ڕی نوێباوەباوەری زڕەگر و تێکدەخنەڕ ەبێتەد

تا ئێستایش ەه ەنگەم و ڕەکەهۆی زانی ی ەڵکشا. شۆڕشی فرانسی بووەه ئایدیۆلۆژیەک دژەتی وەوارەکۆن
 Reflections on theکتێبی  1789ک ساڵ پاش ە نها یەت Edmund Burkeتی. ەوارەکۆن ەین لڕرب ەباشترین د

Revolution in France ەکەشۆڕش ەوانبێژ بوو لەکجار ڕەتی و یەڕەکی بنەیەخنەڕ ەمەرهەم بەکرد. ئ ر ەی د 
 جڤاکدەڵێت  ەیە وەتیدا ئەوارەکۆن ەش لەی گە تا ئێستایش شابیرۆکە. هجڤاکێک بۆ گۆڕینی مێتودک ەو

 گۆرێن. ە، بێتەوەمیللییرێتی سیاسیی ەم نەزموونی مێژووکرد و هەم ئەراوی هەد ە، لەوردەورددەبێت 

م، ەیەی نۆزدەدەتای سەرەورووپا. سەی ئە وەر جودا لەب  ەکی گرتەیەئێنگالند ڕێگ ەتی لەوار ەفراژووتنی بیری کۆن
 ەل «رادەرەب»ی جڤاکتی و ەبوو. پاشایەوی هەرست برەپساالرتیی ەوارەڵمانیا، کۆنەئ ەتی لەتایبەو ب ەفرانسە ل
نرا و ەش دادەل ەت بەوڵەکرا. دەداکۆکیی لێ د ەوەـ Organismڵ ەزیند یبیردۆزەگوترێت ەی پێ دەوەراوی ئەد
نکشنی(  ە)ف  ک کارکردیەیەرەر بەش هەمی لەرج ەش بوون. بۆ سەکانی لەجۆرەمەه ەشەب ،کانەجیاواز ەرەب

دا کۆ  مەت لەڵوەبێگومان پاشا بوو، ویستی دە شەم لەری ئەجۆراوجۆر. سی ەپل ە ب ەتەڵبە، هەیەۆی هخگرنگی 
 زانران. ەت دەوڵەی دندەوەرژەری بەنوێن ەبمان ەئبوو، ەندانی هەکارمەرزەی بەرەخۆی ب کەت ەل. پاشا ەبۆوەد

ی مێژوو. ەی ئایدیالیساتنەف ە لسەف گوترێت ەی پێی دەوەستوور بوو بەرست پشت ئەپساالرتیی ەوارەکۆن
می ەرهەب ەوی مێژوو بەو ڕێڕ جڤاکندیی ەبە. شێو ەی Historicisticکی ەمێژووکرد ەی ئایدیالیستانەف ەلسەف 

و دۆخێکی ەرزتر، ڕووەو بەرەب ەوەی نزمقۆناخ ەڕی، لەپەدا تێدقۆناخندین ەچ ەنرا. مێژوو بەرزتر دادەویستێکی ب
  هێگل ڵمانیەسووفی ئەیلەرست ف ەپساالرو  ەتیی ئایدیالیستانەوار ەری کۆنەکات. ناودارترین نوێنەرد، ڕێ دەبێگ

Georg Wilhelm Friedrich Hegel ڵمانیای  ەتیی ئەوارەکۆن ەکانی هێگل لە(. بۆچوون1831ساڵی ی ەمرد) ەـ
وی ەی جڵەرزەب ەو هێزە. ئەوەگرتنڵیەرست هەپساالرنگ بوون، پاشانیش ناسیۆنالیزمی ەمدا پێشەیەی نۆزدەدەس

م  ەبۆ خودا. ویستی ئ ەیەر ناوێکی دیکەش هەمەئ «گیانی جیهان» ەهێگل ناوی ناو ەستەدەمێژووی بوی ەڕێڕ
دا خۆی  ەالنەو گە ی ئ «ل ەگیانی گ» میللیلی ە تگەسڵەخ ەت و لەلی تایبەگ ەمی جیاوازدا لەردەسە ل ەگیان

و ەکاری ئەستەرجەب  ەبێتە د ەتەوڵەدا دتەمیللنێو  ەیامێکی مێژووکردن. ل ەڵگری پە ه تانەمیلل ەواتەک ێت.نوێنەد
رانی ەم گوزەیدانی هەش م جڤاک ، ترێ گەڕاد جڤاک ی تیەکیەی ەیەستەردەس ەو هێزەت ئەوڵە. دەمێژووکردە رکەئ
 .ەانگرووپندیی  ەوەرژەم بەکی و هەسەک

ت ە وڵەبڕوای هێگل د ە. ب«پێویستیی کردنرکەد» ەوەکاتەد ێت،ی هێگل بە کەناودار ەناساندن  ەئازادی، ب
دەبێت ان اڵتیەون و ە ندەوەرژەو بەری ئەندان نوێنەکارمەرزەب توێژی، پاشا و ەیەه یکتیڤەئۆبژندێکی ەوەرژەب

 :ەنیی ەوەر دێمۆکراتییەسەئایدیالی سیاسیی هێگل هیچی ب ەواتەر فرووی وی بن. کەس ەخۆخواستان

 
9  , 1959The case for ConservatismHogg .ەلۆرد و بوو ب  ە. پاشان کرای Lord Hailsham. 
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روکارێکی ەموو سەداری هشەسان بەکەموو تاک ەی هکتیڤەسۆبژویستی  ەنوێنرێ کەها ڕادەئازادی و»
ت  ەوڵەاڵم سروشتی دەب .رێتنەکۆتا داددابڕ و  ەدا بەلێر کتیڤەسۆبژویستی   بێت.ت ەوڵەگرنگی د

 .«کتیڤ و ویستی گشتیەی ویستی ئۆبژگرتنکەی ەل ەبریتیی

 

 ەل  ەرچاوەس «کیەستوورەتی دەوڵەد»مکی ە. چەوەدات ەنگ دەیدا ڕرەاری دادگوبە ت لەوڵەدکتیڤی ەئۆبژویستی 
دا. هێگل   «دارەرەب» یجڤاک ەل ەرخێنراوەکی هاوچەتییەالی هێگل پاشای ەتی نموونەوڵەد رێت.گەد ەوەهێگل

چینی  ە ل ەی گشتی بریتییەرە. بەوەکاتەک جودا دە ی ەی گشتی لەرەی کاسبکاران و بەرەی کشتوکاڵ، بەرەب
 ێت. پێنەری بسەباری دادگ ەنان ەو بێالی ەانکتیڤەئۆبژ ەیەوەرکی ئ ەندان و ئەکارمەرزەب

مدا داڕێژرا. هێگل بیری ەیەی نۆزدەدەتیی زووی سەوارەکۆن ەل Corporatismتی ەرک ەکانی هاوئەمەکەی ەبیرۆک
م  ەه ەل تبریتی بێ ەرکی کەی هاوئەستەد ەوات ێت،ب ی تێدا Corporationرکی ەهاوئ ەوەکردەمێک دەسیست ەل

تی  ەرف ەتی کار، دەرف ەخساندنی دەداڕێژن بۆ ڕ ڕێسات ەوڵەتیی دەیارم ەبا ب ەرکان دەم کرێکار. هاوئەرکار و هەس
 .جڤاکی کیەکۆمی کردنرەبەستە( و دەزانی )فێربوونی پیشەپیش

 یمێژوو ەگرنگی ل کیەیەنۆر ەچونک  ەی بۆ کراوەلی ئاماژەسەتورتێ  ەک بەیەتیی هێگل تاڕادەاروەی کۆنەف ەلسەف 
  ەمەم دەتیی ئەوارە. کۆنەهای نییەستی وەرهەکی بەیە نۆردا ەمەم دەتیی ئەوارەگفتوگۆی کۆن ەاڵم لە. بەیەبیردا ه

 ی داڕشت. ەبناخ Burke ە ک ەیەبریتانیی  ەتێ رەو نەک گرێدراوی ئێ واوەی تەنێزیک

م  ەی سیاسی و هیزمڕالەلیبم ەر هەنبارەک بوو بەی ئایدیۆلۆژیەم دژەیەی نۆزدەدەمی س ەکەی یەتیی نیوەوارەکۆن
تی  ەتایبە گرت، بەد Laissez Faireبازاڕی ئازاد و ە یان لەخنەتوندی ڕە کجار بەواران یە. کۆنئابووریی یزمڕالەلیب
گوترێت ەتی پێی دەو سیاسەربڕینێکی زوو بوو لەی هێگل د «رکیەهاوئ»لی جڤاکییان. ەنجامگەر ئەبەل

 . Social Conservatism تیی جڤاکیەوارەکۆن

بوو  ەوەم ئەکەنگاوی یەیدا بوو. هەتیی جڤاکی پەوارەکۆن ەمدا جۆرێکی نوێ لەیەی نۆزدەدەمی سەنیوی دوو ەل
تی جڤاکیی ەم سیاسەی دووەلماند. شابیرۆکەیان سدەنگدانی مافی گشتیی ەبیرۆک ەوردەتیی جڤاکی وردەوارەکۆن
ش  ەوەبێت و ب میللیندیی  ەڵکێشی هاوبەبوو چینی کرێکار تێه ەوەئ ەنوێی ەتەم سیاسیەبوو. ئامانجی ئ ەتیانەوڵەد

 رێت. ژانی جڤاکی و شۆڕش بگیەشڵ ەڕێ ل

 رێت.تیی جڤاکی دابنەوارەتی کۆنەوڵەمۆدێل بۆ د ە بدەشێت زرا، ەدام  1871ساڵی  ەرنشین، کەیسەڵمانیای ق ەئ
مێکی  ەواران سیستەدا کۆن  1880سااڵنی ە کار. ل ەبۆ پیاوان خرای دەنگدانمافی گشتیی  ەتاوەرەسە ر لەوێدا هەل

تی  ەوڵەنگی دەپێش ەڵمانی بەواری ئەی کۆن «تی جڤاکیەوڵەد»زران. ەری جڤاکی دامەستبەد ەوانیان لەفر
 رێت.نەم دادەی بیستەدەرانی سەخۆشگوز

وارانی بریتانی  ەکۆن ە]ب  Tory Democracy «یرتۆی دێمۆکراتی»گوترێت ەتی پێی دەوارەی کۆنەکەبریتانیی ەوێن
  دەنگدانواندنی مافی گشتیی ەر فرەسەپێشبرکێیان بوو لن ڕاالەلیب کەتەلواران ە. کۆن [”Toryتۆری “گوترێت ەد
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  ەواوێک پیادەت دەنگدانئێنگالند، مافی گشتیی  ەکاندا، ل 1880 ەکرد. لەجڤاکییان دڕیفۆرمی و هاوکاتیش داوای 
 بووبوو. 

نگری ەتی الیەوارەخان. پێشان کۆنەرچەسۆسیالیزم و کۆمیونیزم و ەوار دژ بەی کۆنەرەمدا بەی بیستەدەس ەل
ر  ەس ەتاه ەمجارە، ئ)ڕێک بخات( بکات دارماڵ ت بازاڕ ەوڵەدکرد ەدهێز بوو، داوای ەتیی بەوڵەاڵتێکی دەسەد
جاران خۆی   ەها کەی وەنڕاالەلیبی ەڵگەب ەمجا بەئ رێت.ربگەو ئابووریی یزمڕالەلیب ەهێز لەخشێکی بەی نەوەئ

  ەل یزمڕالەلیبنوێ کاتێک تی و سۆسیالیزم. ەوڵەتی داڵەسەلهاویشتنی دەی پەوە چ دان رەرپەب ەتوەدژی بوو، ک
ی  ە، الی زۆربەوە ڵگرتەی ه Adam Smithپێش و میراتی فیکریی سمیت  ەدا هات 1970 ری سااڵنیەوروبەد

رێتی ەواری بریتانیدا، نەکۆن پارتینێو  ەکاندا، ل 1980 ە. لموانەهک الی ەاڵم نەلمێندرا، بەکان سەوارەکۆن ەپارت
 .ی کردەکشەپاش ڕال ەلیبنوێ  یوژمی بیرەت ەتیی جڤاکی، بەوارەکۆن  ەوات، ی«ر تۆی »دێمۆکراتی

مدا جودا  ەی بیستەدەتیی سەوارەکۆن ەک لەیەک دژ ب ەیەتاڕادی [ tendencyیل ەیل ]مەسێ شامدەشێت 
تیی ەوارەکۆن»م ەیلی دووە. مەڕالەلیب ەوەیئابووری و ڕووی سیاسی  ەل ەیەتییەوارەو کۆنەم ئەک ەیلی یە. مەوەینەبک

تیی ەوارەکۆن»گوترێت ەمیان دەباندیناڤیا سک ە. لەی «هاەبتیی ەوارەکۆن»م ەیلی سێیە. مەیـ «جڤاکی
 .10ە وەگرنەک دەجار ی نگی زۆرەرهەتیی ف ەوارەتیی جڤاکی و کۆنەوارە. کۆن«نگیەرهەف 

ر  ەرانبەتییان بەڕەوارن و دیدی بن ەکۆنی پارتە مان ەن، ئ ەتە م بابەورووپا لەکانی ئەدێمۆکرات –سیحی ەم ەپارت
 .ەیەسیحیانەئاکار و ئاکارناسی م

ی ەری ئاکارناسانەو پێوکراو نرخاندنی جڤاکی دیاریدەبێت ت ەوڵەی دەوەر ئەسە ل ەسوور «هاەبتیی ەوارەکۆن»
دەبێت ت ەوڵەنرخاندنی جڤاکی. د ەل ەیەنموون جڤاک یتی ەڕەبنی ەکەی ەدانانی خێزان ب ێت.بپارێزکراو دیاری

نگی ەرهەی ف ەنگی بێت و ژینگەرهەرۆشی میراتی ف ەپ ێت.ی ماف و ئاکار بپارێزەربارەتی دەسیحایەدیدی م
ردانی ەست تێوەکات و داوای دەتی دەوڵەهێزی دەاڵتێکی بەسەداوای د هاەتیی بەوار ەکۆندا ەم بوارانەلبپارێزی. 

 کات. ەری لێ دەکاریگ

و ەل هاەتیی بەوارەکۆنو  ەتی دراوەوارەی کۆنەوەکردنوڵی نوێ ەند جارێک هەم چەجیهانیی دووڕی ەپاش ش
  ە. ل«تیەوارەنوێکۆن»گوترا ەد  ەوژمانەو تەکاندا ب 1970 ەم لەکاندا و ه 1950 ەم لەبوو. هەخشی هەن داەوااڵنەه
 .«la Nouvelle Droiteی نوێ وەڕاستڕ»ت زا و خۆی ناونا ەفیی تایبەسلە ڕێبازێکی ف ە رانسەف 

 

م  ە کانی ئەبۆچوون ەپێی وای  Jan Hylén. ەوەتەواری سوێد وردبوونە پارتی کۆن ەل ەوەیەم ڕوانگ ەژکاری سوێدی لۆدوو ت 10
تیی جڤاکی، ەوارەڵکێشێکی کۆنەتی تێهەتوانیوی ەکەپارتی ەپێی وای  Stig-Björn Ljunggrenاڵم ەڕال. بەلیبە تە واو بوونەت ەپارتی
   :ەیەناونیشانم  ەب Hylénی ەکەکارنام ێت.نگی پێک بێنەرهەتیی فەوارەڕالیزم و کۆنەلیب

Fosterlander främst? Konservatism och liberalism inom högerpartiet 1904-1985 Stockholm 1991. 

 :ەیەم ناونیشانەب Ljunggrenی ەکەکارنام
Folkhemskapitalismen. Högerns programutveckling under efterkrigstiden. Stockholm 1992. 

http://www.google.se/search?hl=sv&ei=pa7TSoujD43T-QbomOSFAw&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CAwQBSgA&q=H%C3%B6gerns+programutveckling+under+efterkrigstiden&spell=1
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  ەمان خۆیان بەگرین. ئە ردەم، وەکەپۆلی یەری شەک دوو نوێنە، وRussell Kirkو  Peter Viereck ەدا سوود لەلێر
 نا. ەداد  یتەوارەی مامۆستای بیری کۆن Edmund Burkeمیراتگری 

واو  ەت ەتییەوارەنوێکۆنم ەری ئەندین نووسەیدا بوو. چەکاندا پ 1980  و 1970 ەتی لەوارەمی نوێکۆنەپۆلی دووەش
 Irvingک ەشێکیشیان زووتر مارکسیست بوون، وەکان بوون. بەـ1960تیی  ەپایە تی بزاڤی چەرمی دژایەرگەس

Kristol ئێنگالند ە. لریکاەمەئاڵتی ەکۆو ەل Roger Scruton   سووف و ەیلەی فLincoln Allison تناس  ەوڵەی د
پۆلی ەدوو ش رە هە ر بەێین سڵب دەشێت  ەێکر ەنووس   11ScrutonRogerمریکیش ەناسی ئجڤاکوتن. ەڵکەه

 .ەتییەوارەنوێکۆن

  ە ن. بەگمەدە ر ب ەگ ە، مەدیار نیی یزمڕالەلیبیان نوێ  ئابووریی یزمڕالەلیبدا ئادگاری ەرانەم نووسەنێو ئ ەل
بۆ  ەوەێتڕەگەی د ەڕیشە ک ەوەنەبد ەوارەکۆن ەو بیرەمیراتی ئ ەڕ لەن ئاوەدەوڵ دەیان هە، زۆربەوانەپێچ

Edmund Burke نێویاندا  ەپارێزی لەژینگ ەیلی ڕوو لەکار. م ەنەمڕۆدا بیخەی ئجڤاک ەن لەدەوڵیش دەو ه
ساز بگرن،  ەی پیشجڤاک ەل ەخنەڕ ەوەپارێزییەکی ژینگەیەڕوانگ ەل ەدا کەوەکان ل 1950وارانی ە. نوێکۆنەهێزەب

 نگ بوون.ەپێش

 

 شانرخاندن 

شێکی  ە . بەها ساکار نییەو ەم دۆزەئ ێت.بپارێز ەوتەباری جێکدەیەوێت تی ەوارەگۆیا کۆنگوترێت ەزۆر جار د
.  ەوەکای ەواران هاتۆتە ویستی کۆن ەم دژ بەی بیستە دەم سەم و هەیەی نۆزدەدەم س ەی ه« ەوتە جێک«زۆری 

ی ەوەی ئەنەکی گشت الیەنکارییاداخوازیی گۆڕ ەوەبکات دەبێت وار ەتی کۆنەاڵت، سیاسەزۆر و ەدا، لەم ڕۆژگارەل
 .ەیەوتەجێک

ی  ەرچاوە. گرنگترین سەکی دیکەواتای ەاڵم بەپارێزن بەد وتەداکواران ەکۆنگوترێت بدەشێت ش ەوەوێڕای ئ
م ەرێت هەن ەتەڵبەتی. هەخۆی ییمیللنگی و سیاسیی ەرهەرێتی ف ە، یان بابڵێین، نەتی مێژووەوارەر الی کۆنەپێو
تی  ەباب ەڕێ ل ەرێکەفیلت  ەجۆر ەوە وارەالی کۆنەخۆ. مێژوو بەرەسەاڵم لەب، ەوەکرێتەن دەم نۆژەگۆڕین و ه ەدێت
. ەوەمێنێتەد ێت،گر ەداندا خۆی ڕەزموونی درێژخایەئ ەی لەوە، ئەسوودەی بەو ەنها ئەت ێت.ستەبەڵک دەبێک

Edmund Burke  کاتەد ەستەرجەب «کانەوەی نەژیریی کۆکراو» ێت:ڵەتی دەوارەی پیری کۆن . 

ی پرنسیپی ە وەگومان ل ەوتنەواران کەکۆن ەی شۆڕشی فرانسی بۆونگارەرەب Edmund Burke ەک ەوەمەو دەر لەه
دەڵێت  ەوەم هێنای Quintin Hoggکی ەیەتادا ڕاگواستەرەس ەل بێت.تدا کارا ەسیاس ەبستراکتی ئایدیۆلۆژی لەئ

 بێت.   ئایدیۆلۆژیی ەوەل کەوە تی پتر دیدێکی گومانکارەوارەکۆن

 
 :ەرگیراوەو ە رانەو نووس ە ی ئەم تێکستانەدا سوود لەلێر  11

Viereck, Shame and Glory of the lntellectuals (1959);  
Kirk, A program for Conservatives (Chicago 1959);  
Scruton, The meaning of Conservatism (London 1980);  
Allison, Right Principles (Oxford 1984);  
Nisbet, The Twilight of Authority (London 1976). 
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ی ەشێو ەتەزۆرجار چووان ڕیفۆرمیستی وانە فررەا و پالنی بئوتوپیپ، ەسیاسیی چی ئایدیۆلۆژیتیی ەدژای
  Russell Kirk داریکاەمەئاڵتی ە کۆو ەتدا. لەسیاس ەتی لەکیەکارهێنانی هۆشەر ب ەرانبەکی توند بەگومانکاریی

واران  ەکۆن .ەف ەلسەکتێب و ف ە ن لڕێزانێکی باشتر « ری، داب ەرێت، پێشداوەن» ێت: ڵەد ،ەـ  Burkeکی ەیەڵەزای
کجار ەش یەوەل  ەگرنگترین نرخاندنی ژیان. جگ ەی ببێتەوەل ەواو دوورەت تەی سیاسەوەر ئەسەڕێکن ل

 12نگڕێژی بکات. ەدابنێ و ڕ جڤاکپالن بۆ هەبێت ی تەف رەت دەنانەت تە ی سیاسەوەگومانن لەب

اڵتانی ەو ەلتی ەوار ەکۆن .تیەوارەالی کۆن ەرەگرنگی پێو یەکی دیکەیەرچاوە، س ەوتەکێج رمیەف دین، دینی 
الی  ەیەتی هەی تایبها ەب . کشتوکاڵ و دێهاتەی کاتۆلێک بووەناسیی کڵێسجڤاکڕی ەرتینی باوەواو بەکاتۆلیک ت

 ن.تەو مێژووکردی تایب میللیکی ەهایەب و جووتیاران  کشتوکاڵ  ،ویەواران. زەکۆن

Lincoln Allison  کات:ەوار دیاری دەرانی کۆنەنرخاندنێکی گوزند ەتدا چەسیاس کەت ەلی ئینگلیز 

 . ەوەت جودا بکاتە وڵەوستنی دەخۆش ەویستنی نیشتیمان لەخۆشدەبێت میاندا مرۆڤ ەری، لەروەنیشتیمانپ -
  ەبێتەد ەویستییەم خۆشەرخی ئەویکاری. ڕووکاری هاوچەو ز داریویەز ەوی و شادمانیی بەخۆشوستنی ز -

 . «دادۆشین ەلبونیاتکاری ک و ەوی، ڕووەپێناو پاراستنی ز ەباتی بێوچان لەخ»

می کاری ەرهەب  ە بێت بەکات مرۆڤ شتێکی نەها دە سازیی مۆدێرن زۆر جار وە. پیشەرانەچاالکیی داهێن -
 خۆی بزانێت. 

بێ   ەڵکی دیکەیت بۆ خەی کارێک بکەوەواتای ئ ەڵکوو بەب ەکی سۆسیالیستانەواتای ەک بەخێرخوازی، ن -
 . Altruistic ەویستییەیان دیک ەت خۆویستییەو کارەهۆی ئ ەئای تمت بێەی خەوەئ

 ەل ەکەیەی مرۆڤ خۆی ئاڵقەوەرکی ئەد ەل کردنخێوەی دایک و باب، منداڵ بکردنتەخێزانویستی، خرم -
 کی درێژ. ەیەزنجیر

  Cricketی ەمەبا گ ەش دەوەر ئەبەر لە. هەیەیان هەرانەروەی ڕێسای دادپەو جۆرانەتی ئەتایبەپێشبرکێ، ب -
 جباری بێت. ئی( ئێنگالند ە)ل

 

 مرۆڤنۆڕی 

کسانیی  ەها یەروە. هدەنگدانبۆ مافی گشتیی  ە رجەم ەک ەلماندووەی سەسیاسیی ەکسانییەو یەتی ئەوارەکۆن
. نۆڕینی ەکردووەزیاتری بڕ ن ەوەاڵم لەئاست قانووندا. ب ەوێکچوون ل ەوەکاتەد  ەک ەلماندووە یشی سستوورەد

 

12  Mats Svegfors  ەنگییەرهەتیی فەوارەکۆن  ە ر بەو س  ەرخی سوێدییەرێکی هاوچەنووس .Svegfors ەم گومانکارییەئ  
نجامی  ەزۆرجار ئ. ەوەکاتە د ەڵنانە و هەی ئەندازیارانەری ئەم و هونەڕی جیهانیی دووەڵنانی پاش شە ه جڤاک ڕووی ەڕووب

 بونیاتکاری ەچێت ئێمەک دەیەدە کرا. »وا بۆ س ەڕێ دەی چاوەوە واو جودا لەت ەرچووەکی شتێک دەڕێژیی هۆشەرنامەب
ند ەوا چەین. ئەتییان بکەرایەبتوانین ڕێب ەزنەم ەکانی خۆمان هێندجڤاکەی ەربارەی زانینمان دەوە همی ئەر وەس ەین لەکەد
 Mats Svegfors, Vi dummaر« ەدەواو هۆشبەهۆش ت ەڕێک بوو بەباو ەوەئ ەکین ەکەرکی دەد ەریکەخ ەساڵێکەد

svenskar. Stockholm 1993 . 
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راو. ەد ەکی، توانای بڕیار دان... هتد کردۆتەبواری زیر ەدروست ل  یکسانیەل و نایەجۆریی مرۆڤگەمەوار هەکۆن
  ەبیرۆک تی لێمان دیار بێەندەوەئ بێت.ر ەسەی ل ەدا کێشکانەئایدیۆلۆژیینێو  ەل ەک نییێ دۆزمیان ەاڵم ئەب

 ەێبازڕ  مووەه ە چوون، لکڕاستیدا وێ  ەل لەمرۆڤگدەڵێت  ەم، کەیەژدەی هەد ەکسانیی سەی یەکەتاییەرەس
نجامی جڤاکی و ەرەک دەیەچ و تا چ ڕاد ەئای ەدایەو ەل ەکی ماوەوجا جیاوازییە. ئەکاندا پشت گۆێ خراو ەسیاسیی

ڵک  ە نی خوونجامی ناوێکچەرەی دەتەو سیاسەئ رێت.لمێندەو ناوێکچوونی توانایان بسڵک ەسیاسیی ناوێکچوونی خ
 . Leveling کردندارماڵڵێن ەپێی د واران ەکۆن ێت،مێنلەناس

میشدا  ەئ کەت ەل ڵک، ەخ ییەبۆ جیاوازیی کرد  ەیەگشتی، پێوانەواران، بەزیی داهات و سامان الی کۆناجیاو
  ،بێتەه یکردندارماڵستێکی توندی ەبەم ەها کەتی جڤاکیی وەو سیاس گرتنتی باجەر سیاسەنبراەب ،وارانەکۆن

ێکی ناودێرک ەو. ریکاەمەئاڵتی ە کۆو ەل ەرچاوەواری بەدارێکی کۆنەتمەسیاس Barry Goldwaterدژن. سیناتۆر 
  ەوتەرکەتی باجی سەکرد سیاس ەم داوای دەوار زیاتری وێرا. ئەدارانی کۆنەتمەموو سیاسەه ەم لەتی ئەرۆکایەس
تۆژکاری سوێدی دار و ەتمەی سیاس Gunnar Heckscher. 13شێوێنێەکی دەکسانیی سروشتەنای ەچونکدرێت ال
داری و ەن ەستن لەڕێ ب» ەتی جڤاکی بەرکی سیاسە م ئە(. ئ1987ساڵی ی ەمردتیی جڤاکی بوو )ەوارەکۆن ەربەس
ر ەنبارەبدەوەستێت دژ  ەوەش بکاتەستی بێت داهات دابەبەتێکی جڤاکی مەسیاس ێت.ناسێنەد «کانیەنجامەرەد

 ی خۆی.  ەکەئامانج

توێژی  ەندانیان بەکارمەزەی بەرەریستۆکرات و بەگی ئەبەرەواران دەمدا کۆنەیەی نۆزدەدەس یتاەرەس ەل
یی، ەکارام هاەو «کیەسروشت»ینێکی لپۆ ەب ەوایڕنها بەت ەوەتەماو ەم بۆچوونەی لەوەزانی. ئەد جڤاکری ەڕێب

 بێت. مای ەبن وادیەباستوانا و 

ی ەر بیرۆکەرانبەب ەوارانەی کۆناڵمەو «گۆڕکێەرەب»دەڵێت ، Stig-Börn Ljunggrenتۆژکارێکی سوێدی، 
 بێت.  ەئاواڵ موانەهر ەبۆ هدەبێت وراز ە و هەی ڕووە . ڕێگەوێکچوونی سۆسیالیستان

  ەو ن  ەردەبێگ ە، مرۆڤ نەخوازڕەم شەم خێرخواز و هەمرۆڤ ه» ێت:ڵەوار دەی کۆنەکی دیکەیەشابیرۆک
مرۆش ەتا ئەڕادیکاالن ه ەک یەدۆگمایو ەر ئەنبارە ستن بەوەدژ د وارانەش کۆنەوە. ب14« ترد بێەگبێدەشێت 

رێتی دێرین  ەتی و نەحای یسەرێتی مەن ەی لەیەشێو و ە، ب«سروشتی مرۆڤ» .زراندنیەامدان بۆ د وڵ ەه ەر لەه
Antique دی.   ەسیاسی بهێنێت ڕیفۆرمی  ێت،ب شیاوی ەوە ر ئەنبراەبەنێت دادکراو ، سنووری دیاریەهاتوو دا

ی  ەۆبۆوژیریی ک ێت.نوێنەدا خۆی د «گۆڕەری نەپێو »داخوازیی  ەئاست مرۆڤدا ل ەواران لەنیی کۆنیشبەڕ
ش  ەمە. ئەالواز ەم مرۆڤ ەبۆ ئ  نرێەکجار گرنگ دادەکی یەپشتیوانیی ە کی بەرێت و میراتی دینەپشتاوپشت، ن

 تیدا. ەوارەنرخاندنی کۆن ەل ەشاخاڵ
 

  

 
م  ەلی هەستوورگەر دەرانبەب ەیەئامانجێکی تاوانکاران – egalitéر ەرابەی بجڤاک: »ەیەمەئ ەوتەرکەی س ئامانجی باج  13
کسان نین.  ەی ەوەکی دیکەهیچ ڕووی ەاڵم لەکسانین بەالی خودا یەموومان لەه رەه  ەم سروشت. ئێمەت و هەوڵەد

 The Conscience of a..« رێت.نال ەودەبێت کساندا ەڵکی نایەنێو خ ەکسانی لەپاندنی یە زۆر س  ەستکرد بۆ بەمێتۆدی د

Conservative, 1960. 

 .  ,Stockholm 1964. De politiska idéernas historiaHenry J. Schmandt: ەبڕوان  14
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ین ی  جڤاک ی ەک ەگرنگی 

ندی ەوەرژەب ەوەر ئ ەبە. لەمینەکەی جڤاکیی یەک ەی ناسیۆن( - ەوەتەن) «تەمیلل» واردا ەی کۆنئایدیۆلۆژی ەل
ر ڕێبازێک بن، ەهە ر بەواران، سەموو کۆنەر هەوار. هەکۆن ینتراڵەسنرخاندنێکی  ە بێتەرگری لێی دەو ب تەمیلل

 ی خۆیان. تەمیللبێت بۆ پاراستنی ە هێز هەشی بەرتەکی ئ ەرگرییەبدەبێت ی ەوەر ئەسەل ڕێکن

  ەل ەش ەوەر ئەبەل بێت.دا ناکۆک ەئامانجی سیاسیی دیک ک ەت ەلدەشێت میللی رخۆبوونی ەسە رگری لەب
ستنی  ەک بتێ رەرانبەب ەڵداوەری هەس یڵستیەرهەواراندا بەی کۆنگرووپنێو  ەورووپادا لەتی ئاڵەندین وەچ
ر  ەنبارەنێن بەترسی دادەم ە ورووپایی بەتیی ئەکیەنێو یمیللی  -بان ریەیاردڕی ب ەزگەد ەمانەورووپایی. ئەئ
 .میللیریی ەروەس

.  ەی «کیەخێزانی ناو»دا ەخێزان لێرە ستیش لەبەم .ەتییەڕەی بنەکەیدا جڤاک  ەلواران  ەخێزان الی کۆن
بواری بارهێنان و  ەتی خێزان لەرپرسیاریەخێزان و ب ەوڵی داوەم هەردەبواری خێزاندا ه ەوار لەتیی کۆنەسیاس

 ێت. فێرکاریدا بپارێز

ر  ەت، هەوڵەهێزی د ە ن پێیان وایامەن. ئەکەت دەوڵ ەاڵتی دەسەستیی دەردەواران داوای سەکاندا کۆنەربواشا ەل
، ەتی بۆ بواری دیکەوڵە ی دەزگەلهاویشتنی دەاڵم پەهێز بێت. ب ەب دەبێت رگریدا، ەری و ب ەبواری دادگ ەلنەبێت 

  ەوەر ئەبە. لەهێز نییەکی بەتی جڤاکیشدا، داخوازیەوارەرێتی کۆنەن نێو ەت لەنانەت –واراندا ەنێو کۆن ەل
 ت.  ەوڵەاڵتی دەسەی دەوەرەد ەوێتەشێکی زۆری بکەبە ڕێن کەگەها دەتی جڤاکیی وەسیاس  ەبۆ شێو وارانەکۆن

Irving Kristol  ڵکوو ەب ەوەنڕنی بسراەخۆشگوزتی ەوڵەدیانەوێت نا ریکاەمەئاڵتی ە کۆو یوارانەنوێکۆندەڵێت
  Kristol. ەوەستنەڵیبەه «داڵکەی خەوارانەڵ سروشتی کۆنەگەل گونجاوکی ەیەشێو ەب»نوێ ەرلەسیانەوێت ەد
ر بکات و ەبەستەو جڤاکی د ئابووریتێک دڵنیایی ەوڵەد ێت،نەڵدەه «ری جڤاکیەبەستەتی دەوڵەد»و ەرەنگاو بەه

  tRobert Nisbe. 15ەوەبکرێت مەواو کەسان تەکەلی تاکەمافگ ەتی لەوڵەی دەزگەردانی دەستێوەد –هاوکاتیش 
ڕێ  ەگەک دەیەڵقەئ ەم لە. ئوخۆ(ەناڕاست =)تیان  بینێە دا د «ریی تیانەگاریگ»کی نوێی ەیەشێو ەل ەچار
 : ەوەسەکەت و تاکەوڵەنێوان د ەوێتەبک

انی  ڕ[ و کارگێجڤاکیی کاروباری ەرمانگەف ندانی ەکاران: کارمجڤاککاران ]جڤاکستی ەژیانی پە ل»
ە تاوەرەس ەر لەگە ئ ەوەایڕەگەدەکمان بۆ نەتییراو چ بیرۆک Labyrinthتوونیبابا کاندا چ ەفێرگ
ش کرابا  ە، دابەرخانەی جڤاکی و فێرکاری تهێنانی بۆ بارەرمییەف  ەپار ەو بڕەتێیدا ئ مێک دانراباەسیست

رجی دروستدا،  ەلومەه ەش، لە. سازمانی دیکەیەئامادی جڤاکیی خۆڕسکی گرووپ ەکر خێزاندا، ەسەب
رزانتر ەه رمیەف ی ەفێرگ ەل ەهلی )کەی ئەفێرگ: ەبۆ نموون ەتەو بابەناڵی لەئامراز و ک  ەتوانی ببن یانەد

 . «زیەوەرەیی و هەناوچ سازمانی، ندیکاەس، ە(، کڵێسەو چوستتر

 

  

 
  ,Stockholm 1986Frihetens idéerMats Johansson .: ەل ەیەڕاگواست  15
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   جڤاک  گۆڕیی  ی  مێتود 

ی ەی شۆڕشگێڕانمێتود ەبوو لتی ەڕەبنکی ەیەخنەی شۆڕشی فرانسی ڕەربارەد  Edmund Burkeی ەکەکتێب
ێکی  مێتودک ەداریان وەگۆڕینی پل تیەڕەبنکی ەیەشێو ەن بوون بەم الیەکەواران یەکۆن ەواتەک .جڤاکی گۆڕین

رج ەم ەتدا بەسیاسە وامی، لەدرەرێت و بەنتا، ەرەی سوارەکۆنی نرخاندن ەتە ڵبە. هەڕاست زانیو ەسیاسی ب
 گرن. ەد

ی ائامێزئوتوپیی جڤاکڵنانی ەه ەل Karl Popper ەک لمێننەسەد ەخنانەو ڕەئواران ەی کۆنەدا زۆربەم ڕۆژگارەل
 ەتی لەوارەنێوان کۆن ەل ەیەک هەدا جیاوازییەی شۆڕشگێڕانمێتودکارهێنانی ەبی دۆز ەش لەوەوێرای ئ رێت.گەد
لمێنن ەناس ەی شۆڕشگێڕانمێتودواران ەکۆن .ەکی دیکەالی  ەل ڕیفۆرمیستو سۆسیالیزمی  یزمڕالەلیبک و ەالی
 ر بۆ خستنی دیکتاتۆرێکی دزێویش بێت. ەت گەنانەت

  ە، واتEvolution ڕسکان ەگیرسێ کەڵدەهادا هەی وجڤاک ەشۆڕش ل ەن کەکەد ە وەر ئەسەخت لە واران جەکۆن
پێشکات  ەستی بووەبەمانێکدا م ەموو زەهە وار لەتی کۆنەسیاس ەیەوەر ئەبەل بێت.ست ەدار، تێیدا ڕێبەگۆڕینی پل

ی  ەدەواری سەکۆن ،مڕۆەرانی ئەتی خۆشگوزەوڵەنگی د ەپێش یسانەکبگرێت.  ەگۆڕانکاریی شۆڕشگێڕانە ڕێ ل
 ەوەپێنن. ئامانجیشیان ڕێک ئەێکی جڤاکی بسڕیفۆرمند ەنییان چاتو ەمەو دەی ئلڕاەلیب ە دژ ب ەم بوون کەیەنۆزد

و   ەکساز ڕیفۆرم» ێت:ڵەتیی جڤاکی دەوارەن. دڕوشمی کۆنەتی بک ەسازەکانی پیشەتیی ە نای ەنجامەکی ئەیەبوو چار
 .Edmund Burkeکانی ەناسراو ەرەه  ەستاڕاگو ەل ەکێکەی ەمە. ئ«ەبیپارێز

Benjamin Disraeliی اڵتە وە ل» ێت:ڵەم د ە، ئەتیی جڤاکییەوارەکۆن ەربەس ئینگلیزی ەدارێکی دیکەتمە، سیاس
 :» ەگۆڕەوتدا گۆڕانکاری نەپێشڕ

دی.   ەدێت رەیان نا، خۆ گۆڕانکاری ه بتێ ەخگۆڕانکاری بە مرۆڤ دژ ب ەئای ەنییە وەگرنگ ئ پرسیاری»
یان  دارێتەڵ قانوون و نەگە، لسمی میللیداەڕێوڕڵ ەگەلبگونجێندرێت  ەکەگۆڕانکاریی  ەئای ەیەوەپرسیار ئ

 .«پێن بێتەگشتیی خۆسڕی ەبستراکت و باوەپێی پرنسیپی ئەب

 

 شێوازی حوکومڕانی  سیایس 

 ەگۆڕدرا ب ەسۆوەکی بەکانێی ەرەربەب ەدێمۆکراتی ل رەرانبەبواران ەڵوێستی کۆنەمدا هەیەی نۆزدەدەس ەل
ی  ەدەڕاستی سەو نێوەمەد ەشاخاڵ. ل ەتیی جڤاکیدا بووەوارەکۆن ەل دەنگداندنی مافی وانەفردار. ەلماندنێکی پلەس

  ەب ەرج نییەهیچ جۆرێ م ەب دەنگدانمافی گشتیی  ەوت کەرکەکان بۆیان دەرچاوەب  ەوارەکۆن ەزۆر لمدا ەیەنۆزد
نێو  ەی لەتی ڕیشەوارە تێیدا کۆن ،ک بوونەیاڵگیری ئاسۆیەخ ەنامەی شۆڕشگێڕ بگات. ئەانوەپڕەچتێکی ەسیاس
 تیەڕەبنڕێکی ەهیچ باو  ەپێویستی ب ەتەم سیاسە. ئەشەبێب دەنگدانمافی  ەهێشتا ل  ەوەباڵوبێتدا ێکڵکەی خەرئاپۆ

ی مافی ەوەی ئکردن رکەد کەت ەلبوو،  دارەخشەکی سیاسیی نەپتر ستراتیژیی ەکەدۆزدێمۆکراتی.  ەبوو بەن
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وڵیان دا مافی  ەواران هە، کۆنسوێد ەڵمانیا و لەئ ەل رێت.ست بکەڕێ ب ەتایەتا هەهگرێت نا  دەنگدانگشتیی 
 16.مانەرلەپاڵتی ەسەدە ، دوور لەوەپاشادا بهێڵنست ە د ەل تەحکوومی کردنناودێر

تیی ەوارەڵکێشی کۆنەر زوو تێهەه  ڕال ەلیب. دێمۆکراتیی ەوەتەمێژووی سیاس ەخان ەتەچو ەکانێیەرەربەو بەمڕۆ ئەئ
 وار.ەشانرخاندنێکی کۆن ەنازیزم و کۆمیونیزم دێمۆکراتی بوو ب ەباتی دژ بەڕێی خ ەکرا. ل

 ەل ەوارانەوڵ دان بۆ پاراستنی نرخاندنی گرنگی کۆنەه ەبوو مەی بیستەدەتیی سەوارەکۆنی ەنیشان ەوەبری ئ ەل
ری،  ەمی دادگەگۆڕی، سیستەوامی، نەردە: بەش بریتین ل ەو نرخاندنانەی دێمۆکراتیی سیاسیدا. ئە چێونێو 

 ت. ەوڵەد نتراڵیەساڵتی ەسەر دەرانبەان بگرووپو س ەکەها ئۆتۆنۆمیی تاکەروەکی و هەسەتی کەموڵکای

Quintin Hogg ێت:نووسە، دەواری ئینگلیزەکۆن پارتیێکی بیردۆز  

ست  ەیوەو پ ە وردەی وردە و جۆرە ل ڕال ەلیبتێکی دێمۆکراتی ەوڵەد ەب ەیەیان هبڕوا وارانی مۆدێرنەکۆن»
داوای  ی ە وەکردنتەڕ ەل ەبریتییتیی مۆدێرن ەوارەمای کۆنە... بنی کردەشە گ ەوەبریتانیی رێتیەنە ب
 . « ی مۆدێرنە تی سۆسیالیستانەوڵەهای دەڕ

 

  1960پی ەشۆڕشگێڕانی چە باتی دژ بەواو مۆرێکی خەت ەی الوتر کەوەن ە، ل)ئوتریش( مساەنڵکی ە خوارێکی ەکۆن
  ێت:ڵەددا  17« وارانەبۆ کۆن ەڕاسپارد»  ەل ککێەی  ەل ە،یەکانی پێوەـ

ناوی »دێمۆکراتاندن«  ە ی بەوانەدژ ب .بێتەیاڵکردت ال باشتر نەڵێکی خە رتەی س( ئیمتیاز رماف )ەس»
ر دێمۆکراتی ەسەخت لە، جەر دێمۆکراتی بکەسەخت لەج، رنەناو بە لدێمۆکراتی یانەوێت ەد

،  ەچاک بزان .ەبک ەیاڵزادەڕسکاوی خنا رستیەپساالر بستراکتی نامۆیەئ ی رمیەف ی ناوزڕاوی  ەبۆرژوایان
 .«کاتەدێمۆکراتی دبات بۆ ەخ ەیەوەمڕۆ ئەوار ئەمرۆڤی کۆن

 

  میللیرێتی سیاسیی ەن ەتان بەوڵەی دەزۆرب ەستوور لەتی، دەوارەهایی کۆنەبی کردنۆ دابێنب ەئامرازستوور ەد
اڵتی ەسەستڕۆیی دەد بێت و ستی قانوونەیوەتوند پدەبێت لێری سیاسی ەحوکومڕانیی گ رێت.نەست دادەقانوونب

 رێت. ڕێژسکدا داەرتەدیاریکراو و بکی ەیەچێو ەلدەبێت  اناڵتیەو رەرانبەبت ەوڵەد

 
16  Leif Lewin کتێبی ە لStockholm 1984 Ideologi och strategi,  دەنگداندات. مافی گشتی ەی سوێد پێشان دەم بارەئ 

  ە )وات ە یەو پرۆس ە ی ئەوەنگ دانەی ڕەوەکرا. بۆ ئ  ەپیاد ەوە Lindmanوار ەی کۆنانزیرەوسەرەکن  ەالیە ل 1909ساڵی 
ڵبژاردنی  ەه ەڵبژاردنی گۆڕی، لەمی هە، سوێد هاوکات، سیستەوەم بکرێتە( کچەپڕەوکی ەیەیدابوونی زۆرینەترسیی پەم

، ناچار 1917واران، ساڵی ە چۆن کۆن ەک ەوەکاتەر دەس ە ش بەوەئ Lewin .Proportionalکی ەڵبژاردنی ڕێژەبۆ ه ەوەزۆرین
 ڵگرن.ەه ەتیمانەرلەپسیستەمی کانێی ەرەربەب ەست لەکران د

 . .AsendorfWege der Welt BewahrungK. Kaltenbrunner, -G.  1985: ەبڕوان  17

http://www.google.se/search?hl=sv&ei=h7LTSpSlNMfk-Qa29NyIAw&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CAYQBSgA&q=G.-K.+Kaltenbrunner,+Wege+der+Welt+Bewahrung.+Asendorf&spell=1
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،  ەدیار ریکاەمەئاڵتی ەکۆو ەتی لە تایبەیش بەمەئ ،سوورینەشاد یەنگرێکی توندی دادگەگشتی الیەواران بەکۆن
 . ەستووردا ناکۆکەد  کەت ەلوابێت ر پێی ەگ ەوەشێنێتەڵوەسیاسی ه بڕیاریتوانێت ەی بااڵ دەوێ دادگەل

باشترین  دەڵێت  Peter Viereckک ەیان و رێت.ن ەتی دادە جێگرێکی باشی پاشای  ەی بااڵ بە، دادگریکاەمەئ ەل
تییان  ەپاشای 1918کانی ساڵی ەورووپای پاش ئاڵۆگۆڕە ی ئەاڵتانەو وەئ دەڵێت  Viereckدێمۆکراتیدا.  ەل ەنگەپارس

و   ەوەکای ەنائارامی هاتۆترلێشێوان و ە، ستبێ تی ڕمێنراەکی پاشایەجێی ە. لەبوو  ەپاراست فراژووتنیان ئاشتییان
 .ەیشتووەدزێو گ کیەرمانییەمفەست ەشی بەکەنجامەئ

تیی  ەاڵتی پاشایەسە د ەنیی ەوەچی دی ئ پرسیار. ەوارانەی کۆنەی زۆربەیڵێ گوتەد Viereckی ەوەبێگومان ئ
- بان»ڵگری ەرێتهەن  ەو ببێتمیللی ی گرتنکەک بۆ یەهێمای ە ببێت ەکەتیی ەڵکوو بوونی پاشایەبێت بەکی هەسەک

نەبێت مان ەرلەی پەستەژێر د ەرۆک کۆمار، کەهێزی سەاڵتێکی بەسەرماندا دەتانی کۆمارف ەوڵەد ە. ل«تیەایپارت
اڵتی ەسە. دتەمیللتی و هێزی ەکیەی ەربڕینێک لە د ەببێتدەکرێت و بکرێت یر ەتی سە چاوی پاشایەبدەشێت 

ی  ەم ئامانجەزراند، ڕێک ئەدایم ەفرانس ەل 1958ساڵی  de Gaulleڕال ەنەژ ەک ە،فرانستیی ەرۆک کۆمارەس
 بوو. ەه

ئادگاری چ   بێت.تیان دەبێت دێمۆکراتی  ەک ە کردوو ەوەر ئەسەختیان لەوندی جت ەب ریکاەمەئوارانی ەکۆن
ڵبژاردنی  ەن. هەکەکانێی دەرەربەو ب ەندەسەمان ناپەدا الی ئریکاەمەئ ەوخۆ لەڕادیکال و چ دێمۆکراتیی ڕاست 

و ەشێکن لەب ەوەلەن گەیالەرستان لەدپاند و دەکارمەرزەشێکی زۆری بەوخۆی بەڵبژاردنی ڕاستەتی و هەڕەبن
 . ەارانگئاد

گرن.  ە کان د 1970و   1960نی سااڵلی ڕادیکااڵندنی ەنجامگەئ ەل ەخنەورووپایی ڕەواری ئەانی کۆنرەنووس
تی ەرایەی شێوازی دێمۆکراتیی ڕێبەوەباڵوبوونی ەکات بۆ دیاردەد ەئاماژ Roger Scrutonریتانی ەسووفی بەیلەف 
 ەش بەیەوەوونبم باڵوەنجامی ئە . ئەڵێسکو  ەک زانستگەو یەدیک یەزگەو دەرەب ەوەی سیاسیی ڕووتەکای ەل

زراندنی ەم دامەم پاراستن و هە، هScrutonی گرنگ، الی ەکێکی دیک رەبوون. ئ ەندانەژەه Scrutonڕای 
 ت. ەوڵەاڵتی دەسەت و دەسیاس رەرانبەب  ەکانەزگەی دوانەفرشێکی ەئۆتۆنۆمیی ب

 

 

 ئابووری سازمات  

ست  ەێی دنکاەرەربەس و بەکەکالی تا بەرهەمهێنانستاوێژی ەتیی دەنەخاوکت بۆ پاراستنی ەکارتی ەوارەکۆن
  Friedrich Hayekن ەوانەر ئەک هەیەدا تاڕادەکانیش لێرەڵگەدا. بئابووریبازاڕی  ەکات لەت دەردانی سیاسەتێو

سان. ەکەی تاکەوەو بۆ ئازادیی کرد ەرجن بۆ شێوازی حوکومڕانیی دێمۆکراتییانەم ەمان ەکات: ئەشیان دەێشکپ
ی  «کیەکسانیی سروشتەنای»ی ەوەخسێنن بۆ ئەڕەت دەرف ەد ەمانە. ئئابووریی  ندەشەهۆی گ ەبن ەد ەمانەئ
 .ەوەنگ بداتەڵک ڕەخ
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  ەئای ەیەوەوجا پرسیار ئەئ رێت.بک «ڕال ەلیب ئابوورین دیدی ەکی خاوەتییەوارەکۆن » ەشی باس لەد ەتا ئێرەه
ن ەالیەل ەم بیرۆکانە؟ ئەوەمان خانەه ەچنەیش د «لێرەتیی گەدارەرمایەس»یان   «تیەنەدێمۆکراتیی خاو »

 .ەوەکای ەهێنران ەوسکاندیناڤیاوارانی ەن کۆنەالیەو پاشان ل ەوەڵمانیی ەریتانی و ئەوارانی بەکۆن

ر  ەتاندن یان هەوڵەر دەرانبە، بڕیفۆرمیستر سۆسیالیزمی ەرانبەبوو ب ەانوارەکۆنجێگرێکی تی ەنەدێمۆکراتیی خاو
سامانی خۆماڵی و  تیی ەنەبوو خاو ەوەستیش ئەبە. مئابووریدێمۆکراتیی گوترێت ەی پتی د ەوەئ  ەکی دیکەیەشێو

و ەبا لەندان و کرێکاران دەکارم رێت.بکش ەڵکدا داب ەی خوانەفرنێکی ەر الیەسەبکۆمپانیا  (همەسپشک )
  ەتی ڕووی لەوارەتاندن بوو، کۆنەوڵەد ەڕووی ل ن، هاوپشک بن. سۆسیالیزمەکەکاری تێدا دی ەکۆمپانیای

رانی ەست تێوەڕێی دە ی داهات لکردندارماڵبری  ەیدانی کاردا. لەم ەبوو ل وانەفرلێری ەتیی گەنەخاو
ی   Institutionalizationندی ەبەکبری بن ەکرد. لەتییان دەنەی خاوەوەکردنوواران داوای باڵە، کۆنەوەسیاسیی

  ەل ەتەم سیاسەئ ەوەکان 1980 ە. لەوەڕێی هاوپشکیی ەکرد لەسڕۆییان دە واران داوای هاودەکۆن ەدێمۆکراتیی کارگ
 پێنرا.ەکان سەتییەوڵەد کۆمپانیای ەورەشێکی گ ە ی بکردنهلیەئ ەڕێی ب ەتدا لەوڵەزۆر د

Gunnar Heckscher  دار:ەرمایەس ەبنەموو دەر هەه ەوەکرد ەب ەوەتییەنەڕێی دێمۆکراتیی خاو ەلدەڵێت 

ک ەو ەڵکەن ب ەبەکاری دەی بەوەئ کاری دێنن وەی بەوەنی ئەخاو ەبن ە نها دەک تەموو نەر هەه»
رخۆبوونێکی ەش سەمەتردا، ئەورە مهێنی گ ەرهەکیی بەیەکەی ەهاوپشک ل ەبنەسیش دەکەتاک
 18.«کیەم ئاکارەو ه ئابووریم  ەکیی هەسەرخۆبوونێکی کەس  ێت،خشەبەکییان پێ دەسەک

 

  ەی ئایەوەر ئەس ەکاران ناڕيکن لتۆژ. ڕیفۆرمیستر سۆسیالیزمی ەرانبەواران بوو بەای کۆنئوتوپیەدژ ەمەئ
ی هزریند ڕێبازێکی ەخاڵی چ ەل ەڵکێشێکەیان تێه ە وەیئابووریی یزمڕالەلیبی ەخان ەچێتەتی دەنەدێمۆکراتیی خاو

 19. ەکێکیانەی هاەتیی بەوارەکۆن ەجۆر، کەمەه

و  ەزراوەدام هاەتیی بەوارەکۆنر ەسەی لەمیان بناخەین. ئەتی بکەوارەی کۆنەیلێکی دیک ەم بۆ ەئاماژ ەوا باش
زن. ەتیی مەسازەپیشی ێکۆڕلی جڤاکی و ژینگەنجامگەئ ەڵکوو لەتی، بەدارەرمایەس ەک لە، نەکی توندەیەخنەڕ

تی ەسازە. پیشەوەرێتەگ و بێنەڵکی بێڕەخ ەبخۆی و  ەزن بەهۆی دروستبوونی شاری م ەبێتەدتی ەزساەپیش
  ەیەشەڕەتی هەسازەتێکدانی پیش ەمێنن. ژینگەدێهاتدا د ەنها لە ت ەمانەئ ێت،ڕمێنەرێت د ەنگی و نەرهەخشی ف ەن
ی ەشێو ەل ەوەـ Russell Kirkن ەالیەل ەوەکان 1950  ەلر ە، هەخنانەم ڕەنگی. ئەرهەی ف ن ەو دیم ەنجینەگ ەل
 . ەوەکای ەباتکار هاتەکی نوێی خەتییەوارەبۆ کۆن داکەیەرنامەب

 
 141 ەڕە، الپLjunggrenی ەکارنام ەل ەیەاگواستڕ  18

19  Björn Ljunggren-Stig رانی ەتێکی خۆشگوزەوڵ ەد ەب ەونێکە»خ ێت:ڵەتی دەنەی دێمۆکراتیی خاوەکەسوێدیی ەنموونە ب
  ەو ل –ڕال ەتیی لیبەوارەتیی جڤاکی و کۆنەوارەستنی نۆڕینی کۆنەبۆ تێک بێنێت خسەڕە ت دەرفە«؛ »دەوەدارانەرمایەس 

یش   Leif Lewinو  Jan Hylénنگی«. ەرهەتیی فەوارەی بیروڕای کۆنکردنبۆ ڕازی ەیەتیش هەرفەتیدا دەنەدێمۆکراتیی خاو
 ڕێبازە پێشان دەدەن، بڕوانە: و ەی ئەڕاالنەئادگاری لیب

Planhushållningsdebatten, Uppsala 1967. 
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Kirk  ی  ەوەکرد بۆ پاراستن و بووژانەی د «ی دانیشتوانە وەکردنرتەپسازی و ەندنی پیشنتراالەدیس»پێشنیازی
ڵک  ەخو   «مرۆڤدۆستاندن ەبێت»دەبێت رانی نێو شاران ە. گوز«ەوەشێتەرێت تێیدا بگەها نەو یژیانێکی خۆڕسک»

 بپارێزرێن.دەبێت  ی شار ەخشەن ەکی کۆن و کۆنەڕەو گ ەرەن. خانووبەیدا بکەبوون پوامەردەستێکی بەهدەبێت 

تی ەنەدێمۆکراتیی خاو لیەگەخنەڕ ەلدەگرێت تی ەتی و بازرگانەسازەپیش ەل هاە تیی بەوارەکۆنی ەخنانەم ڕەئ
ی مۆدێلی ەوەکات لەتر دوانەفرواو ەکی تەتییەڕایە ڕێژی و ڕێبەرنامەمیان داوای بەئ  ەئاشکرایکات. ەڕ دەتێپ
 کات.ەلێر داوای دەتیی گەدارەرمایەس

 

 

 ا ئوتوپی

یان   «لێرەتی گەدارەرمایەس»ماکرد. ەی دۆخێکی جڤاکیی ت Vision وێنابۆ  ەی خۆش کردووەتیش ڕێگەوارەکۆن
  ەتا ئێستا بەش هەلە گوێنام ە. ئەلەگوێناو ەل ەکەیەنموونی سوێدی « ەدارانەرمایەرانیی سەتی خۆشگوزەوڵەد»
واو ەتێکی تەسڵەش خەمەنرێت. ئەرانی سۆسیالیزمی جڤاکی دادەتی خۆشگوزەوڵەی دەهێزترین دژوێنەب

ی  جڤاکخولیای  ەوارانیش لەت نوێکۆنەنانەنێن. تەڵدەا(، هئوتوپیپیا )کۆنتراوتوئە، دژەدژوێن ەک ەیەوارانەکۆن
مانی  ەز ەابواردوو، لڕ مانیەز ەی ئاشکرای لەڕێش ەی ەم وێنەئ دۆست.رێتەو پتر نی متر بازاڕە، کدان سکترەرتەب

 .ەیەه ،دا ەی کشتوکاڵ و شارۆچکجڤاک

ڵوێستی  ەه ەتاوەرەس ەر لەنین. هت ەباب  کەیا ئوتوپی، ئیدیال و داەندە ئایردی جڤاکیی ەباسی دۆخێکی بێگ ەل
وت و ەچ ەرد بەی بێگەدۆخی نموون یەبیرۆک. ەبوو ەوارانەتێکی ئاشکرای کۆنەسڵەخ ائوتوپیەو دژ ەگومانکاران

 schbilderPolitik ohne Wun»20یی ەلی نموونەگەێنبێت و ەتێکەسیاس تیەوارە»کۆننراو. خش داەزیانب

Gerd-Klaus Kaltenbrunner  ەوار پێی وایە. کۆنەتیی ەوارەکۆنتیی ەڕەڵوێستی بنەی ه شبینەڕدەڵێت مسایی ەی ن 
.  ەیدابوونی نییەتی پە رف ەدا دجڤاکت و  ەوڵەد ەل «ها ەڕ رییەروەیان دادپ ڕەرپەس  نگیی ەهاوئاه»، ردەبێگ  یتەباب

Kaltenbrunner ین. ڵبژێرەهکیان ەددا یەنی بەنێوان دوو الی ەل ەیەگشتی بۆمان هەی مرۆڤ بەئێم  ەپێی وای
Russell Kirk تها بێەمایان وەتدەشێت دار ەتمەڵی: ئایدیۆلۆژیست و سیاسەو د ەوەکاتەڕوون د ەوونم بۆچەئ  

  ەیشەوەر ئ ەبە، لەرد نییە. مرۆڤ بێگ«ردیەی بێگە پل ەننەی ەک بیگەران بشێت، نەن ژیان بۆ گوزەبک ککارێ »
 . ەنیی شیاوردیی  ەبێگ

  

 
 (.1952)  ەـ Hans Mühlenfeldی ە وارانەردێڕی وتارێکی کۆنەس   20
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 شانرخاندن 

 ێت.ناسێنەد« ە سۆسیالیزمی زانستان» ەی جڤاکی، بەزانستان بیردۆزەیەکی ەخۆی ب Marxismمارکسیزم 
ک: ئابووریی سیاسی ە، وەیەرخی هەتی هاوچەندین بابەی چەنجامی تۆژکارانەتی ئەسڵەڕۆکی مارکسیزم خەناو

Political Economy،   ئابووری بازاڕBusiness Economy ناسی جڤاک، ئابووری، مێژوویSociologyتناسی ە، سیاس
Political Science  کتیڤەئۆبژ»لێکی ەمگە رهەب ەب  ەنجامی تۆژکارییەم ئەپاڵ. ئ ەروونناسیشی بچێتەددەشێت  و»  

می  ەرجەی سەدەز ەوات ێت،کرەن تۆژکارییان تێدا دەتەو بابەلی ئەتگەسڵەی خەدەڕۆکیان زەنوێنرێن، ناوەڕاد
 رانیان.ەنای جڤاکیی دەی دیدی سیاسی یان ڕیشەدەک زەن، نجڤاک

  ەمای پێشبینی لەبن ەبنەمانیش دە. ئەوەستوورێکی مێژووکردەند دەچە بەنێت ر دە زراو سەی دامجڤاکی ەشرۆڤ 
  ەستوورەد»و ەئدەڵێت دا  Das Kapital,1876« ەرمایەس»ی ەدیباچ ەل Marxمارکس کارل . جڤاکگۆڕینی 
  ەشێکن لەب» ەستوورانەو دەڵێن گۆیا ئەگێڕن. دەد جڤاکفراوژووتنی  ەک ەم ئاشکرا کردووەیان «کیەسروشت
 ەئایا تۆژکار )وات ەنیی ەوەستی ئەیوەپ ەستوورانەم دەئ  یتیەدروستای ەواتە. ک»ەدارانەرمایەی سبەرهەمهێنانخودی 

 رێت. دەبڕیاریان د زموونەئ  ەنها بەتدروستی و نادروستییان یان نا. ێنێت لمەیانسەر دەمارکس( یان خوێن

رکس  اڵم ماەب ێت.نوێنەخاندن خۆی ڕادنرە ی جڤاکیی دوور لەزانستان بیردۆزەیەکیە  مارکسیزم ب ەتا ئێرەه
  ە ن، کەکەکان پێشبینی لێ دەستوورەی دەوە ئ ەکات کەدار ئاشکرای دەتمەیست و سیاسئایدیۆلۆژک ەو

ڕوو بدات  دەبێت ی ە وەئ بێت.خوازی ەتەئاومرۆڤ دەبێت   ەک ەیەمەو سیستەر ئە، هەیەمی سۆسیالیستانەسیست
 ەها کەبۆ بزاڤێکی سیاسیی و ەرنامەب  ەبنەد« ەزانستان»کانی سۆسیالیزمی ەیپێشبینی ەوەر ئەبەڕوو بدات. ل ەباش

دەشێت   ەی سیاسیی دیکگرووپ رێت.کەی پێشبینیی لێ دەوەی ئ Realizeکار بکات بۆ ڕاستاندن دەبێت 
و   «زانست»یی نێوان ند ەیوەپڕاستاندنیان.  ەستن لەن بۆ ڕێ ب ەو خۆیان ڕێک بخنەبێت دڵ  ە کانیان بەیپێشبینی

 : ەوەبکرێت دا کۆەیەم خشتەلدەکرێت مارکسیزمدا  ە ل «تە سیاس»
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  ؟ەکێکی دیک ەی ە، ل»ەباشتر»، ەنرخدارتر ەیەهکی جڤاکی ەی Order ە، شیرازەمارکسیستاندیدی  ەبۆچی، ب
گشتی ەب»ێکدا. قۆناخند ەر چەسەب ەکردووش ەتی دابەمارکسیزم مێژووی مرۆڤایە  دایەوەل ەم پرسیارەی ئاڵمەو

ی ەو هی بۆرژوازیان ەنتیک(، هی فیودااڵنەمی دێرین )ئەردەی ئاسیایی، هی سبەرهەمهێنانشێوازی دەشێت 
  ە. ب21« ی جڤاکی دابنرێنبەرهەمهێنانی ەپرۆسمێکی مێژووی ەردەند سەی چەوتانەکی پێشڕ ەیەزنجیرە مۆدێرن ب

ورازتر پێش  ەی هقۆناخرو ەب ەوەی نزمقۆناخە تی لەمرۆڤای ەدات کەپێشانی د ەیەم زنجیرەدیدی مارکس ئ
نرخداترین  ەتەڵبەرزترین و هەب ەبتێ بەخەکات و بۆی دەو پێشبینی لێ دەی ئەجڤاکیی ەرازیو شەئ ێت.وەکەد

گۆڕانکاریی مێژووکردی کی  ەیەخشتە ل ەی نرخاندنی مارکسیزم بریتییەمای پێوانەبن ەواتەک رێت.نەداد قۆناخ
کی ەمێژووکرد بیردۆزەیەکی ەمارکسیزم ب ەوایەڕ ەیەوەر ئەبە. لەوەگرێتەزار ساڵێک دەند هەچ ەند کەستووربەد

  دامەیەی نۆزدەدەتای سەرەس ڵمانییەی ئەی مێژووی ئایدیالیستانەف ەلسەف  ەپێشتر ل ەکەفیکریی ەمۆدێل رێت.دابن
 .ەمارکسیزم کردوو ەی هێگل کاری زۆری لەف ەلسەف ریشی هێگل بوو.  ەرچاوترین نوێنەبوو. بە ئاماد

دا  ەزووان ەو نووسینەباو. ل ەکانی وی بووەجڤاکیی ەخنە و ڕ «سی الوکمار»بۆ  ەوەڕان ەکاندا گەـ  1960 ەل
 نوێنن. ەی نرخاندن زۆر ئاشکراتر خۆ دەگریمان

سروشتی   ەتی دژ بەدارەرمایەس  یگوتەدبوو  ەوەدا ئەزووان ەو نووسینەی جڤاکیی مارکس لەخنەمای ڕەبن
سی ەکەتاک ەتی مانای وایەدارەرمایە. س«ماکی جۆری مرۆڤ »گوت ەمیانی دەئە مارکس ب  ێت.ستەوەد ەمرۆڤان

هادا ەدۆخێکی و ەسازیدا ل ەپیش ەکات. کااڵ لەکۆنترۆڵیشی د ەتی نەنی کاری خۆیەخاو ەمهێن چیدی نەرهەب
تیش  ەمرۆڤایهای ەب. ەرانەکی داهێنەیەپرۆس ەس نابێتە کەبۆ تاک  ەکەکار ەم کەرهەب ەملێ( دێتەتکاری، زۆرە)تایب

ڵ  ەگەوتیان لەڵسوکەه  بەرهەمهێنانچاوی هۆکاری   ەسان بەکە. تاکڕکی بازاڕیی دەهایەب ەبێتەو ددرێت گۆڕەد
ی ەسای ەنها لەت زێ ەی لێ دێک ,Entfremdung Alienationش نامۆبوون ەمەنرخاندن. ئ ەندێ  ودەکرێت 

 ەک ەی مێژووناسی بیروڕا پێشانی داو Gunnar Aspelin. ەوەسڕێتەدا دەی سۆسیالیستانبەرهەمهێنانکی ەیەشیراز
. پرنسیپی نرخاندان  ە وەی مارکسدا دووپات بۆتەمی زانستانەرهەی شاب« ەرمایەس » ەزۆر جار ل ەیەخنەم ڕەئ

، ەیەکی کۆنی هەمێژووی  ە یەم بیرۆکە. ئەتییەسایەی ک  «نی ئازادەالیەمەیاندنی هەخۆپێگ» ی ەالی مارکس بیرۆک
ڕێ م ەیەی نۆزدەدەڵمانیی سەی ئەی ئایدیالیستانەف ە لسە ف ش و یتا ڕێنێسانەدێت ه ەوەی دێرینە ف ەلسەف  ەر لەه
 22.کاتەد

 : ەباس کراو ەم شێویەنجام بەدوائ  1848ی  ەمانیفێستی کۆمیونیستان ەل

 پێش ەێک دێتگرتنکەی ەوەتییەل و ناکۆکیی چینایە چێنگخۆی و ە ی کۆنی بۆرژوازی بجڤاکی ربەل»
 . «مووەر هەبۆ فراژووتنی ئازادی ه ەرجەسێک مەموو کەتێدا فراژووتنی ئازادی ه

 

 
 . ,Stockholm, 1965 Människans frigörelse ە:وە S.E. Liedmanلێدوانی  ەی سوێدی، ب ەمەرجە، تالونامە  21

 : ەبڕوان  22
G. Aspelin, Karl Marx. Samhällsforskare och samhällskritiker. Stockholm 1969. 



48 

 ەبوو ک ەوەئ دای مارکسەی نرخاندنی مرۆڤدۆستانەوە دۆزین ەم دووبارەگرنگ بێت لە وەڕووی سیاسییە ی لەوەئ
 ەل ەندازەمان ئەه ەب ەرخ بگرەداری هاوچەرمایەی سجڤاک ەنها لە ک تەی جڤاکی نەخنەهێنرا بۆ ڕەکار دەب

م ەنامۆبوونی مرۆڤ ل ە کان پێشانیان دا ک 1970گرانی مارکسیستی ەخنە رخیش. ڕە ی هاوچەی سۆسیالیستانجڤاک
 .ەوەسڕین ەهاتەشدا نەانجڤاک

 
 مرۆڤنۆڕی 

م  ەئ ەوەمیشەدا. لەمرۆڤنۆڕیی مارکسیستان ەل ەکییەرەخاڵێکی س  ەمەی جڤاکیدان. ئەژێر تاوی ژینگ ەمیزاد لەئاد
 گرن:  ەڕیز د ەخااڵن

گۆڕی ەک سروشتێکی ن ەن  ەی جڤاکیی ئێستایەستی ژینگە یوەمڕۆی مرۆڤ پەی ئەکسانییەم نایەئ -1
 . تیەمرۆڤای

 رێت.بن بونیاتدەشێت ڵک ەکسانیی نێوان خەکی جڤاکیی نوێدا یەی ەژینگ ەنها لەت -2

 

ی  جڤاک یو دۆخەڵکشان ڕووەوتی هەڕ ەکن ەدەپێشانی د  کردنەشەگ ی یلەداردا، مەرمایەی سجڤاک ەاڵم، لەب
رانی ەی کار و گوزرجە لومە هی ەو وێکچوونەکات بۆ ئەد ەدا ئاماژەمانیفێستی کۆمیونیستان ە. مارکس لەیەندەئای

  ەیەوەئ ەئامانجی شۆڕشی کۆمیونیستان ەتەڵبە. هەی چیندارجڤاکی ەوەشاندنەڵوەی هەنیشان ەنێو پرۆلیتاریا ک
شینی کار  ەباد ەوا ل یە ی ڕیش ەکسانییەو نایەتی ئەتایب ەو ب ەوەتی بسڕێتەێکی جوداوازیی چینایرجەلومەهموو  ەه

 .ەیەدا ه  Specializationتکاری ەو تایب

  ەیی بندەیوەپی ە ندەوە، لداشۆڕشگێڕی-ی پێشجڤاک ەل  ڵکەنای سیاسیی خا ی تودۆزر باسی ەس ەدێین ەک
ی چینی  کردنارگڕز». 23ەوەکاتەت دەتی ڕەاڵیەرتەس  بیردۆزەیەکیموو ەواز هەکنەمارکس ی  ێت،بەه ەتاریاولیپرۆ

ندامانی  ەلیتاریا و ئۆری پرەبەرلەنێوان سە ل ەیەک ه ەی. جوداوازی«ی خۆی بێتۆمی خەرهەبدەبێت کرێکار 
ی ەنۆر ەیشەوەر ئ ەبەن. لە گەد کردنرکەی دە پل ەپڕۆلیتاریا، بی ەئاپۆر ەمیان زووتر لەشۆڕشگێر. ئ پارتی
 ەب، ەوەی جڤاکییەێکردنی ژینگت ڕێی کار ەر. مارکس پێی وا بوو پرۆلیتاریا، لەک ڕێبەاڵم ن ەب ەیەنگیان هەپێش
«  ەئاگاداران»کی ەیەشێو  ەب ەوجا ئاپۆرەدا ئەکەکاتی شۆڕش ەاڵم لەکۆمیونیست. ب ە بێتەد «ریزیەغ»کی ەیەشێو

ڕێکی جیهانیی ەش»ن و ە ڕێکی نێوخۆی درێژخایەش ەل ە، بریتییەوەالی مارکسە، بەشۆڕش م ەئکۆمیونیست.  ەبنەد
 ».ەشۆڕشگێڕان

 ەرن. لەو ڕێب ەڵبژارد ە. پرۆلیتاریا چینی هەڵ داناوەرتەسەپرۆلیتاریای ب ،داەکانی دیک ەچاو چینەل ،سکمار
ڵمانیا،  ەو ئ ەفرانس ەی پرۆلیتاریا بوو لدیکتاتۆریزراندنی ەداممدا مارکس بیری الی ەیەی نۆزدەدەڕاستی سەنێو
جووتیار و   ەڵک جووتیار بوون. نۆڕینی مارکس لەی خەمارکس خۆیشی، زۆرین دیدی ەب ێ،وەرچی لەگ

 
 پێویستیی شۆڕش«. پەی بردن بە  خۆڕسکی: »توانای  ەوەکاتەبۆچوونی مارکس، د  ەرزی سیاسی، بەتوانای ب  23
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نگتری خۆی. مارکس پێی وا بوو جووتیاران  ەوانی درەیڕەی پ-  ی لێنین و ماوەو ەل ەواو جودایەجووتیار تەورد
 .ەشاندن و پرۆلیتاریاندنەڵوەر هەیان هەرستن، چارەپەینێکی کۆنچ

و  ەر لەش هەمەکات. ئەد ەشەمرۆڤدا گە تێکی نوێی باشی جڤاکی لەسڵەدا خەندەئایی جڤاکیی نوێی ەژینگ ەل
  ەوەان خۆیاناڵتیەون ەالیەل ەندەئایی جڤاکدەڵێت   ەککەوێت ەدیار دەب ەوەرنج ڕاکێشەاڵم سەی بەماویەت ەبیر
ها ە ی وە. شیرازەی ڕاستینکارگێڕی ەزگەت و بێ دەوڵەی دنگەبروزەزاڵتی ەسەکرێت. بێ دەد تە خزمری و ەڕێب
ووپان رناکۆکیی گ ەگشتیی تێیدا ل ەش بجڤاکها ەروەو ه ەرج گرتووەم ەڕ و تاوانکاریی بەی شکردن بڕەبن
 24.ەدوورەب

 
 

ین ی  جڤایک ی ەک ەگرنگی 

تای ەرەسە مە. ئ«تیەباتی چینایەمێژووی خ ەل ەبوون بریتییەتا ئێستا هەی هەانجڤاکو ەموو ئەه رەمێژووی ه»
ندیی  ەتمەتایب ێت:ڵەو د دەبێت وام ەردە. مارکس بەفێستی کۆمیۆنیستانیکانی مانە ناودارە رەه ەشە ب ەل ەشێکەب
ر ەسەخۆی ب جڤاکری ەبەرلەتا دێ سەه». ەبوو ساکار تێیدا تی ەچینایناکۆکی  ەدایەوەل ەی ئێمەمەردەم سەئ

ش ەک، بۆراوژوا و پرۆلیتاریادا، دابەستاوی یەوەژەوخۆ دەو ڕاست ەورەیار، دوو چینی گەو ن ەورەدوو چینی گ
 .«کاتەد

  بەرهەمهێنانستاوێژی ەنی دەی خاوەوەناساندن. ئ  ەدا دێنبەرهەمهێنانی ەپرۆس ەیان لەی پایەگوێرەکان بەچین
ڕێزی  ەچێتەنی هێزی کاری خۆی بێت دەنێ خاوەی تەوە)چینی بۆرژوا(، ئ ەوەڕیزی بۆرژوازی ەچێتەد تبێ

 . ەپرۆلیتاریاو

داران، ەپیش: ەکات. بۆ نموونەی نێوانیان دیان توێژ گرووپند چین، ەچ ەمارکسیزم باس ل ەدوو شاچینو ەل ەجگ
ە  م چینەئ ەک ەدیار ەوەی مانیفێستەکەڕاگوست ەئازاد و جووتیاران. لرێکاری کاسبی، کەورد ەشێک لەب

یان ەزۆربدەکرێت ڕی ەچاوهایش ەو ن وەکەش دەباکاندا دەر شاچینەسەنامێنن. خۆیان ب ەوردەورد ەندانەمامناو
 پرۆلیتار. ەببن

دا « ەرمایەس» ە. لەکراومتر تێدا ەی کەکاریی زانستانەورد ەک ەی مارکسیزمەشانەو بەچین لبیردۆزەی 
  ەک ە. پێشانیشی داوەوە تەی نووسیوەڕەک الپەنها یەرخان کردبوو، ت ەی تجڤاککانی ەی بۆ چینەشەو بەمارکس، ل

ی گرنگ  ەشینی دیکەداب نندیەو چ ەکاری بووڵر دوو چیندا کارێکی هێەسەب جڤاکشینی ەی دابەوەل ەئاگادار
  یکتیڤەئۆبژرازووی ەچین بوون[ تەر بە]س ریەباسی چینگ ەمارکس ل ەچاو بگرێن کەش ڕەوەئدەبێت . ەیەه

ە  م دوو ناساندنە ئ ەک ەئاشکراش .ریی خۆیەبۆ چینگە یەخۆی ه یکتیڤەسۆبژسیش ناساندانی ەکە. تاکەداناو
 جودان. 

 
24  Daniel Tarschys ەمانی مارکس باوبووەی هاوزەادیکالی دیکڕنێو سۆسیالیست و   ەل ەم بۆچوونەئ ەک  ەپێشانی داو  .

Tarschys ە لDen kommunistiska framtiden, Stockholm 1974 ی ەربارە، دەو کۆمیونیستان ەدا وێنای مارکسیستان
 . ەوەکاتە، شی دئایەندە
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 ڕێکی سیاسی؟ ەک باوەبۆ مارکسیزم و وبوەجامێکی هنەئ رەدچین چ بیردۆزەی  یساەد

میللی   ەتەوڵەم دە ین. ئەبک  Internationalism رناسیۆنالیزمەئینتی ەدیارد ەل باس موانەه ەر لەبدەبێت 
و ەرەن بەڕێوەجیهانی، ب ئابووریی گرتنکەهۆی ی ەدیدی مارکس، ب ە، بەزراوانەدام ەی ( ـNational وییەتەن)
م  ەکەی یەپل ەپرۆلیتاریا ب. هاوکاریی ەوەگرێتەمێک گشت جیهان دەسیستە بێتەتی دەداریەرمایەشاندن. سەڵوەه
 .«ک بگرن!ەکرێکارانی جیهان ی»خۆی.  تیەمیللڵ ەگ ەک لەندەبێت اڵتان ە موو وەڵ هاوچینی هەگەل

. ەیەپۆش هدونیا تییەدا ناکۆکیی چینایەمەم سیستەی گرنگی جڤاکی. لەکەی ەبێتەد ئابووریمی ەوجا سیستەئ
ی  ەربارەدبیردۆزەیەک مارکسیزمدا هیچ  ەشۆڕشێکی جیهانی. ل ەبێتەش دە م دیدەی ئەنجامی لۆژیکانەئ

 .ەبوونی نییمیللیدا تی ەوڵەی دەچێو ەلدار ی سنوورەشۆڕشێکی سۆسیالیستان

  ەرەه ەشەب ەلدەشێت ر چاک زۆ ەمارکسیستانبیردۆزەی ی ەێروگەشۆڕش ب ەک  ەیەوەشی ئ ە نجامێکی دیکەئ
 ەکەمەندی سیستەنێو ە کۆتادا بگات ەو ل ەوەێترموو جیهان بگەپاشان هرپا بێت و ەدا بەکەمەکانی سیستەتووەواکد
داڕشتنی  یدا کرد بۆ ەزنی پەنگێکی مەس ەم بۆچوونە. ئەی باکوورریکاەمەئکانی ڕۆژاوا و ەسازەپیش ەاڵتەو ەک

شیا ەڕووسیا د ەک ەوۆکردبە وەڕووسیا. مارکس بیری ل ەل ەتی شۆڕشێکی سۆسیالیستانەرف ەدی ەربارەد بیردۆزە
 شۆڕشێکی جیهانی. ک بۆەتایەرەس ەشیا ببێتەتیدا. شۆڕشێکی ڕووسی دەدارەمایرەر سەسەب «باز بدات»

 

 جڤاک ی گۆڕیی   مێتود 

 ون:ەکەرچاو دەب ەم پێشبینییان ەدا ئ« ەرمایەس« یناودارشێکی ەبە ل

 .ەوەبێتەچڕ د  ەرمایەس ە،بوونمەک ەیان ڕوو لەزن ژمارەم یتیەدارەرمایەس -1
 ستێنن. ەد  ەرەش پەی ئاپۆر «رشکێنیە تی و سە یەردانی، کۆیلەرگەس»ها ەروەو ه ەدادۆشێنی ئاپۆر -2
بن و  ەکتر دەڵی یەپتر تێک ێت،درەرس دەد ەم چینەئ ێت،کشەڵدەکرێکار هندمانی چینی ەی ئەژمار -3

 خرێن. ەڕێک د
ی  ەپرۆسی ەوەکات تا ئەدە شە تی جڤاکیی کار گەسڵەخ و ،ەوەکرێتەخڕ د بەرهەمهێنانستاوێژی ەد» -4

 .«باتەق دەمیان شە. ئەوەداریدا جێی نابێتەرمایەی سەچێوە چیدی ل بەرهەمهێنان

 

 ە. لەنکارییاری گۆڕ ە. ناکۆکی بزوێنەی پێشان داوجڤاکی گۆڕینی ەکانیکتەدا مۆدێلی دیالەمارکس ئالێر
ی  ەو خااڵنە. لەو ەنکرێ ەلێک جودا د Quantitative ەجۆرانو  Qualitative ەندانەچ یگۆڕانکاری کتیکداەدیال
دان ساڵ  ەن یان سیاەد ،نەکەد ەوردەدار و وردەکی پلەیەپرۆس ەباس ل میانەتا سێیەم هەکەی ،ەوەرەس
بێت  ەهێز دەب ەنجامدا ناکۆکی هێند ەئ ەو ل ەوەبنەکۆ د ەکەمەی نێو سیستەندان ەانکاریی چڕگۆ ێت.نەخایەد

  ەوەقینەت ەب ێت،بەناکاو د  ەق بردنەش م ەئ ەک  ەدیار ەوەمارکسی ەکەتێکست ەل بات.ەق دەش ەکەمەسیست
 .ەجۆرانبۆ گۆڕانکاری  ەیەناوێکی دیک« ە کتیانەباز دانی دیال» ێت.چەد
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کاریان تێ  دەشێت سک ەرتەکی بەیەڕادەب ەندانە گۆڕانکاریی چ ەک ەوەت ناکاتەڕ ەوەئ  ەکتیاکانەمۆدێلی دیال
. ەوەمێننەد دوبێسوها ەی وردانەست تێوەنجامدا دەئ ەاڵم لەب. ەوەڕێی بڕیاری سیاسیی ەل ەبکرێت، بۆ نموون

 ێت:ووسنەشدا دەمان بەه ەن. مارکس لەی لێ بکەلەن یان پەدوا بخ ەجۆرانتوانن گۆڕانکاریی ەی دەکەڕەوپەئ
 . «پێش ەهێنێتەی خۆی د Negationپێی ناچاریی قانوونی سروشت نایاندن ەدار ب ەرمایەی سبەرهەمهێنان»

ت ەڕ ەوەن مارکسەی ال ەو سۆسیالیزم، لەڕوو کاتەدار د ەنکاریی پلاداوای گۆڕ ەک ەانڕیفۆرمیستوابوو نۆڕینی ەک
  ەک لەو .ەوەک ناگرنە ی ەکتیکانەڵ مۆدێلی دیالەگەش لەکی دیکەهۆی ەب ەانڕیفۆرمیست. سۆسیالیزمی ەوەتەکراو

  تاێنێت مەر دەتی هەدارەرمایەس ێت.نەش دادەبەی ن ەکەی ەب ئابووریمی ەمارکس سیست ەدیار ەوەکەڕاگواست
م  ە . ئەیدا نییەدا پەک ەمەسیست ەند لەبات. چ دۆخێکی مامناوەق دەکانی نێوخۆ شەهۆی ناکۆکیی ەی بەو کاتەئ

  ینگۆڕ مەکات: سیستەو داوای د ەتووررج گەمە ی ب جڤاکریی ەرانسەکی سەگۆڕانکاریی ەیەکتیکانەدیال ەمۆدێل
 .ەش شۆڕشەک ەسنووری ئاشکرا بێت. سنوور

 

 شێوازی حوکومڕانی  سیایس 

 :ەشی سێ خاڵەبدای حوکومڕانیی سیاسی ی شێوازەربارەڕی مارکسیزم دەباو

 دار. ەرمایەی سجڤاک .1
 می شۆڕش. ەردەس .2

 ە ی کۆمیونیستانجڤاک، ەندەئایی جڤاک .3

 

  ئابووری. ساختاری ەنراو بونیات ئابووریاڵتی ەسەر دەسەتدا لەڕەبن ەاڵتی سیاسی لەسەمارکسیزم دبۆچوونی ە ب
 ەێک  «رخانەس»ت ەوڵەی دەزگەن. دـ «ژێرخان» - ەیەکەشێکی ساختارەب  ەک –تی ەشینی چینایەو داب

ی  کۆنترۆڵ ەستدایەد ەی لبەرهەمهێنانستاوێژی ەی دەو چینەکات. ئەهێزی دەپارێزێ و بەساختاری ئابووری د
تی ەموو ڕژێمێک خزمەه ێت،مێنەتی دەدارەرمایەستا  ەهدەبێت  ەم ناساندن ەپێی ئەکات. بەت دەوڵەی دەزگەد

 بورژوا بکات. 

: کۆماری  ەستنیشان کردووەدار دەرمایەی سجڤاکم دوو شێوازی حوکومڕانیی سیاسی بۆ ەکەی یەپل ەمارکس ب
ی ەدەس یمەشی دووەڵمانیی بەرنشینیی فرانسی و ئەیسەق  ەش لەم ناوە، ئ«ئیمپێریالیزم»دێمۆکرات و 

 ەرخدا دێتەی هاوچەی مارکسیستانگفتوگۆ ەو زۆر جار ل ەرنج ڕاکێشەمیان سەی دووشێواز . ەهاتوو ەوەمەیەنۆزد
  ەب ەشەگ ەکەبۆرژوا. ڕژێمستی ەد ەدوور لنوێنرێ ەک ڕادەدیکتاتۆریی ەجۆرک ەو  ت«ەڕواڵ ە»بمیان ە. ئەوەکای
ی بکات.  کۆنترۆڵبتوانێت  ی بۆرژوا ەوەاڵم بێ ئە، بەوەسێنێتوەچەدات و چینی کرێکار دەتی دەدارەرمایەس

ی  ەدەکانی سەـ«ئیمپێریالیست» ەی ڕژێمەوەجێگر ەنازیزم و فاشیزم ب ەڵیان داوو ەرخ هەمارکسیستی هاوچ
 بنێن. ام دەیەۆزدن
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و  موەهدەبێت بۆچوونی مارکس  ە. ب«پرۆلیتاریای دیکتاتۆری» ەمی شۆڕش نێونراوەردەس  یڕژێمی سیاسی
ر  ەه ەک ەیەکانی دیک ەی چین ەتوندوتیژ  ەرگرییەبو ەکانیشی ئ ەهۆیە کێک لەبێت، ی ڕژێمێکی شۆڕشگێڕ دیکتاتۆر

 ەجڤاکیی ەگرووپنێو چینی کرێکار و  ە. لەکان دیکتاتۆرییەیارەن ەر چینەانبرەب ەکەڕژێم ەواتەڕێ. ک ەدێت
ی ی پاریسەکۆمۆن ەک بێت لەیەنموون ەکی ڕادیکاڵ بوو، کەمارکس بیری الی دێمۆکراتییکانی وی ەیمانەهاوپ

 ەتەسڵەخ ەبوو. ل ەوەنارکیستەانی ئگرووپست ەدەزیاتر ب ی پاریسەکۆمۆن ەتەڵبە. ه1871شۆڕشگێڕی 
ی  ەوەستنا ی ماندات، گوەوەوا بوونی کێشانەڕ کە ت ەل دەنگدان: مافی گشتیی ی پاریس ەکۆمۆنکانی ەتیەتایب

ی  ەندمانی مووچەئ  ەی، ککارگێڕی ەزگەوخۆی دە ی ڕاستۆڵرکۆنت، ەنی بژاردەنجومەبۆ ئ تە حکوومکانی ەرکەئ
خراپ ە ب ەچاک نە بە . مارکس نەبووەریان هەجۆر نوێنەمەه پارتیدا ی پاریسەکۆمۆن ەگرن. لەردەکرێکاری و

 .ەدواوەن ەیەم شیرازەل

کۆتاشدا  ە. کز و لەسف کراوەماوی وەکی تەیەشێو  ەتا بڵێی بەه ەندەئایی ەکۆمیونیستانشێوازی حوکومڕانیی 
 ڕواندن.  ەدێتخامۆش 

Friedrich Engels ی داهێنا:  «تەڵ وەی دەوەپووکان»خشی ەبەمکی ئاماژەر و هاوکاری مارکس چەی براد 

 ەر لەو هێنێت مەناپێویست د، رو بواەروکاری جڤاکیدا، بوارەس ەت لەوڵەاڵتی دەسەردانی دەست تێوەد»
 بەرهەمهێنانی ەتی پرۆسەرایەکااڵ و ڕێب کارگێڕیی ،ڵکەی خکردنبری حوکوم ەل ێت.چەنێو دەل  ەخۆو
 .«ەوەپووکێتەد ەوردەورد ێت،نێو نابر ەت لەوڵە. دەوەکای ەدێت

Socialismens utveckling från utopi till vetenskap, 1882 

 

ە نگیلز هیوایان بەمانی ئەی هاوزەمارکسیستی دیکدی.  ەبێت ەوەک ن ەشیا پاش یە د ەو بارەنگیلز پێی وابوو ئەئ
دان بن.  بڕیار شداریەبا بەسێکی ڕسکاو دەموو کە کاندا، هەدۆزموو ەر هەه ە وخۆ بوو: لەدێمۆکراتیی ڕاست

 . ەوانەبوو ل ەکێکەی باوکی مارکسیزمی ڕووسی ی Georgij Plechanovپلێخانۆڤ 

 
 

   ئابووریسازمات  

:  ەل ەمیان بریتییە. ئجڤاک «ساختاری»بۆ  ەمایەم، الی مارکسیزم، بنەرهەب یەوەو گۆڕین بەرهەمهێنانی ەشێو
 .ەوتەری جێکەوکومڕانیی سیاسی و پێوحتی، ناکۆکی، شێوازی ەشینی چینایەتی، دابەلی موڵکایەشێوازگ

دانرا،  دانگەمی ناڤینی درەردەورووپای سەکانی ئ ەبازرگانیی  ەشار ەتی لەدارەرمایەمای س ەبۆچوونی مارکس بن ەب
 زرا.ەوجا دامەئ مداەیەژدەی هەدەس ەمیان لەتی، ئەسازەپیش ەل ەزۆر کۆنتر ەک دیاردەتی وەدارەرمایەس ەواتەک

ت  ەوڵەاڵتی دەسەم پێی وابوو دە. ئەستی کاتەیوەپ ەوەکەند ڕوویەچ ەتی لەدارەرمایەس ەی مارکس لەخنەڕ
ی  کردنیداە، پەوەڕرکی بازاە: شێوازی ئەست بخاتەبا دەت دەوڵەبوو دەنبێت. پێی وا Passiveبا سست ە گشتی دەب

وتن  ەک ەوەفریای ئنگیلز ەاڵم مارکس و ئەکار بێنێت. بەجڤاکی ب –ری سیاسی ەسە سامان و داهات، یان چار
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 داەم ڕۆژگارەل ەم فراژووتنەکۆمپانیا ببینن. ئ ی کردنتیەرایەڕێب ەتیی کۆمپانیا لەنەی خاو ەوەتاکانی جودابوونەرەس
سست   یدارەرمایەبوو س ەوەنییان ئیتێبنگیلز  ە. مارکس و ئ«Directors رانەبەڕێوەبشۆڕشی »گوترێت ەد پێی

 .ەێڕ پتر ناپێویستگکۆمپانیاهی چاالک و  ەل

می ەنی دووە. الیەرەناکاریگکی و ەیگوت ئابووریی بازاڕ ناهۆشەبوو دەوەتی ئەدارەرمای ەس ەیان لەخنەمان شاڕەئ
.  ەهاتوو شی شانرخاندنی مارکسیزمدا باسیەب ەیان لەمە، ئەتییەیاری مرۆڤایەیگوت ئابووریی بازاڕ نەد ەکەخنەڕ

اڵم بازاڕ ە، بەگۆڕیو  ەوەتەڕەبن ەی لدونیا ،ەوتەنایاب و پێشڕ ەکەمەسیست ەڕاست  ەنگیلز پێیان وایەمارکس و ئ
دات. ەد ی دژوارتر ڕووئابووریختانگی ەس ەماوەماو ێت.یگێڕەد «نارکیەئ»، ەی نییەئاگادارانکی  ەکارگێڕیی

کی  ەبێکاریی ەک ەمە. سیستەیان نزمەمووچ ە. چونکەخۆرەی مووچرکرێکارجیی ەخمەختانگ کەکی سەهۆی
مهێن ەرهەڵکی بەری نێوان خەکی ڕووخێنەییرەڕکابر  ەس ەل ەکەمە. سیستەرج گرتووەم ەوانی بە داری فرەوامەد

 .ەڵنراوەگشتی هەڵک بەو نێوان خ

رفرۆش ەبک ەندەکرێت رف ەدا سەی کااڵکبەرهەمهێنان ەل ە یەو کاتەندی ئەارکسیزم نرخی کااڵ بمبۆچوونی ەب
 25. ی بازاڕو خواست

بۆ دار ەرمایەس ەنرخی کااڵ ک ەلە یەش ەو بەئها ەبە زێد. ە وەزێتەها«ی لێ دەبە»زێدبیردۆزەی  ،هاەببیردۆزەی 
  ەکچێت ەد ەهایەو بەی ئ بەرهەمهێنانبۆ   کار شێکی کاتیەناکات. ب ەکەخۆی کار ند بۆەرچەه ەوەداتەخۆی گل د

بیردۆزەیە  م ەئ ێت.م دێنەرهەها بەبەی کاتی کاردا کرێکار زێدەی دیکەک ەشەب ە، لەیەکەی کارەر مووچەنبارەب
نرخی   ەشێک لەکرێکار ب ەهاوەبەڕێی زێد ەتی. لەدارەرمایەس ەل ەکییەکی ئاکارەیەخنەڕ ر شتێکەهە ر لەب

،  ەبۆ نموون ێت،بەد ەی کۆمیونیستان ئابووریی ەبۆ شیراز ەوەڕینەپ رێت.ستێندەی لێ دەکەمی کارەرهەدروستی ب
  بێت: ی تێدا ەم گۆڕانکارییانەئ

ی  ەماو ەل .»ە ڵگەری کۆمەبەرلەس» ەببدرێت بێت ەد بەرهەمهێنانستاوێژی ەیی دکارگێڕو تی ەنەخاو -1
سازی و  ەری پیشەڕێوبەن و بەخاو ەبێتەت دەوڵە. دNationalizationندن الێرەگ  ەبێتەدا دەوەڕینەپ

 .ەڕێوەبرێ بەد ەسازانە ی پیشمێتود ەویوزار بەمانی ززن. ساەوی مەسازمانی ز
  ەبێت ەشی دەکە نجامە. ئەوەگرێتەدار جێی دەخشەو ئابووریی نچێت ەد بازاڕ الی کردنتێربۆ  بەرهەمهێنان -2

 کرێن. ەبڕ د ەختانگ و بێکاری بنەزۆر خێرا. س ئابووریندێکی ەشەگ

ی  ەندازەئ ەبتوانێت  ەکرێکار د ەیەڵووم پسە»ب رێت.دەی دەی کار« مزە ولوپس« ەنجامدراو بەکاری ئ -3
ر ەهێشتا ه ەک ەاڵم مزی کارەربگرێ«. بەی جڤاکی وەنجینەگ ەی خۆی پێداویستی خۆی لەکەنرخی کار

کار بردن و  ەتی داشکان بۆ لەدارەرمایەهای سەبەبری داشکانی زێد ە. لەییەستی کردەیوەپ
 . ەوەکای ەی جڤاکی و باج دێنە و مز گوزاریەرمایەس

Marx, Kritik av Gothaprogrammet, 1875 

  

 
»جڤاکیی پێویست«   ەست لەبەدا. مهێنانمەرهەب ەکراو لخەرج بڵێین بڕی کاری »جڤاکیی پێویست« ی  ەڕاستتر وای 25

 . ەکنیکەئاستی ت
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 ئوتوپیا 

 : ەی فراژووتنی جڤاکی هاتووەمدا باسی دوای پلەرهەمان بەه ەل

ئاست  ە سان لەکەئاسای تاکەستیی کۆیلەکاتێک ژێرد -کۆمیونیستیدای جڤاکرزی ەکی بەیەپل ە»ل
  ێت،کی نامێنەشەکی و کاری لەویشدا ناکۆکیی نێوان کاری گیانەدوا ئ  ەو بێنێت نام داشینی کار ەداب

گرنگترین   ەبێتەس و دەو ب کردنیداەبۆ بژێو پ تک بێەیەر ڕێگەهچێت ەردەد ەوەکاتێک کار ل
مێنیش  ەرهەلی بەسان هێزگەکەی تاکەنەالیەمەژووتنی هفرا کەت  ەلپێداویستیی ژیان، کاتێک 

وجا مرۆڤ  ەئ ەمەد وەئ –ڕژێن ەڵدەزی هاوکۆ پتر هەوەرەکانی سامانی هە رچاوەموو سەه ێت،کشەڵدەه
ر ئااڵکانی  ەسە لتوانێت ەد جڤاکسکی دادی بۆرژوا و ەرتەر ئاسۆی بەس ەباز بدات بتوانێت ەد

 . « ”پێی پێداویستی خۆیەس بەرکەتوانای خۆی، بۆ هپێی ەس بەر کەه ەل“  ێت:بنووس
Kritik av Gothaprogrammet 

 

 ەوەویشەو لێنێت مەگشتی نە مسامانی بەک ەک ەرج گرتووەم ەی بەوەئ ەی کۆمیونیستانەرزترین پلەی بوێنا
ی ەندەئایی وێنا  ەلندین ساڵ ەکاتێک لێنین پاش چ رێت.بک ەی نوێ چارتیەڕەبنکی ەیەشێو ە بشین ەگرفتی داب

 ،یەو ئیدیالەو ئەبا ڕووەڵکیش دەخ بێت.ەد «زنەکجار مەی» بەرهەمهێنانونی ا پێی وا بوو زیادبومارکس دو
 ڵکشێن:ە خشاندبووی، هەمارکس ن ،اد  1846-1845 ەر زوو لەه

 ەیەه یسێک بۆەموو کەڵکوو... هەسک ناکات بەرتەسێک کارێکی بەدا هیچ کەۆمیونیستانکی جڤاکە ل»
تم ەف رەش دەوەو ئکات ەدارماڵ د بەرهەمهێنان جڤاک ێت.نەیەخۆی پێبگدەیەوێت ی ەبوارو ەو ئەڕوو
کی یرەڕوان خە م، پاشنیوەیانیان ڕاو بکە. بەی کارێکی دیکەم و سبەمڕۆ کارێک بکەئێنێت خسەڕەبۆ د
موویشی  ەر هەبگرم، ه ەخنەڕ [خۆراکی شێوانشێو ] پاش ،مەڵ بکەبم، ئێواران چاودێریی ئاژ گرتنماسی

 .«گرەخنەنێچیروان، ماسیگر، شوان یان ڕ ەی ناچاربم ببمەوەزووی خۆم، بێ ئەئار ەب
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 رگیەمڵنرا. پاش ەه  ەوەری شۆڕشی ڕووسیەێبڕ ی Vladimir Leninن لێنین ەالی ەل ەی کۆمیونیستانئایدیۆلۆژی
ە  موو بڕیاڕێکی سیاسیی گرنگ ب ەت. هەوڵە ی دئایدیۆلۆژی ەبوو رمیەف  ەی ب ەکەڕە، باو1924لێنین، ساڵی

. ستالین  ەکئایدیۆلۆژیی رمیەف ناوێکی  ەبوو «لێنینیزم –مارکسیزم »نران. ەلێنین داد کانیەرۆکبی  یکردنەپیاد
Josef Stalin می ەودا سیستەمی ئەردەس ە. لپارتیری ەجێگری لێنین و ڕێب ەت بووەسۆڤی  ەی جۆرجی ل

ی ئاسیا ڕێی کرد. ەاڵتی دیکە و ندینەچو اڵت، چین ەورووپای ڕۆژهەو ئەم ڕووەگرت و ه م خۆی ەت هەسۆڤی
رمی وشکێنراوی ەڕ. تەگ ەوتەت کەسۆڤی ەل «داماڵینی ستالینیزم»ی ەپرۆس، 1953ستالین ساڵی  رگیەمپاش 

 ری مۆسکۆ دانرابوو، البرا. وویدانی سەی مەئارامگ ەل  ەوەلێنین کەت ەل ەستالین، ک

ن یری شۆڕشی چەی ڕێب Mao Zedongبوو. ماو زێدۆنگ ەو ستالین ن رداری میراتی لێنینەستبەچین داڵم ەب
می نافراژی ەری جیهانی سێیەبەرلەکانی ماو زێدۆنگ بۆ سەنوێی کۆمیونیزم. بۆچوون ری ڕێبازێکیەنبونیات ەبوو
،  1976ی ماو، ساڵی رگەم زراندن. پاش ەدام ەتناه ڕی ماوەباو ەربەس نوێی پارتیموو جیهاندا ەه ەلڕێنوێن.   ەکران

  بوو فڕێ ەی مۆرکی ماوی پێوەیئایدیۆلۆژیو ەشێکی زۆری ئەستی پێ کرد. بەی ئایدیۆلۆژی دەوەچینیش بادان ەل
لێری ماو  ەی ئابووری. کۆمیونی گڕیفۆرمە ستی دایەری نوێ دەی ڕێب Deng Xiaopingدرا. دێنگ سیاوپینگ 

 سی.ەکەکیی تاتەرر باری جووتیاەس ەوەو جووتیاران چوون ەوەشێنرانەڵوەه  ەمانەم قوربانی. ئەکەی ەبوون

پساند.   ەوەتەکۆمیونیزمی سۆڤی ەیی خۆیان بندەیوەپند جارێک ەاڵت چەورووپای ڕۆژهەکانی ئەکۆمیونیست ەپارت
ی  ەکۆمیونیستانمێکی ە سیست 1948الڤیا پاش س رۆک کۆماردا یوگۆەی س Titoتیی تیتۆ ەرایەی ڕێبەژێر سای ەل

  «خۆکار»مکی ەبوو. چ Syndicalismندیکالیزم ەرتاوی سەواو بەت  «Titoism زمتیتۆی»خۆ داڕشت.  ەت بەتایب
 ەبوو ل Industrial Democracy کۆمپانیای دێمۆکراتیی کردنەزموونی پیادەئ ەستیش لەبەما و مەبن ەی کردبوو

  Alexander Dubčekتی ەرایەڕێب ەڕووی دا. ب «هاری پراگەب»کوسلۆڤاکیا ەچ ەل 1968. ساڵی لێرداەگ ئابووری

ن.  ەبک ەپیاد« ەن ڕوخساری مرۆڤدۆستانەسۆسیالیزمێکی خاو»کوسلۆڤاکیا نیازیان بوو ەکۆمیونیستانی چ
هاری پراگ  ەبڕیفۆرمی بوو، ەاڵم سوودی نەپاراست بەتی دەتاکپارتایمی ەئاشکرا سیست ەک بەرچی دوبچەگەئ

 ی دا. ەکەاڵتەالماری وەپ «شۆری واەرەب»سترا. ەلێ بڕێی 

 ێکیبزاڤ ک ە( وپشتگیری) Solidarity «یسۆلیداریت»ندیکای ەسڵدا.  ەری هەپۆڵۆنیا س ەم لەوڵدانی سێیەه
 ند.ەێ سلاڵتی ەسەد  1989ساڵی و ستا ەو ەکەر حیزبەرانبەبسیاسیی 

کاندا کۆمیونیستانی ئیتالیا  1970تای ەرەس ەئیتالیا بوو. ل ەورووپای ڕۆژاوا، لەئ ەکۆمیونیست ل پارتیترین ەورەگ
رۆکۆمیونیزم ونگی یەپێش ەبوو ەکەپارت. «نی مێژووکرداساز» ەستیان دایەدڵ ئیتالیای بورژوا ەگەل

Eurocommunismبواری ئابووریدا   ەل ەت چیدی، نە سۆڤی ەربەس کۆمیونیزمی ەدا کەپێشانی د ەنوێی  ەم وشە. ئ
  ەوەکردە ی پرۆلیتاریا الدا و بدیکتاتۆری ەرۆکۆمیونیزم خۆی ل و. یەڕێنموو نیی بواری سیاسیدا،ە ل ەو ن

 .لماندەیی ستەمانەرلەپ

 1989پاش 

باریدا ەچیدی ل دارەخشەن. ئابووریی ەوەختانگێکی دژوارەس ەوتەی کۆمیونیزم کەتانەکاندا مۆدێلی سۆڤی 1980 ەل
ست  ەد ەی سیاسیی خۆی ل Authorityی ساالر ی ەورەشێکی گەش بەکەپارت ێت.ڵچنەه ئابووریندی ە شەما گەن

 دا.
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  ەکەختانگەکی سەیەدا، چاردارەخشەنئابووریی  ەی ئادگاری نوێی ئابووریی ئازاد لکردنڵکێشەتێه ەوڵ درا، بەه
وانی و ەسنگفر ەب ەکەکۆن  ەمەبوونی سیستجیڕو  Stagnationستان ەبا داوەرمانتر ببن. دەخۆف  کۆمپانیابا ەن. دەبک

 Mikhail کۆرباچۆڤ پارتیرۆکی نوێی ەتی سەبوون شاخاڵی سیاس ەمانەبکرێن. ئ ەچار ەگۆتوبێژی ئازادان

Gorbachevو   (ئابووریڕیفۆرمی )  «یکاۆپێرێستر» ەبریتی بوون ل ڤکانی گۆرباچۆەنوێی  ە. دروشم
 )ئاشکرایی(.   «گالسنۆست»

میش ەتی و ئەتاکپارتایمی ەخواستی البردنی سیستەریان نا بەت سەچین و سۆڤی ەل ڕیفۆرمبزاڤی ر زوو ەه
ها ڕاهێزرا  ەچین و ەڤی سیاسی لبزا 1989 هاریە. بەی ڕژێمی کۆمیونیستانەوەمان ەوخۆ بوو ل ەکی ڕاستەیەشەڕەه
ی ناوشاری ەکوشتار وەنجامیش ئەبدات. ئ ەکەدێمۆکراتخواز ەڤ ابز ەشکر لەل ەرمانی دایەێنگ سیاوپێنگ ف د
کار.   ەنەخەیان ن ەکەپارتاڵتی ەسەی دکردنبۆ دابین شە رتەت بڕیاریان دابوو هێزی ئەرانی سۆڤیەکین بوو. ڕێبەپ
 ەند مانگێکدا، لەی چەماو ەبوو. ل 1989اڵتی ەورووپای ڕۆژهەی ئەکردنروبن(ە)سو ژێربان ەمیان ئەنجامی ئەئ
می ەکۆسلۆڤاکیا، ڕۆمانیا و بوڵگاریا سیستە، چDDRاڵت ەڵمانیای ڕۆژهەنگاریا، ئەپۆلۆنیا، هاڵت: ەش وەش

  پارتیگوترا ەدبوو. زووتر ەنووسی هەمان چارە ر هەیوگۆسالڤیاش ه ەل «تیەتێتۆی»داڕما.  ەکۆمیونیستان
  ەئێستا لێمان ئاشکرای. ەکردوو ەچار یەکەاڵتەکانی وەجۆرەمەه ەوەتەکانی نێوان نەکۆن  ەکۆمیونیستی تیتۆ ناکۆکیی

 بوو.ەها نەو ەک

«  ەرانەی ڕێبەنۆر» ەک  ەوەبسڕێت ەستوورنامەی دەیەو بڕگەکۆمیونیست ناچار کرا ئ پارتیت ەتیی سۆڤیەکیەی ەل
کاتی خۆی لێنین   ە، کە دیک پارتیی کردنەغەدە. هاوکات ق کردەد رەبەستەد تداەوڵەد ەل یەکەپارتی 
تی و  ە تاکپارتایمی ەسیست ە باتی دژ بەت خەشی ناڕووسیی سۆڤیەندین بەچ ەل  .ەوەش کرایەپاندبووی، ڕەس
  وە وەشێنرایەڵوەت هەتیی سۆڤیە کیە، ی1991کۆتادا، ساڵی  ە. لەوەکیان گرتەمیللی ی یریەروەو سەووڕ باتیەخ
 ت کرا. وەکۆمیونیست ز پارتیسامانی موو  ەهر ەه

 ەی ماو زیدۆنگ کەو بیروڕایانەبۆ ئ ەوەڕانەت گەوڵەرانی د ە. ڕێبەوەنها مایەک زلهێزێکی کۆمیونیست تەچین و
دەبێت  رچۆنێک بێت ەدوان. هە، دپارتیتیی توندی ەرایەژێر ڕێب ەل «ل ەی گەی دێمۆکراتاندیکتاتۆری» ەل

خۆی   ەکەپارتین ڕوو بدا. چ ەبا لەدەت ڕووی دا نە سۆڤی ەی لەوەئ ێت.اڵت بپارێزەندیی سیاسیی وەم ەکەپارت
 . ئابووریندی ەشەگ ەدان بەوامەو دەم ڕووەو ه Chaos« ەئاژاوڵ» ەم دژ بەر هەبەستەد  ەتاک ەکرد

ڕاستی ەنێو ە. لەیئابووریندی ەشەمیشی گ ەکەی یج. ئامان«چینی»بۆ سۆسیالیزمێکی درێت ەوڵ دەچین گۆیا ه ەل
جیهانی نافراژی ی ەخان ەچین ل ەمەو دەبگات. ئ «بارەندێکی لە ژەت» ەب ەکەاڵت ەودەبێت ی داهاتوودا ەدەس
 ێت.نەال دەو ەی کۆمیونیستانەندەئایی جڤاکی ەربارە ک دەیەندێشەموو ئەه ەکەپارت ەمەو دەتا ئەه ت.ێچەردەد

 

 ەم
 

م؟ رگ   لێنینی  

ی  ەئایدیۆلۆژیی ەوە و بادانەسفێکی ئەو ەمە. ئ«ەرستەتسووتاند بیپەی دەوەو ئ ەرست بیسووتێنەتپەی دەوەئ»
و  «ەسۆسیالیزمی دێمۆکراتان»ڕی ەر باوەس ەجا هاتنمە. کۆمیونیستان ئەی 1989اڵتی پاش ە ورووپای ڕۆژهەئ

  ەب پارتیی ەرانەی ڕێب ەی پرۆلیتاریا و نۆرڕی شۆڕش، دیکتاتۆریەزاد. باوتی و بازاڕی ئاەایپارتیەمی فرەسیست
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ی لێنین ەی کۆمیونیستانئایدیۆلۆژیشی  ەش شابە مە. بەوەانش کرەدا ڕکانەپارتکانی  ەتازە پڕۆگرام ەجارێک ل
د  ەوەن ،1989نا. ساڵی  ڕیفۆرمیستبیروڕای سۆسیالیزمی  ەڕوویان ل ەدوردەکان ورەکۆن ەکۆمیونیست ەپارتالدرا. 

ان  ڕیفۆرمیستی مامۆستای  Eduard Bernsteinبێرنشتاین  ەم جاردا کەکەر یەسەڕی بوو بەساڵی ڕێک تێپ
بیروڕاکانی بێرنشتاین   ەوت کەرکەها دەو 1989ڕی شۆڕشی مارکسیزم. پاش ساڵی ەر باوەس ەهێرشی برد

 ی لێنیندا. ەوانەر ئەسەوتن بەرکەس

ناکرێت   ەتەڵبەمرد؟ ه 1989اڵتدا پاش ەورووپای ڕۆژهەت و ئە سۆڤی ەل ئایدیۆلۆژیک ەلێنینیزم و ەڕاست ەئای
  یتیەوڵەی دەزگەی دە وەاڵتدا، پاش ئەورووپای ڕۆژهەکی ئەهیچ جێی ەڕی لێنین لەباو ەدڵنیابین. ڕاست ەوەواو لەت
  ەر بەکان، هەکۆن  ەڕتگێەوڵەد ەپارت. ەوەبکات خۆی کۆ ەسێک پتر لەند کەچ ەما ل ەباریدا ن ەما، لەپشت ن ەل
 ەمردوون. بەخۆیان ن  کانەپارتاڵم ەلێنینیزم کرد. ب ەکدا پشتیان لەیەفتەند هەی چەماو ەاڵتیان، لەسەمانی دەن

ڵبژاردنی ئازاددا،  ەه ەنگ، لەدا بیستی دەس ەی لەنییان نێزیکاتو  ەوەانڕیفۆرمیسترگی نوێی ەب ەزۆریان ب ،ەوانەپێچ
کان  ەکۆن ەپارتڵی ەرتەنران ئێستا سڵەت هەشانی سۆڤیەڵوەی پاش هەتازانە اڵتە و وەست بێنن. زۆر لەدەو
 ن.ەکەواییان دەرمانڕەف 

 ەیەوانە. لەوەن ەڵدەر هەرست سەپساالرت ڕژێمی نوێی ەسۆڤی  ەاڵت و لەورووپای ڕۆژه ەئ ەل ەدوور نیی
 ەک ەمامۆستا. لێمان ڕوون بۆو ەتاک ەوەببێتچێت نا ەوەلاڵم ەب ،مامۆستایان ەکێک لەی ەوەنوێ لێنین ببێتەرلەس

  ەلێنینیستان - ەستانیتیی مارکسەوڵەنێکی ئایدیۆلۆژیی دەند الیەڵ چەگەرست لەپساالرناسیۆنالیزمی دەشێت 
 26.« میللیڤیزمی ەشبۆل» ێت:گوترەد ەنوێی ەڵەتێک ەیئایدیۆلۆژیم  ەڕووسیا ب ە. لەوەک بگرنەی

اڵتی ەسەموو دەو ه ەوامەردەر بەتی هەوڵەکی دەی ئایدیۆلۆژیک ەلێنینیزم هێشتا و –جێین مارکسیزم  ەاڵم لەب
. ەوەنگ بۆتەواو تەکاندا ت 1990 ەل ئایدیۆلۆژیتی ەرف ەدشدا ەوەڵ ئەگەتی. لەریکی پاراستنیەت خەوڵەی دەزگەد
دی وتێکی تونەین ڕچتی ەسای، س1948ساڵی  ەوەست کۆمیونیستانی چینەد ەوتەاڵت کەسەد ەک ەوتاەرەسەر لەه

ی  ەوانەڕپەچر ڕێبازی ەس ەوێتەدیسان بک ەدوور نیی ەوەر ئەبەڕ. لەپوەبۆ ئ ەو ەڕەمپە، لەبووەڵی هەڵپێچەپێچ
 ک لێنین خۆی.ەمامۆستا ن ەبێتە د یان ماو زیدۆنگی شاگردی لێنینەمجارەاڵم ئەشۆڕشگێر. ب

ی لێنین، ستالین، ماو  ەیەو شێوەین بەکەلێنینیست د -ی مارکسیست ئایدیۆلۆژی  ەکی باس لەدا، پێشەشەم بەل
دا  ەکەپارتی ەکۆنگر ەل 199227کۆمیونیستی چین،  پارتیرۆکی ەی س ng ZeminaJiزیدۆنگ دایانڕشت. 

ی ئێستای رمیەف ی ئایدیۆلۆژی ەی باسمان لرشاری( ە)س راوەد ەینەکەمیان دە، ئەو ەروتارێکی خوێندەس
  1989. یورۆکۆمیونیزمی جاران، پاش ەوەهێنینەراورد د ەکۆمیونیستانی ئیتالیاش بۆ بەکۆمیونیستانی چین. کۆن

ناویش هیچی ەت بەنان ەش تەیەتاز ەتەم سیاسەفراژووت. ئ  ڕیفۆرمیستی و ەڕەپەچو سۆسیالیزمێکی ەڕوو
ی وەڕپەچ پارتی» ەب ەناوی خۆی گۆڕیو ئیتالیکۆمیونیستی  پارتی. ەماوەڵ کۆمیونیزمدا ن ەگەهاوکۆی ل

 . PDS «دێمۆکرات

 
 . 15شی ەب ەبڕوان  26

  1992ی ساڵی  43 ەی ژمار Beijing Rundschau ەو ل ەوەمی پارتیدا خوێندرایەی 14ی ەکۆنگر ە ی یانگ لەکەوتار  27
 .ەوەتەباڵوکراو
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شانی ەڵوەه ەلر ەک ساڵ بەڵدا. یەری هەی سڕیفۆرمیستو ەتی ڕۆژگاری گۆڕباچۆڤیشدا گۆڕانکاریی ڕووەسۆڤی ەل
 ی داڕشت.ەانڕیفۆرمیستواو ەک تەیەوێ پرۆگرامێکی تاڕادەکۆمیونیست ل پارتیت ەتیی سۆڤیەکیەی

 

 شانرخاندن  

، ەڕی کۆمیونیستانە. باوە تدا جێگیر کردووەسیاس ەی مارکسیزم شانرخاندنی خۆی لە مان شێوەه ەکۆمیونیزمیش ب
اڵم ەبنران. ەدروست داد ەب، ەوەتەدۆزران  ەوەن مارکسەالیەی لەمێژووکردان ەستوورەو دەئری ەپێو ەب

پاڵ  ەنەی بیدەوەک لەی خۆیان وەکەوستۆی توانای پارتەئ ەخستەیان پتر دەندەرکی داڕشتنی ئایەکۆمیونیستان ئ
  ەوەکردەب  ەوەر ئەبە. ل پاوان کردی بۆ خۆی ەکئایدیۆلۆژیی کردنەمەرجەت پارتری ەڕێب .ستووری مێژووکردەد

تدا. بۆ  ەسیاس ەل« ەوتەچ» و چی « ەدروست»بدات چی  بڕیار تی خۆیەتوانیوی ەمیشەه پارتتیی ەرایەڕێب
 28تدا: ەسیاس ەی ل «وتیەچ»و  «دروستی»ی ماو زیدۆنگ بوون بۆ ەکێشان ەمانەئ ەنموون

 ر: ەگەن ئدروستگوتار فتار و ەڕگشتی ەب

 ک بخات. ەی ەی ئێمەجۆرانەمەه ە تەمیللم ەالنی ئەگ .1
 خۆش بکات. ەسۆسیالیستان ی Transformationی بارگۆزاندن ەڕێگ .2

 ێت. سپێنەبچ «ل ەی گەی دێمۆکراتاندیکتاتۆری» .3

 ێت. سپێنەبچ ەی دێمۆکراتاننترالیزمەس .4

 ێت. کۆمیونیست ڕاهێز پارتیی ەرانەی ڕێبەنۆر .5

 

 ەش لەخااڵنو ەی ئکردن ەمەرجەمافی ت ەتەڵبەگرنگترن. ه موانەه ەم لەم و پێنجەبۆچوونی ماو خاڵی دوو ەب
 وا بوو. ەڕ پارترانی ەێبڕ ماو و ەر بەجۆردا هەمەباری ه

: گوتراەن داجار. نە کەد ڕیسواماو ی ەکەدیکتاتۆران یئایدیۆلۆژی ،چین ەلکۆمیونیست  پارتیرانی ئێستای ەڕێب
  ەل» ێت:ڵەد ەوەبری ئ ەل پارت. ئێستا ەم ڕاست بووەردەرچی گوتبێ هەماو ه :ەوات «مەردەرچی و هەه»

ا  تئێس. ەوەگرێتەدجێی   «ڕێکوپێکی»برێت و ەد ال  ئایدیۆلۆژیی نێو « ەئاژوڵ». «ڕێەڕاستی بگ فاکتادا بۆ
تدا ەسیاس ەتی لەباتی چینایەخدەڵێت  ی ەو بۆچوونەدژ ب کرێت ەد ەداپی ەوەپارتن ەالیەباتێکی بێوچان لەخ

 .ەستەبەشام ئابووریندی ەشەگ  Jiang Zeminی ەگوت ە. بەستەبەشام

و  ەر ئ ەه ەکێت دەبکات ئاشکرا ەر دەسەختیان لەچین ج پارتی  ەین کەبد ەو خااڵنەرنجێکی ئەر سەگەاڵم ئەب
ی  ەرانەی ڕێبەنۆر»و « ەی دێمۆکراتاننتراڵیزمەس»، «ل ەی گەدێمۆکراتان دیکتاتۆریی»ی ماو زیدۆنگن.  ەخااڵن
ی ەستەر وابەئاشکرا ه ە اڵم ب ەبگیرێت ەکانی ماو دەخۆیەخۆب ەمەرجەت ەل ەخنەڕ ەسپن. ڕاستەبچدەبێت  «پارتی

 
 ەمێک بەکانی ماو کەدا خاڵە. لێرOm det rätta sättet att lösa motsättningar inom folket, 1957: ەبڕوان  28

 درێن.ەیی پێشان دەکورتکراو
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و ەبۆ ئ ەڵگەب  ەنەتی ناک ەباتی چینایەچیدی خ. ەکاریدایەڵگەبە ل ەورەون. جوداوازیی گەکانی ئەشاپرنسیپ
دەشێت  کات. ەر دەبەتس ەد ئابووریفراژووتنی  ەوەویشەو ل «ڕێکوپێکی»ێن ڵەڵکوو دەتی بەیەه پارتی ەاڵتەسەد
 دیکتاتۆریی»ی دنمابێت بۆ دروستان ەیەڵگ ەب ەن تاکیی چئابووریندی ەش ەین و بڵێین گڕەش تێپەوەل

 دا ناوی ناهێنرێت. رمیەف  ئایدیۆلۆژییگوتاری   ەلێنینیزم چیدی ل –ی نێو مارکسیزم ەڵگە. ب»ەدێمۆکراتان

ئاشکرا ە لمێنرا لێنینیزم تێیدا بەتی سەکۆمیونیستی سۆڤی پارتیمی گۆرباچۆڤ بۆ ەرد ەس ەل ەشدا کەو پرۆگرامەل
راوی  ە. د«و دێمۆکرات ەسۆسیالیزمێکی مرۆڤدۆستان»زراندنی ەدام ەتەمیاندا ئامانج بووە. لەوەتەشاوەڵوەه

م  ە. ب«تیەچینایی ڵوێستی ساکار ەه» ەپشتی کرد پارتبێت و  «تیەمرۆڤایهای هاوکۆی ەب» باەت دەسیاس
رانی ەری گوزەبەرلەس  دنیتانەوڵەد»تی ەسیاس .تیەباتی چینایەڕی خەباو ەنێزیک بوو پشت بکات پارت ەیەشێو

 ەو بۆچوونەئ»کرا.  ڕسوا  ەوەکەپارتن ەالیەل شەمە، ئاڵتەسەکارهێنانی دەدبەهۆی بێقانوونی و ب  ەبوو «جڤاکی
. ەوەت کرایەبازاڕی کاردا، ڕ ەڵک لەهۆی نامۆبوونی خ ەبوو ەک« ەتیی سۆسیالیستانەی موڵکایەربارەی دەساکار

بۆ   ەتێکەباب»سروشت دەڵێت و  ەی سروشتەربارەد ەک ەوەت کردەشی ڕەنۆڕین وەئ  ەکەپارتش ەمەب
ی  ەوەئ ەیشتەی سۆسیال دێمۆکرات گۆڕی. گپارت ەکۆتاشدا نۆڕینی خۆیان ل ەجا لوە . ئ«بێوچان یریاگوزەرمایەس

 ان و کۆمیونیستان.  ڕیفۆرمیستی بزاڤی ەوەگرتن کەین بۆ یەک ەبڵێین کار د

  ەوەبری ئ ە. لەئایدیۆلۆژیانکی ەمایەک بنەکانی لێنین بکات وەبۆ نووسین ەبوو ئاماژەچیدی بۆی ن ەکەپارت
مارکس و   ەلی ەکارییەشرۆڤ  ەمێتودو ەنێو ئ «ی ەگیانی داهێنان ەل»ربڕینێکن ەد ەی ەتاز ەم بیرەیانگوت ئەد
 .ەوەتەماو میرات ەب ەوەنگیلز و لێنینەئ

ر  ەس ە، هات1989، ساڵی ەپارتم ە. ئەوەستەبەد ەوەمیراتی یورۆکۆمیونیزم ەئیتالیا خۆی بی وەپڕەچنوێی  پارتی
دێمۆکراتی  »دەبێت اڵت و ڕۆژئاوا ەکانی ڕۆژهەجڤاک. گۆڕانکاریی نێو هاەشاب  ەببێتدەبێت  دێمۆکراتی بڵێ ی ەوەئ
شی  ە ی دیککەهایەب  پارتری ەی ڕێب Achille Occhetto ێت.لمێنەبس «Universalکی ەمەی هکەهایەب کەو

. دێمۆکراتی Nonviolence (یدڕ-ناڕ )ەالشکۆمیونیستان نامۆ بوو:  ەل ەمەو دەتا ئەمیان هەپێش، ئ ەهێنای
کسانی  ەی  ،ەمی ژنان، ژینگەردەبکات: س ەڵائاوڕ ەو الش نگەبروزەززنی بێ ەشۆڕشی م ەلورانێک ەد»تی ەنیویاتو

 29.«و ئازادی

 

 ۆڕی نمرۆڤ

. پارتی جوداوازیی نێوان چینی کرێکار و ەربارەدبیردۆزەیەک ڵنا، ەتی هەیاڵەرتەنی سوڕو بیردۆزەیەکیلێنین 
یدا:  ەکەکالسیک ەمەرهەب ەدا، ل 1902 ەر زوو لەمارکسیزمدا. ه ەبوو ل ەوەم و گرنگترین گۆرانکاری ئەکەی ەمەئ

  پارتن. ەنی کرێکار بکیتی چەرایەڕێبوان ەشکر، پێشڕەرلەب نگ، ەپێشکرد ەلێنین داوای د «؟ینەچی بک»
  ەبارەیان لەندەو ەنها ئەبکات. کرێکاران خۆیان ت ەکەچین «کتیڤەئۆبژ»ندی ەوەرژەتی بەرایەنوێندەبێت 

ستیش لێی  ەبەم  Tradeunionisticبوو نای ناو ەتەم سیاسەن. لێنین ئەبک ەپیاد ەانڕیفۆرمیستتێکی ەسیاس

 
 .ەوە تەباڵوکراو The Italian Communistsدا ەکەوسای پارتیەگۆڤاری ئ ە دا، ل 1989ی ەکۆنگرە ل Occhettoوتاری   29
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ی جڤاکی ئایدیۆلۆژییگوت ەداردا. لێنین دەرمایە ی سجڤاکی ە چێونێو  ەی بارودۆخ لکردنچاکبۆ  ەتێکەسیاس
 ڕووخێن. ەئاسیادا د ەمێنن، لتێیدا بپشتیوان  ێر بەگ کرێکاران ەرباڵوەهێز و بەب ەدار هێندەرمایەس

اڵتی ەسەد پارت ەوجا کەکۆمیونیست. ئ پارتی یویەندرێژ بوو بۆ دروستاندنی پێشڕە مەکی بنجی و تەیەڵگەب ەمەئ
ری  ەنوێن ەتاک ەخۆی ب  پارت. ەوەبگرێت جڤاکری ەبەرلەواند سەها فرەتییان وەاڵیە رتەسبیردۆزەی  ستەد ەگرت

س بوو  ەم کەکەکرد. لێنین ی ەی دجڤاکری ەبەرل ەوایی سەرمانڕەنا و داوای ف ەداد موانەهر ەندی هەوەرژەب
 تیی داڕشت. ەایپارتمی مۆدێرنی تاکەسیست

گشتی  ە. بەدارنەرمایەی سجڤاک ئایدیۆلۆژییرخانی ەس ەدایەنگێکی زۆریان دەکۆمیونیستانی پاش خۆی سلێنین و 
تی،  ەتاکپارتای مێکی ە: سیستەوەی کۆنن. دژ بجڤاککانی ەڕەرگرتنی باوەی وە ڵک ئامادەخ ەنرابوو کاها دەو
ڕ. لێنین ەگ ەدانێکی سیاسیی چڕ خرایرس ەو د ەوەر ەجیهانی د ەخۆ، خۆ دابڕین لە ربەی سازمانی سکردنەغەدەق 
 ەڕادێن ب ەوردەورد»ڵک ەتا خەوێ هەنی دەکاتێکی درێژخای ێت،نووسەدا د «ت و شۆڕشەوڵەد»می ەرهەب ەل
 ەزۆرکاریی ە زگەو دەێ ئبرشۆڕی و ەلی هاوژینی بێ دڕی، بێ زۆرکاری، بێ سەڕێساگ «یکردنویەڕیەپ

 ت. ەوڵە دگوترێت ەی پێی دەتەیەتایب

  بێت. شیاوڕبوون لێی ەر تێپەگەکرد، ئ ەڕی دەش تێپەیەو ڕادەل ەئایدیۆلۆژیی ەرخانەو سەزیدۆنگ ئالی ماو 
ی ەستەبوا ەو بەی ئەوانەبیر و کرد وەموو ئەی هکردن بڕەبۆ بندا ەزنی ساز دەئایدیۆلۆژیی م مپێنیەکزووزوو 
 .تیەئاشکرای ەرەخاڵی ه 1976-1966ی نێوان ەساڵەنگیی دەرهەنان. شۆڕشی ف ەتی دادەدارەسارمای

  ەک ەپارتتیی ەرایەێب ڕ ەموو هێزیان داکۆکی لەه  ەاڵم بەب ەوەنەکەت دەنگی ڕەرهەکانی ماو شۆڕشی ف ەجێگر
بیری  ەر لەت ئێستایش هەنانەدانا. ت «شۆڕشەڕینی دژەڕاپ» ەی دێمۆکراتخوازیان ب 1989ن. بزاڤی ساڵی ەکەد

 ە، واتوەپڕەی چبیر ەن کەکەشدا ئاشکرای دەوەڵ ئەگە. ل»ەبۆرژوایانرالندنی ە لیب» ەدژ بێنن مپەسازدانی ک
 .ەرناکترەتەش خەوەنگیی ماو، لەرهەشۆڕشی ف  ەربەس یبیر

مۆر  ی  UNکان ەکگرتووەی ەتەوڵەدە ربەتیی سەیمانی مافی مرۆڤایەپ ەم کەتێکی کەوڵەند دەچ ەل ەکێکەچین ی
تی بۆچوونمان ەی مافی مرۆڤایەربارەئێستا د» ێت: ڵەزیران دەک وەرەی جێگری س Li Lanqing ە.وودکرەن

ش ەوە. بەرانەی ئاستی گوزەی ڕادەوەکردنرزەو ب ئابووریندی ەشەچین گ ەل مافی مرۆڤ. گرنگترین »ەجودای
 ەمەند. پێشووتریش ئە شە ندی و گەی مکردندابین بۆ ەرجەم گۆیا ەوەهێننەد« ەی دیمۆکراتاندیکتاتۆری»بۆ  ەڵگەب
  1989تی پاش ەی سۆڤیکانەئایدیۆلۆژیی ەدۆکیومێنت ەتیش. لەسۆڤی ەم لەچێن و ه ەم لەبوو هکی باو ەیەڵگەب

 رێت.و بارهێنان ناک کۆنترۆڵ  ەڵک. چیدی باس لە ی سیاسیی خەهرەی توانا و بەربارەد ەیەشتر هەی گەوێن
یەوێت دەمجا ەتی ئەسۆڤی پارتی. ەوتنی دێمۆکراتانەرج بۆ سۆسیالیزم و پێشکەم ەئازادیی سیاسی کران

  ەک ەوەکاتەت دەڕ ەکۆنان ەمێتودو ەدابین بکات. ئ «تیەیساەکیی کەی گیانەشەو گ ەنەالیەمەووتنی هژفرا»
 . «کیی خۆیان بڕاستێننەی سروشتەهرەت و بەرف ە د»ست ەبەڵک دەخ ەڕێیان ل
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ین ی  جڤاک ی ەک ەگرنگی 

  ەی جڤاکی. لەک ەگرنگترین ی ەبووبونر زوو، الی مارکس ەکاندا، هەچین کەت ەل  ئابووریلی ەمگەسیست
ی ەربارەلێنین بوو د بیردۆزەیەیو ەفراژووتنی بیردا ئ ەنگاوێکی گرنگ لەها بوو. ه ە ورەکۆمیونیزمیشدا ه

  ەکبیردۆزەکی ڕۆەناو ،1917، »ەتییەدارەرمایەرزترین ئاستی سەئیمپێریالیزم ب»ی لێنین ەکەمەرهەئیمپێریالیزم. ب
ی جیهان  ەکانی دیکە شەلهاویشتنی بۆ بەێی پڕ ەدا لەی ئیمپێریالیستانەشێو ەتی لەدارەرمایەکات. سەئاشکرا د

 ەاڵتەبۆ و ەوەی لێنین شاخاڵی شۆڕشی جیهانیی گواستەکەنوێی بیردۆزەمێکی دونیاپۆش. ەسیست ەتەبوو
 کانی کۆمیونیزم. ەگرنگ ەرکەئ ەکێک لەی ەکۆلۆنیالیزم بوو  ەباتی دژ ب ەکان. خەداگیرکراو

سازدا ەاڵتانی پیشەو  ەکان لەڕیفۆرمیست ەپارت ەش بکات کەوتنانەو پێشکەی ئەئیمپێریالیزم ڕاڤ بیردۆزەی با ەد
کرد  ەیدای دەکان پەر کۆلۆنییەبۆ س ئابووریڵهاویشتنی ەی پەو داهاتەشێک لەب ێت،ڵەستیان هێنابوو. لێنین دەدەو
رنجی ەی کۆمیونیزم سەوەر بەکرێکاران. ه پارتیرانی ەبۆ ڕێب «رتیلەب»جڤاکی و ڕیفۆرمی ی رجەخ ەبووەد

ستی ەبەم ەووسیا لێنین بڕ ەرک. لەشائ ەر بووەشتودەڵکی دەڕاکێشانی خ ،ژارەاڵتانی هەبۆ و ەوەگواست
ڕی  ەش ەی چین بەشۆڕشی کۆمیونیستان ێت.خشەژار ببەی هجووتیار ەوی بەیمانی دا زەی پشتیوانی پکردنیداەپ
 وت. ەریشکەبتی و سەریالی گوند خەگ

جیهاندا   ەر بوون لەوەئامانج گرتبوو. ئیمپێرایالیزم و سۆسیالیزم دوو ت ەلێنین و ماو زیدۆنگ شۆڕشی جیهانییان ب
 یەنێوانیان. ماو ن  ەوێتەکەتیژ د، ناکۆکی توندوەنێزیک، چار نیی یان  ت. دوور بێکردەباتیان دەخک ەی ەدژ ب

ڕمی ەنووک ەئیمپێریالیزم ببێت ەبا دژ ب ەڕێی شۆڕشی جیهانیدا. چین د ەکۆسپێک ل ەئاتۆمی ببێتکی ەلماند چەسەد
 م. ەڕینی جیهانی سێیەڕاپ

 Nikitaخرۆچوڤ   ێ.ر ڕامانێکی نوەس ەوێتەتی ناچار کرد بکەکی ئاتۆم سۆڤیەڕی چەی شەشەڕەاڵم هەب

Khrushchev کیەناچار» ەڕێکی جیهانی بەشناشێت وال ەمەل  ەیاند کەڕایانگ 1956ری ستالین ساڵی گی جێ»  
ر  ەتی و کۆمیونیزم هەدارەرمایەباتی نێوان سە . خ»ەهاوژینی ئاشتیخوازان» ە ی نوێ بووەهاوکێش رێت.دابن

  ەکێیڕو کێبەی کۆمیونیزم ئەوەبوو ل واو دڵنیاەڕ. خرۆچۆڤ تەش ەکێبڕکێی دوور ل  یبار ەچێتەاڵم دەب ەوامەردەب
 . ەوەباتەد

 ەت لەنانەدیدی گۆڕباچۆڤ ت ەبی پسان.  «ڕ و شۆڕشەستی نێوان شە یوەپ»ت ە سۆڤی ەگۆرباچۆڤ لتی ەسیاس
ی  ەباو ەو بۆچوونەیویست ئەش گۆرباچۆڤ دەمەب رێت.لـمێندەڕی ئاتۆمی بسەتی ش ەرف ەدنابێت شدا بیردۆزە

  ەش، بەمە. بەتیی ەباتی چینایەی خوامیەردەب ە یگوت هاوژینی ئاشتیخوازانەد  ە ک ەوەت بکاتەڕ انکەـ  1960
ی توانای  ەوەکردنکۆ»  ەگۆرباچۆڤ بوو ی. دروشمی نوێ میللیەفرتیی ەباتی چینایەخ ەکی تیان، پشتی کردەیەشێو

 .«تیەکانی مرۆڤایە ـ Global جیهانگیر ەی گرفتکردنرەسەچارموو جیهان بۆ ەه

 یەربارەی ماو، دەبڵندنۆڕییو ە. هیچ شتێک لەوەنەکەدووپات د ەن گوتامەک، هەیەرانی ئێستای چین. تاڕادەڕێب
. کۆمیونیستانی چین 30ە ماوە، ن«کانی جیهانەشار» ەدژ ب «ری جیهانەشتودەد »ڕینی ەی ڕاپکردنتیەرایەێبڕ

 
30 Lin Piao  کانی ە»شار ماڕۆیەم، گەجیهانی سێی ەری جیهان«، واتەشتودەد»ی شۆڕشی جیهان وەها دەکات کە باس

ماو و   جێگریبوو بۆ  رمیەناودێری فخۆی کاتی  Lin Piaoدات. ەورووپای ڕۆژاوا، دەریکای باکوور و ئەمەئ ەجیهان«، وات
 .Om folkkriget, 1965پارتی:  یتیەرایەڕێب
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  ەم شیرازەئدەڵێت  ەیەوەتێیدا ئ ەئایدیۆلۆژیانئاوازی  ەی جیهانین. تاکەکی نوێی ئاشتیخوازانەیەی شیرازێ ڕەچاو
ی  ەاڵتانی دیکەپشتیوانی و ەدا چین خۆی بەم خاڵەی نوێ. لئابووریکی ەیەشیراز  ەبشبێتدەبێت  ەنوێی ەجیهانیی

 م.ەاڵتانی جیهانی سێیە وە ل ەکێکەکانی خۆی یەرەی ڕێبەگوت ەخۆیشی ب ەک ێت،زانەم دەجیهانی سێی

 ێت:ڵەایی دئیتالی پارتیری ەی ڕێب Occhetto. ەیدایەکی نوێی جیهانی پەیەیورۆکۆمیونیزمیش وێن گرانیالی جێ
جیهانی ی جڤاکئامانجی  ەببێتدەبێت واندنی دێمۆکراتی ە. فرەشانەڵوە ه ەی ڕووی لمیللتی ەوڵەخودی ڕامانی د

 . «یسک بۆ دیمۆکراەورووپایەئ»، ەورووپایەی ئگرتنکە ورووپاش ئامانج یەئ ەنوێ. ل

 

   جڤاکی گۆڕیی   مێتود 

شاخاڵێکی   ەمە. ئەی ەکەمەلی خودی سیستەستوورگەی دەکی و زادەنجامێکی ناچارەتی ئەدارەرمایەسی سەرەه
،  ەتی داناوەدارەرمایەمۆدێلی فراژووتنی س ەی بئێنگالنددا مارکس « ەرمایەس» ەنگلیز بوو. لەو ئ مارکسدیدی 

ئاستێکی   ەبگات دەبێت تی ەدارەرمایەیگوت سەد ەکەڕە ساز بوو. باوەاڵتی پیشەین ووتووترەپێشک ەمەو دەئێنگالند ئ
می کۆن  ەوجا سیستەئ ەوەبێتەدا ڕووت و تیژ دجڤاک ەناکۆکی ل ێت.دێن سەرەوجا هەرزی فراژووتن ئەب کجارەی
 رگ.  ەنی مەمەت  ەگاتەد

  ەلدەشێت یگوت شۆڕشی جیهانی زۆر چاک ەمیان دەبوو. ئەمارکسیزمدا ه  ەش لەاڵم تێڕوانینێکی دیکەب
،  1917چرا. پاش  ەلێنین بوو بۆ ەم بۆچوونەێت. ئبرپا ەب ەوەکەمەراوێزی سیستەوتووی پ ەمتر پێشکەاڵتانی کەو
 زنی نا: ەی مەنگاوێکی دیکەگیرسا، لێنین هەڵنەورووپا شۆڕشیان تێدا هەکانی ئە«ڕسکاو» ەرەه ەاڵتەو ەک

 ەین لەکەست پێ نەبۆ د’’ڵنانی سۆسیالیزم ەبۆ ه تت پێویست بێەنگیی تایبەرهەر ئاستێکی ف ەگەئ»
اڵتی کرێکار  ەسەمای دەبن رەسەوسا، لەو ئ ەو ئاستەرجی ئەلومەو هەرەبتین بەبخ ەوەکی شۆڕشگێڕانەڕێی
 . «“ست بێنین؟ەدەل وەبۆ گ ەین و سوودی دیکە، ڕێ بکەتانەی سۆڤیەجووتیار و شیراز و

 

رجی گرتنی  ەوملەبوو ه ەوەو زیدۆنگ کردیان، ئها پاش خۆیشی ستالین و ماەروەی لێنین کردی، هەوەئ
ی  بەرهەمهێنانی ەشیراز ەب جڤاکی «یشتنەگ» ەل  ەوەی جودا کردەوەکۆمیونیستانن ەالیە اڵتی سیاسی لەسەد

تی ەرف ەبارودۆخی سیاسی و د ەرگرتن لەیی سوود وەی کارامدۆز ەاڵتی سیاسی بووەسە. گرتنی دەسۆسیالیستان
  ەاڵتی سیاسیی خۆی لەسەدی دەدا دەوەبڵێین کۆمیونیزم ڕوونترین ئاسۆی خۆی ل دەشێت   31مێژووکرد. 

ش ڕێک ەمەوتووتر بن. ئەموان دواکەه ەتیدا لەدارەرمایەبواری س ەست، لەد ەاڵتانێک بگرێتەو
 .ەی مارکس« ەرمایەس»ی نێو ەکەزانیستیی ە ی پێشبینییەوەکردنوژێرەرەس

 
ک مۆنگۆلیا و چین  ەتانی وەوڵە تی دا دەرفەبوو د ەمەمان«. ئە رێتی زکەمەی دەگوت: »هەلومەرجی کۆنماو زیدۆنگ ب  31

 .Om motsättningarna, 1937ستی سۆسیالیزم ببن« ەیوەر پەکسەو ی ەدارانەرمایەکی س ئایەندەیە ەن لەبتوانن »خۆ الد
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بۆ شۆڕشی سیاسیی  ەڕی نێوخۆ شێوازێکی ئاساییەکانی ڕووسیا، شەزموونە ی ئەگوێر ەیگوت، بەلێنین د
ی ماو ەلەو گە، ئ«لێر ەڕی گەش»ریلال، ەڕی گەرمتریش بوو. شەالی ماو زیدۆنگ گ ەم دیدە. ئەکۆمیونیستان

 اڵت.  ەسەد ەیاندەم، کۆمیونیستانی چینی گەلێ جیهانی سێیەگوت گەپێی د

بێ  دەشێت یگوت، ەد ەم ڕێبازەئر.  ەب ەندی گرتەت هێڵێکی مامناوەی ستالین، کۆمیونیزمی سۆڤیرگەپاش م
 ەو ب« ەی ئاشتیخوازانەوەنیڕەپ»ناونرا   ەم دیدەست. ئەد ەاڵت بگرینەسەد ەوەمان ەرلەڕێی پ ەڕی نێوخۆ، لەش

 ک بۆ دیکتاتۆریی پرۆلیتاریا.ەتایەرەس ەبووەد ەوەمانەرل ەڕێی پ ەست لەدەاڵت گرتنە سەنرا. دەمگۆڕکێ دادەسیست

کرد ەد ەوەهات ئامانج ڕووی لەتا دەڵدا. هەری هەکاندا سەکۆمیونیست ەنێو پارت ەل ەکاندا ڕێبازێکی دیک 1970 ەل
ش بێت. پارتی کۆمیونیستی ەهاوکاریی پارتی دیک ەمانیدا بگرن، با ب ەرلەتێکی پەحکووم ەکی ئاسایی لەیەجێگ

سیحیی کاتۆلیکی دێمۆکرات،  ەنێوان کۆمیونیستان و م ەل «سازشێکی مێژووکرد»وڵی دا ەه ەوەالی خۆیەئیتالیا ل
  نێزیکی ڕیفۆرمیست ە مێتودی سۆسیالیستان ەخۆیان ل جڤاکش کۆمیونیستان بۆ گۆڕینی ەم کارەب ڕێک بخات.

 .  ەوەخست

ی کۆمیونیست  ەتێک زۆرینەحکوومنواند. ەدا خۆی د «کیەڕیفۆرمی ساختار»مکی ەچ ەل ەیەوەم نێزیکبوونەئ
 ەواتەبکات. ک ەسازدا پیادەک بانک، کریدیت، کۆمپانیای پیشەندین بواری وەچ ەڕیفۆرم لتوانێت ەبێت د

رچاوترین تیوریست ەکات. بەی سۆسیال دێمۆکرات داوای دەوەبا زیاتر ڕادیکال بن لەکی دەڕیفۆرمی ساختار
  ەر پارتەس ەرز کاری کردەکی ب ەیەڕاد ە م بە. ئەی فرانسیی André Gortzکی ەری ڕیفۆرمی ساختارەنوێن ەبووبێت

 کانی سۆسیالیست و ئیکۆلۆژیست. ەتاز ەوەپڕەچ

نێوان گۆڕانکاریی جڤاکیی  ەی سازانێک لەوەوڵدان بوون بۆ دۆزینەم هەکەی «کیەڕیفۆرمی ساختار»ی ەبیرۆک
 دار.ەڵنانی جڤاکیی پلەر و هەبەرلەس

ری پارتی ەی ڕێب Achille Occhettoبۆچوونی  ە. بەسازانی ئایدیۆلۆژی داڕشتنێکی نوێی درای 1989ساڵی 
ڕیفۆرمی »و  «ڕەالش»ک پرنسیپی ەت ەو سۆسیالیزم، لەک ڕووەیەک ڕێگەو «دێمۆکراتی»کۆمیونیستی ئیتالیا: 

 کۆمیونیستی ئیتالیا.ەی نوێ بۆ پارتی کۆنەی ناسنامکردنیی بۆ دیاریەی بنگەسێ بیرۆک ەبنەد «هێزەب

ک ەیەها زنجیرەداری وەپێش خستنی پێشنیازی کۆنکرێت و پلەڕ» ەوەکاتەد «هێزەڕیفۆرمی ب» ەست لەبەم
یدا ەێکی ساکار پکردنموارەه ەنیی ەوەبۆ ئ ەم ڕیفۆرمەئ»ڵی ەد  Occhetto. «ڕە گ  ە( بخاتەوەک )کاردانەرتەب

  «کیەڕیفۆرمی ساختار»  ەزۆر ب ە «هێزەڕیفۆرمی ب»م  ەئ .«بکاتیدا ەپ ەڵکوو گۆڕانکاریی ڕادیکاالنەب»، «بکات
ی  ەزگەد  Occhettoدیدی  ەب. ەک شێوەڕۆکدا بوو نەناو ەلهەبێت نێواندا  ەکی لەجیاوازیی چوو. ەکان د 1970ی 

 ێت. گۆڕە ورووپا دەی ئجڤاکتاندنی بازاڕ، ەوڵەک دەنوێی دێمۆکرات، ن

 

 شێوازی حوکومڕانی  سیایس 

ە ب. نۆرم ەووش بڕی دیکتاتۆریی پرۆلیتاریاەنا باوەی ئاسایی شۆڕش دادەشێو ەڕێ نێوخۆی بەی لێنین شەوەب
نگ  ەڕی پارتی پێشەرێت. باوەناو بەموو دوژمنانی شۆڕش لەه ەییانەزەبوو بێب داەوە میان لەرکی ئەدیدی لێنین ئ
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ندیی ەوەرژەری بەنوێن ەتاک ەب ەکەپارت ەش مانای وایەمە. ئەوەبگرێت جڤاکموو ەر هەی هەوەگشتێنرا بۆ ئ
دوژمنی   ەکران، ب  ەغ ەدەق  ەکانی دیکەارتموو پەه دانرا. ژار( ە)جووتیاری ه «پررۆلیتارتا ەنیمچ»پرۆلیتاریا و 

ی ەنیشان ەتی بووە می تاکپارتایەسیست داەبۆچوونی کۆمیونیستان ەل ەوەو کاتەلشۆڕش ناسران و لێدران. 
ر  ەچین ه ەتا ئێستاش لەبوون و هەاڵت هەورووپای ڕۆژهەئ ەل یەی دیکەپارتانو ەدیکتاتۆریی پرۆلیتاریا. ئ

  ە تی بەپارتایەمی فرە. سیستەچ کردووەواو ملیان بۆ کۆمیونیستان کەپارتی بلۆک و تگوترێت ەماون، پێیان د
 .«لێرەدێمۆکراتیی گ»تیی کۆمیونیستان نێو نرا ەرایەڕێب

ت  ە. سۆڤیەلێی شوورای کرێکاران و جووتیارانی شۆڕشی ڕووسیایستیش ەبە. م«شوورا » ەت واتەی سۆڤیەوش
 ەحوکومڕانی لڵبژاردن. ەه ەکان دێنەش و گوندەرت ەکانی ئەجڤینی نێو کۆمپانیا، تیپ ەی لەرانەو نوێنەل ەبریتیی

خۆی و   ەب« ەدێمۆکراتیی بۆرژوایان» ەرزتر لەکی بەدێمۆکراتیی ەشێو ەبڕینێک لرە د ەکرای ەهاوەڕێی شوورای و
شداری ەیانتوانی بەژار دەکرێکار و جووتیاری ه ەڕێی شووراو  ەی. لەوەتییەمانەرلەتی و پەپارتایەمی فرەسیست
 ەال نران. لێنین حوکومڕانی شوورای بەتی وەچیناینی رانی دوژمناەموو نوێنە ر هەاڵم هەت ببن. بەسیاس

ر ەسەاڵتی پارتی ب ەسەر زوو لێنین دەم هاڵەناساند. بەد «ژارانەزۆر، بۆ ه ەر ەی هەدێمۆکراتی بۆ زۆرین»
 . ەوەجارێک سڕییەر بەپاشان ستالین شووراکانی هشوورادا زاڵ کرد. 

پارتێک  چ جا  ،ەیەدارانەرمایەی سدیکتاتۆریڕاستیدا  ەل ەتیی بۆرژوایانەمانەرلەنۆڕینی لێنین دێمۆکراتیی پ ەب
  ێت:نووسەدلێنین ( 1917) «ت و شۆڕشەوڵەد»ی خۆیدا ەکەمەرهەشاب ە. لەوا بێت گرنگ نییەرمانڕەف 

اندا  کانی یۆنانستەکۆن ەکۆمار ەل ەچێت کەد ەو ئازادییەر لەه ەیتاەتاهەدا هەدارانەرمای ەی سجڤاکنێو  ەئازادی ل»
کانی دادۆشینی  ەرجەی مەسای ەدا، لەمەردەم سەخۆران لەلی مووچەگەی. کۆیل تە: ئازادیی کۆیلەبووەه
ک  ە، نەوەنەبک  ەشتی دیک ەناچارن بیر ل ،ەوەوسێنەچەتیدا دەینەستکورتی و مەژێر د ەل ەوندەدا، ئەدارانەرمایەس

رانی سیاسی  ەشداری گوزە ب  ەباری ئاسایی و ئاشتیدا بۆیان نیی ەل لەی گەش زۆرینە وەب ت.ەسیاسدێمۆکراتی و 
 .  «رمی ببنەو ف 

باسی  ەل ەرەمهێناندا خاڵی بڕیاردەرهەستاوێژی بەد رەسەیگوت کۆنترۆڵ بەد ەبوو ک ەوەش ئەکی دیکەیەڵگەب
تی ەخزم ەم لەردەهلی بێت، بڕیاری سیاسی هەم ئەرهەستاوێژی بەێکدا دجڤاک ەاڵتدا. لەسەرجی دەلومەه
 . ستنەناو  هلیەیی ئتەنەخاو ەب دژ. ەو ەمێنێتەی بازاڕدا دندیەوەرژەب

 ەدای ەوەلشی ە. هۆکەوەتیژ بکرێت ەمیشەهدەبێت تیی ەچینایفاندنی دوژمنانی ەگوترا خەڕۆژگاری ستالیندا د ەل
 بێت. ەتوندتر د ەوەدوژمنان ەرگری لەبێنێت ست بەدەزنتر وەوتنی م ەرکەتا سۆسیالیزم سەه

ڕی دیکتاتۆریی ە. هاوکات باوەوەشینرایەڵوەر هۆی تێر ەزگ ەی دەورەشێکی گە، ب 1953ی ستالین، رگەپاش م
پارتی و  «ل ەری گەبەرلەتی سەوڵەد» ەال بووو ە وەت لەوڵەرمێندرا. دەتدا نەئایدیۆلۆژیی سۆڤی  ەپرۆلیتاریا ل

ستالین  ەما کەدا نەتوند ەو ڕادەفاندنی دوژمنانی ڕژێم لە. خ«ل ەری گەبەرلەنگی سەپێش» ەکۆمیونیستیش بوو
لماندن و ەس ەبدرێت زۆر باردا، بگۆڕ ەلبا، ەد« ە ی ستالینستانەوەیینی ڕاستکردنپۆاڵ»ی ە پاندبووی. شێوەس
 کاری. ەڵگەب

ی چینی  ەوەبوو بۆ ئ  ەڵگەب ەمەئ ەوەالیەڕی لێنین دانا. بەباو ەت لەخیان ەی بەو گۆڕانکارییانەماو زی دۆنگ ئ
وا بوو. پارتی کۆمیونیستی ەرمانڕەی ستالین ف رگەم ەر لەب. ەوا نییەرمانڕەت چیدی ف ە کێتیی سۆڤیەی ەلکرێکار 
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ت و  ەوڵەدندانی ەبۆ کارم ەاڵتەسەکی دەیەزگەد ،ەال پارتی پرۆلیتاریا نییو ەوەدیدی ماو ل ەت بەکێتیی سۆڤیەی
 . حیزب

تی ەرایە، چینی کرێکار ڕێبەکی دێمۆکراتەدیکتاتۆریی»کرد: ەسف دە و ەم جۆرەێمی چینی بژدۆنگ ڕماو زی
ماو  ەبکات ک ەوەوی ئە یڕەبا پەد ەکەپارت. »ەنراو بونیات کرێکار و جووتیارانی نێوان گرتنکەر یەسەکات و لەد

ی ەی ئاپۆرەزۆرین ەتی بەتایب ەل، بەی گەزۆرین ەبێت بەو هەکی پتەبڕوای ەپێویست»: »ەهێڵی ئاپۆر»گوت ەپێی د
هیچ بارێکدا نابێت خۆمانی لێ  ەین و لەبک ەڵ ئاپۆرەگەی ڕاوێژ ل ەوەکارزان بین لدەبێت  ەکرێکار و جووتیار. ئێم

بۆرژواندنی پارت و  ە ستن بوو لەڕاند. ئامانجیش ڕێبەپەلی تێدەگ  %95 «ل ەئاپۆری گ»دیدی ماو  ە. ب«دابڕین
وامی ەردەمپێنی بەڕێی ک ەلر. ەرماندەندانی ف ەپارتی کارم ەبوو ببێتەبۆی ن پارت ەوەر ئەبە. لەکەتاڵەو

 ڵکدا. ەی خە نێو پارت و ئاپۆر ەل ەجێگیربوونی بۆچوونی بۆرژوایان ەسترێ لەبا ڕێ ببەد ەوەئادیۆلۆژیی

کجار  ەکی یەیەماو، ماو دیدی ەتی و دیکتاتۆریی پرۆلیتارتا، بەباتی چینایەخ ەو ەویشە، لەی سۆسیالیستانجڤاک
ند ەبۆ چ ەوەکەیەدەس  ەوتن لەرکەس»: ەدا هاتوو 1964ی ەئایدیۆلۆژیانکی ەیەیانامەب ەل. ەوەگرێتەن دەدرێژخای

 . دوانەر فرەدە مانێکی ئاسۆبەو زەرەیی پرۆلیتاریای برودای دیکتاتۆەش ماو مەمە. ب»ەکی پێویستەیەدەس

  ەل. ەوەت زیندوو کرایەوڵەی دەوەکاندا، دۆزی پووکانەـ  1960نی ەمخایەند ساڵێکی کەچ ەت، لەسۆڤی ەل
ن. ەی کۆمیونیستدا ڕا بگجڤاک ەببا ە د ەمەو دەسۆڤێتی ئاڵتیانی ەو ەدرا ک ەوەی ئ«  ەمژدان»پرۆگرامێکی پارتدا 

  1960 ە. لەوەبا بپووکێتەت دەوڵەنگیلز، دەڕای ئ  ە، بەدا بوو کەی قۆناخی کۆمیونیستانەماو ەر لەبێگومان ه
اڵم هاوکات ە. بەندیکا و سازمانی دیکەبۆ س ەوەگوێزرێنەد ەوردەت وردەوڵەتیی دەرایەبەڕێوەرا بتوگەکاندا دەـ

ی پارتی ەرانەی ڕێبەدیسان نۆر ێت،تیش البدرەوڵ ەی دەزگەشێکی دەر بەگەئ ەکرا کەد ەوەر ئەسەخت لەج
 32ێت. مێنەر دەکۆمیونیست ه

هێنن زۆر  ەکار دەکنیکێک بەت بیردۆزەوەڕووی  ەل« ەی دێمۆکراتاندیکتاتۆری»کانی ماو بۆ دروستاندنی ەجێگر
 ێت.نەخایەد ساڵ دەسنەبێت ر ەه ەی سۆسیالیستانەماوڵێن ەمانیش دەک ماو ئەو رەهچێت.  ەی ماو دەوەل

ڕاستی  ەنێو ەل ەست. واتەدەاڵت گرتنەسە، ساڵی د1948بۆ ساڵی  ەوەڕێتەگەن دواەئ ش الیەیەم ماوەتای ئەرەس
ک شێوازی  ەیەش بۆ ماوەوەپاش ئ بێت.ەکۆتا د  ە م بونیاتەی ئڵنانە ی هەوجا ماوەمدا ئەکەی و ی بیستەدەس

ی پارت بڕیار بدات ەوەر لەم بەردەڵێن هەمانیش دەک ماو ئەر وەدیسان ه ێت.مێنەد رەه ەکەحوکومڕانیی
 بکات.  «ل ەگ»  ەپرس بدەبێت 

ت زۆر زوو وردوخاش بوو.  ەوڵەی دەربارەی دەڕی لێنینستانەکاندا باو  1980اڵتیەورووپای ڕۆژهەت و ئەسۆڤی ەل
  یریەروەخواستی س»نا.  الەوواو ەتی پرۆلیتاریای تەدیکتاتۆری یبیردۆزەتی ەسۆڤی ڕۆژگاری گۆرباچۆڤدا پارتی ەل
ل ەری گەبەرلەتیک بۆ سەوڵەد»: ەسراووی پارتدا نوەکارنام ەاڵت. لەسەی دەرچاوەس ەتاک ەبا ببێتەد «ل ەگ
ی اڵتی بیرۆکراتەسەڕێ و دەپەش تێدەوەو ل ەوەکاتەت دە موو چینێک ڕەر هەتیی هەکی بێت دیکتاتۆریەستوورەد
ی  ە رداری داخوازی نۆرەست بەد ەکەدا پارتەم خاڵەک ئەت ەواز لەکنە. ی» ەوەکاتەت دەریش ڕەبەڕێوەب

 ەلمێنرێ ببێتەلێی بس ەکی دێمۆکراتانەیەشێو ە ب»کرد: ەداوای د ەوەبری ئە. ل ە یش بووجڤاکی نێو ەرانەڕێب

 
.  خۆفەرمانیو ەرەب نبگۆڕدرێت دەبێی و هەم دەوڵەت  م پارتەتی هەرایەکۆمیونیستانی یوگۆسالڤی پێیان وابوو ڕێباڵم ەب 32
 .خامۆش کرات ەسۆڤی ەل انەی کۆمیونیستجڤاکی ەربارەموو گوتوبێژێک دەه ،1964البردنی خرۆچۆڤ  ەب
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وایی بکات.  ەڕرمانەف  ەوەلەکانی گەڵبژاردەهە ڕێی ئۆرگان ەنها لە ت ەکەبوو پارت ەوەست ئەبە. م«رێکی سیاسیەڕێب
 .  «تداەوڵەی دەزگەر دەسەزاڵ بێت ب ەکەی پارتەوەڕێی ئەک لەن

ست دا. ەد ەاڵتی لەسەپارتی کۆمیونیست د ەوەــ«شۆڕشەرمەن»ڕێی  ە، ل1989کوسلۆڤاکیا، ساڵی ەچ ەل
لماند. تاوانی ەسە واو دەپلورالیزمی سیاسی تتی و ەپارتایەمی فرەی سیستەبیرۆک ەکەارتتی نوێی پەرایەڕێب
ی  ەی نۆرەگوترا بیرۆکەی سۆسیالیزم. د« ەشێواندنی ستالینستان»ستۆی ەئ ەی ڕوویدابوو خرایەوەموو ئەرهەه

وو میکانیزمی  مە ش هەمەب ی پارت.ەرانەی ڕێبەو نۆرە دا شێوێندرابوو ڕووجڤاک ەی چینی کرێکار لەرانەڕێب
شێوازێکی حوکومڕانیی نادێمۆکراتی  »: ەتی بریتی بوو لەخاش کرابوو. ماکی ستالینایوردو یڵستەرهەبو گوتوبێژ 

موو ەه ەکوسلۆڤاکی لەپارتی چ ەکەوەڕانەڵگە. پاش ه»ەوەیتیەرایەبەڕێوەب ەر بەرمانی سەڕێی ف  ەلنتارالیست ەس
 . کردەی د Referendumلپرسی ەدۆزێکی گرنگدا داوای گ

  ەوەاڵتەڵمانیای ڕۆژهەی ئەکراوەن پارتی کۆمیونیستی تازەالی ەکاندا لەگرنگ ەدۆز ەلپرسی لەمان داوای گەه
:  ەبێتەمیان دە. ئیدیالی سیاسی ئ«پارتی سۆسیالیزمی دێمۆکرات» PDS ەمیان ناوی خۆی گۆڕی بەپێش خرا. ئەڕ
ها بۆ  ەروەتی هەافی مرۆڤایو بۆ مەری پتەبەستەک دەت ەل «تیەمانەرلە، پەدێمۆکراتی پلورالیستان»

 ندیکاش. ەتیی سەرمانەف هاو

 
 

   ئابووریسازمات  

تیی ەنەتی. خاوەوڵەی دەمێکی سۆسیالیستانە سیست ەری کۆمیونیزم بریتی بوو لوئابوبیردۆزەی ڕۆکی ەناو
جێی   دارەخشەن یئابووری بێت. داتەوڵەست دەد ەبا لەسروشت د وی و سامانیە، زبەرهەمهێنانستاوێژی ەد

گانی سیاسیدا بڕیاریان رئۆ ەبا لەد ەچو، نرخ و موبەرهەمهێنانی ەوەئ ەوەیکردەش دە مە. ئەوەبازاڕی ئازادی گرت
 . ەڕێوەبرا بەی پالنێکی ورد دەگوێر ەشێکی بازاڕی کار بەموو بەه رێت.بد

شێکی  ەن دانرا. بەخاو ەب «ت ەوڵەد»ک ەن «جڤاک»وێ ەر. لەب ەی گرت ەکی دیکەیەنها یوگۆسالڤیا زوو ڕێگەت
ی ەنیشان ەبوو ەو ەورای کرێکارانوڕێی ش ەل «رمانیەخۆف » رای کرێکاران. وشو ەش دراییی چاودێریەورەگ

سنوورێکی   ە، و لەرۆک کارگەس ەنە دا کێ بکەبڕیاریان د ەراووڕێی شو ەخۆران لە چومی یوگۆسالڤی. مو ەسیست
ابوو.  رالد ەنترالیستانەسڕێژی وان پالنەکی فرەیەبوو. تا ڕاد ست ەد ەقازانجیان بشینی ەتیشدا، بڕیاری داب ەتایب

 رای کرێکاران بیاریان بدات.وبا بازاڕ و شوەو نرخ د ە، مووچبەرهەمهێنان

ێکی حیزبی یوگۆسالڤی بیردۆز 1989ر گومان. ساڵی ەب ەوتەک کەیەش پاش ماوی خۆکاریی کارگێڕت ەنانەت
ر  ەب ەل ێت،بەن نە وخا  سەکاستیدا ڕ ەی لەوەیشت بەن، گەخاو ەی کرد «جڤاک»ی ەیەم شیرازەسی، ئونو
  ەوەبدرێت»تی ەنەدا بوو خاوەوەم لەستۆ. پێشنیازی ئەئ ەگرتەکۆمپانیای ن یتیەرپرسایەس بەک یەوەئ

 .33ش بکرێن یان بفرۆشرێن ەداببا پشکی کۆمپانیاکان ە. د«سانەکەتاک
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ی میراتی فیکری  وەیڕەپ ەئاشکرا خۆی ب ەب ەکەکجار لێڵ بوو. پارتەی یئابووری ەتدا ڕووگەرتی سۆڤییپا ەل
اڵم  ە. ب«تیاران ووی بۆ جوەبۆ کرێکاران، ز ەکان، کارگەتەاڵت بۆ سۆڤیەسەد»نا: ەداد   1917ری ەکتۆبشۆڕشی ئو

 ەبا بەئابووری دک. ەهاوشانی ی ەتی ببنەنەجۆری خاوە مەکی کۆنکرێت پێشنیاز کرا شێوازی هەیەشێو ەب
با  ە. دەوەییکارەورد ە ست بخاتەدنابێت  ەکەاڵم پالنە. بەڕێو ەببرێت ب «ڵی پالن و بازاڕەێکی زیندگرتنکەی»
رکی ە. ئەوەرز( ە)وام / ق  ڕێی نرخ و باج، سوود و کرێدیت ەی، لی ماکرۆئابووربردن ەڕێوەبی هێنان کارەب ەونەبک

با  ەر دەشدا بازاڕ هەوەڵ ئەگەواز لێ هێنرا بۆ بازاڕ. لطلب( )عرض وو خواست  رفرۆشەبنگاندنی ەهاوس
ند ەبوو پاش چەه Industrial Democracyدێمۆکراتیی کۆمپانیا  ەر بەزموونێکی سە ئ بێت.  Regulated ندەڕێساب

 ڵبژێرن. ەک کۆمپانیا هەرەخۆران سە مووچ ەویاندا ڕێ درابوو بەم پشت گوێ خرا. لەساڵێکی ک

چینی   ەیان لەرچاوەبڵێین سدەشێت  «پێرۆسترۆیکا»نێو  ییی ڕیفۆرمی ئابوورەپانیا، زۆربکۆم یدێمۆکراتی ەل ەجگ
ی دێنگ  یڕیفۆرمی ئابوور ەل ەکجار نێزیکەدار و بازاڕ یەخشەن. سازانی نێوان ئابووریی ەگرتوو ەوە -پاش ماو

میراتی ماو  ەلێر کەڕاند. کۆمیونی گەتی تێپەی سۆڤیە وەبواری کشتوکاڵدا ڕێفۆرمی چینی ل ەاڵم لەسیاوپینگ. ب
می  ەرهەبا بەد ەوەر ئ ەرانبەت بگرن، بەوڵەد ەوی لەزکرێ  ەببوو ەبۆیان ه ەتیار کو. جوەوەشێنرانەڵوەبوو ه

ی  ەم ڕیفۆرمەئ Jiang Zemin بۆچوونی ەبازاڕدا بفرۆشن. ب ەم لەرهەبەبوو زێدەت. بۆیان ه ەوڵەد ەنەخۆیان بد
 .ەوەد ملیۆن مرۆڤی گرتەس شتەکشتوکاڵی چین ه

ڵێن ەوان دەن. ئەکەڕێژی دداریش پالنەرمایەتانی سەوڵەدت ەنانەت ەک کۆمیونیستانی چین لێیان ئاشکرا بوو
ی  بردن ەڕێوەبدەیەوێت  دا چین ەنوێی ەم سۆسیالیزمەنین. ل باسک ەو سۆسیالیزم ی دارەخشەن یئابووری

. پارتی چینی ئێستا وای پێشان ەوەبکات خۆی نێو بازاڕ کۆەربەڵ کۆمپانیای سەگەت لەوڵەست دەد ییماکرۆئابوور
تی ەوڵەکۆمپانیای د ێت.دار پێک بێنەرمایەاڵتانی سە ی وەوەل «باشتر»کی بازاڕی ەئابوورییدەیەوێت  ەدا کەد

 ەب ەروازەد ەوەڕووی ئابووریی ەش لەکەاڵتە و رێت.ڵک بفرۆشەخ ەپشکدار و کۆمپانیای بچوکیش ب ەبکرێندەبێت 
 . ەوەبکات ڕووی دونیادا

 Jiang Zemin. «ند ببنەمەوڵەسێک دەند کەچدەبێت تادا ەرەس ەل»دەڵێت  ەیەکی دێنگ سیاوپینگ هەیەگوت
مووان دابین ەر هەند بۆ هەژەجارێک ت ەبناکرێت ی ەوەر ئەبە. ل»ەسۆسیالیزم نیی ،ژاریەه»دەڵێت یش 

ڵ خۆی  ەگەل ە ی دیکەوانەو ئ  ەوەشێتە، بگەک ەاڵتەشێکی وەڵک، بەشێکی خە تادا بەرەس ەلدەبێت بکرێت 
  ێت.ڕاکێش

بوو. ەها نەورووپای ڕۆژئاوا بار وەکانی ئەکۆمیونیستەکۆن ەالی پارت ە.موانەبان ه ەل ئابووریندی ەشەچین گ ەل
ی ەو کڵێس ی پاپاەخنەلماندنی ڕەر سەس ەهاتۆت ی کۆمیونیستی ئیتالیارۆک پارتەی س Achille Occhettoتا ەوەئ

  ە را و نەتیی تاکگەدارەرمایەس ەن» ەکەم ڕۆژئاوا. پارتەاڵت و هەم ڕۆژهەی همی ئابووریەسیست رەرانبەبیک کاتۆل
  ەی بێتندی ئابوورەشەگ ەیشتن لەێگخودی ت ەیەوەئ  باسگرینگترین  ێت.لمێنەسە د 34«کی بیرۆکراتانهەراییەکۆگ

م ەر ئەسەی زاڵبوون بەچار ەو پێی وای ەکردوو «ی جیهانەختانگی ژینگەس»ی بۆ ەئاماژ  Occhettoگۆڕین. 

 
34 Occhetto ی پاپا  1987 ئابوورەییی جڤاکی و ەرنامەب ەر لە کسەیک یەڕاگواستJohannes Paulus ە. بڕوانەوەتەهێناو 
 م. ەشی نۆیەب
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ما بۆ ەبن کی نوێەیەشێو  ەکنیک بەت و ت. پسپۆڕانی زانسەی بازاڕدایەێکی دێمۆکراتانبردن ەڕێوەب ەدا لەختانگەس
 ن. ەکەبڕیار ساز د

ستوور دانان و  ەد  ەر بەسی ئامراز ەی بازاڕ ب بردن ەڕێوەبی ەر بیرۆکەشدا هەک لێرەوازییایموو جەوێڕای ه
ڵگری  ە هئااڵ وڵکوەب» یوەیڕەپنها ەک تەلیایی ئێستا ن، پارتی ئیتاOcchettoی ەگوت ە. بەزاڵ ەوەی - ئابوریماکرۆ

  ەپێی وای Occhetto. «پشکرەسیدانی یاریی بێ ەم » ەببێتنابێت اڵم بازاڕ ە. ب«ورووپایهەبازاڕی ئ ەک تاکەی
 بات. ەدە ڕێوەورووپای نوێ بەی بازاڕی ئەو ئۆرگانەئ ەو ببێت رێڕاهێزدەبێت کگرتوو ەی یورووپاەئمانی ەرلەپ

 

 

 پیا و تو ئ

نگیلز کاتی خۆی ەمارکس و ئ یەیەو وێنەر ئەس ەخست ەهایان نەی وەکان شتێکی تازەکۆمیونیست ەیستئایدیۆلۆژ
ست. وێڕای  ەدەکجار دوورەی  کیەیەندە ئای ەب ەوەدرابۆی ەپیاکوتوڕشتبوو. ڕاستاندنی ئدا یانەنوی نموجڤاکبۆ 

  ەل ێت.خشێنەبن ەی سۆسیالیستانجڤاک یو کارگێڕی تیەرایەبەڕێوەبی ەندە ئایکی ەیە وێن  ەوڵی داوەش لێنین هەوەئ
کارێکی ڕۆتیناسای ژمێرکاری و ڕێکخستنی   ەبێت ەی دکارگێڕتا دێت ەهدەڵێت دا ـ «ت و شۆڕشەوڵەد»

نجامی  ەئتوانێت ەس دەرکەهدەبێت هاسان  ەندەوە ئ بردن ەڕێوەبت و ەوڵەی دکارگێڕ  ەوەر ئەبە. لەنامەمووچ
 نزم:ەتکاری مووچەسانی تایبەست کەد ەبدرێندەکرێت نەبێت رەبدات. ه

وری ی ئابوەنموونە پۆستی کردبووی ەرمانگەف  1870ڵمانیی سااڵنی ەتێکی سۆسیال دێمۆکراتی ئەبلیم»
ی  ( مۆنۆپۆل پاوان )ی ەشێو ەک لەئابووریی ەلە یەچووبوو. ئێستا پۆست نموونچاکیشی بۆ  . زۆرەسۆسیالیستان

ست ەتر ەست لەبەم ] Trustست ەگشت تر ەوردەڕێک خرابێت. ئیمپێریالیزم وردتیدا ەوڵەی دەدارانەرمایەس
Trust سازمانی   ەکاتەکان دەـ[ ریەڕکاب ندیی ەبستی ڕێساەبەم ەب ەدار( ـمۆنۆپۆلپاوان )ی کۆمپانیای گرتن کەی

زۆر چاکیش   .«یخۆرەمش» ەدوور لرز و ەکنیکی بەن تەخاو ەمیکانیزمێکێنێت م ەی دەوەوسا ئە... ئەتەم باب ەئ
، ەوەژمێریارکنیکزان، چاودێر و ەزراندنی تەڕێی دام ەل .ڕەگ ەبخرێن ەوەکگرتووەن کرێکارانی یەالی ەلدەکرێت 

درێن... ەپاداشت د ەی کرێکارانەمووچ ەندانیش بەموو کارمەگشتی کاری ه ەبو ش ەو کارانەموو ئەه
 ەندێک لەی هیچ کارمەمووچنابێت گشتیش ەب ێت،خر ەک پۆست ڕێک دەلێر وەگ یری ئابووریەبەرلەس

 .«نێزیکمانه ەرەئامانجی ه ەمەئ –ی کرێکار پتر بێت ەمووچ

  یبۆ سۆسیالیزمی زوو  ەوەڕانەرچاو. گەب ەواو جودا دێتەکی تەیەتدا وێنەی پارتی سۆڤی 1990پڕۆگرامی  ەل
 :  ەمارکسی الو تێیدا ڕوون

ک خاڵمان ەیاڵم ە. بکردنوێنا ەتەوردی و دروستی نای ەی داهاتووش بێت، بەساڵ  ەم دەست لەبە ، با مەندەئای»
نگی و ەرهەوتنی ف ەمای پێشکەر بنەسە رجێکی دێمۆکراتدا، لەلومەه ەبێت، لەیدا دەێکی جودا پجڤاک: ەلێ ڕوون

ی خۆمان و هی نێو گشت ەکەاڵتەلی وەی نێو گەی مرۆڤدۆستانهاەب .ڕسکان ە، دێت زنەکنیکی مەزانستی و ت
ک پێک  ەیەکەی ژیار و سروشت یەوەبێت ئاگادار لەیدا دەێک پجڤاک. ەو ڕسکانەمای ئەبن ەبنەتی دەمرۆڤای
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مڕۆمان ەڕسکانی ئ ەی ڕوو لجڤاکی ەم ئادگارانەئ .مێژووئامانجی شا ەبێتەێک مرۆڤ تێیدا دجڤاکدێنن، 
 .«ی بنجین ەڕی سۆسیالیستانەکانی باوەگرنگ ەی خاڵەوەنگدانەڕ

ڵچنێت. چین  ەی داهاتوو هەدەڕاستی سەو نێوەمەبۆ د «بارەندێکی لەژەت» ەیەوەدواڕۆژ الی پارتی چینی ئوێنای 
گرنگ و   کیەوێنای ەم ەبێگومان ئ بێت.وتووی جێ هێشتەاڵتی دواکەواوی قۆناخی وەت  ەب ەمەو دەتا ئ ەهدەبێت 

  ەوەیش ئ Jiang Zemin. ەسکەرتەر بەهێشتا ه ەکی کۆمیونیستانەپیایئوتوک ەاڵم وەبۆ زۆر چینی. ب ەستەرهەب
 : ەوەکاتەت دەڕ ەمەردەو سەڕۆژگاری پاش ئ  ەک لەیەوەکردنموو بیرەئاشکرا ه  ەدات کاتێک بەپێشان د

پێش ەڕ ەزانستیان ەو گریمانەئ ەئێمهەبێت  ەو ەکانی فراژووتنی سۆسیالیزمەقۆناخ  ەندی بەی پێوەندەوەل»
ین  ەکەد ەوەر ئەسەختیش لە. جەزمدایکانی سۆسیالە تاییەرەس ەقۆناخ ەمان هێشتا لەکەاڵتەودەڵێت  ەین کەخەد
  ەی گشت ڕێباز و چارکردنمشتوماڵ ە. لەیی پێویستەدەک سەینەبێت رەکردی هنگاوێکی مێژووەه ەم قۆناخەئ ەک

  ەو ن ەوەینەپراکتیک دوور بخ ەخۆمان ل ەننابێت  رێت.چاو بگیەڕ ەاڵتەم وەبارودۆخی ئدەبێت کاندا ەسیاسی
 .          «ینەڕ بکەش تێپەم ڕۆژگارەسنووری ئ
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یم    ە انڕیفۆرمیستسۆسیالی  
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ر ەه ،جڤاکگۆڕانکاریی دەڵێت  ەیەکی سۆسیالیستانەیئایدیۆلۆژی ەانڕیفۆرمیستسۆسیالیزمی  ەست لەبەم
.  رەب ەبگرێت ەناشۆڕشگێڕ–داری ناەڕێبازێکی پلدەبێت  ،خساەمانی ڕەرلەرجی دێمۆکراتیی پەلومەی هەندەوەئ

تی  ەبژار .هێنمەکار دەب « Revisionistic ەخوازانبژار»ی ەبری وش ەل «Reformistic ەڕیفۆرمیستان»ی ەوشدا ەلێر
Revisionism ی  ەشە گ ڵمانیاداەنێو سۆسیال دێمۆکراتی ئ ەت بوو لەی تایبەانڕیفۆرمیستتادا ڕێبازێکی ەرەس ەل

 Eduardنگ ەبژارخوازی پێش .نەی بک «بژار» ،ەوەمارکسیزمدا بچن ەپێویستیان زانی ب ەب بژارخوازان .کرد

Bernstein تای ەرەس ەل ،مارکسیزم ەی بێرنشتاین لهێنانواز  ەش ەوەر ئەبەل .ز بوولینگەنێزیکترین هاوکاری ئ
ڕێبازێکی  ەب ەنائایدیۆلۆژیکی ەیەوەشدا پێداچوونەمەو دەر لەه .ەوەنگی دایەواو دەت ،مداەی بیستەدەس

 . ڵداەری هەورووپادا سەکانی ئەسۆسیالیست ەپارتمـوو ەی هەنێو نێزیک ەل ەانڕیفۆرمیست

  1840 ەر زوو لەه   .بووەیش هڕیفۆرمیستسۆسیالیستی   ەڵداوەری هەس ەڕی سۆسیالیستانەی باوەتەوەاڵم لەب
  .ەتییەایحیزبتی ەمیان ناوێکی باوی بواری سیاسەمڕۆ ئە، ئ«سۆسیال دێمۆکرات»شێکیان خۆیان ناو نا ەکاندا بەـ
ی   Julius Nyerereنایریری  .ەوەبێتەند سۆسیالیستێکی ئافریقایی دەدا جێی چڕیفۆرمیستنێو سۆسیالیستانی  ەل

 .ریانەنوێن  ەینەکەدا دەم باسەیا لرۆکی تانزانەس ەکۆن

 

 شانرخاندن 

تی و ەنگریەمێژوو الی ەکی دێت ەوەو ئاگایەرموونی لەڕاپخۆ  ەستی بە بابای کۆمیونیست ه»
تی ەرف ەی دەوەرەد  ەونەکەشی گرنگیان دە ب ەوهاەوی ن هێز ەالیەل ەکی بڕیاری دراوەوتن پێشەرکەس
  نها وەی تەوەب هێنانڕەبۆ باو ەوەچێتەی هێزی بابای سۆسیال دێمۆکرات دەرچاوەس  .رتاوی خۆیەب
ها ەێژووکردی وموتێکی ەڕ ەل نەتی ڕزگار بکەتوانن مرۆڤایەنها ویستی مرۆڤ و ویژدانی جڤاکی دەت
 .«کاتەڕ ڕێ دەش تی وەکۆیل ،و دادۆشینەووبرێ ڕەستی بۆ نەر دەگ

New Fabian Essays, 1952 

 

Richard Crossman  ر ەیبەل پارتییستی ئایدیۆلۆژیLabour ەکێک لەی ەوەرەی سەی ەو گوتەی ئینگلیز ب 
نرخاندنی کۆمیونیست   .داتەپێشان د ەانڕیفۆرمیستکانی نێوان کۆمیۆنزم و سۆسیالیزمی  ەزۆر ەبنجیی ەجوداوازیی

دوێ  ەی کروسمان لێی دەیـ «ویژدانی جڤاکی»م ەدی ئەئ ەنراو بونیات «ڕسکانی جڤاکی» و «زانست»ر ەسەل
 ؟ ەڕۆکی چی ەناو ،ەهاتوو ەکوێو ەل

رخ  ەی هاوچڕیفۆرمیزمی مامۆستای  - شتایننی نرخاندن الی بێرەکێش ەوەمەی بیست ەدەتای سەرەس ەر لەه
دروست نین  جڤاکی فراژووتنی ەربارەمارکسیزم دی لەگستوورەدی ەوەی برد بە پ ەبێرشتاین ک .ڵداەری هەس

 کانت ڕا الیەگەی بۆی دەوەئ .ی خۆیەکەسۆسیالیستان ەڕەزراندنی باوەبۆ دام ەوەبدۆزێت ەدیک مایەبنناچار بوو 
Immanuel Kant  کی داڕشت و  ەکانت دوو ڕێسای گشتیی ئاکار .ەوەدۆزی ،مەیەژدەی هەدەسووفی سەیلەی ف

 ەکێک لەی .ەوەگرنەس دەموو کەڕێساکان ه ،ەکییەرێکی هۆشەوەی مرۆڤ بوونەوەئ رەبەر لەه ،پێی وا بوو
ت ەفتارەو ڕەخواز بیت پرنسیپی ئەتاخۆت ئاو ەک بێت کەیەشێو ەفتارت بەبا ڕ » ێت:ڵەڕێساکانی کانت د
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ی کەهایەب ەی مرۆڤانهاەب یەوەر ئەسەکات لەخت دەی جەی دیکەڕێساک «کیەمەێکی هستوور ەد ەبکرێت
بۆ  ەم ڕێسایە. ئ«نێەهایان دامەستاوێژێکی ڕەد ە رگیز بەه ،ەئامانج بزان ەڵک بەم خەردەه» :ەنەسەڕ

  .هێناەکاریان دەب ەی شۆڕشگێڕانمێتود ە دژ ب ەڵگەک بەو ،ان گرنگ بووڕیفۆرمیست

موو  ەر هەه .کی دانرانەمەه ەبی کانت  ڕێساکانک ەیش و –ی کروسمان  «ویژدانی جڤاکی»ڕۆکی ەناو
 .«تیەکسانی و برایەئازادی، ی»: کانی شۆڕشی فرانسی بوونەی دروشمنگیرەالیبا ەد یشبژارخوازان

یی فریقاەئی  «بنجی »ی جڤاکی ەربارەدا دەبۆچوونێکی ڕۆمانتیکان ەل Julius Nyerereنایریری  ،تانزانیا ەل
کدی و  ەی یهاریکاری ،ئابووری  یکسانیەبڕوای نایریری جێی ی ەب ەجڤاکو ەئ ات.کە چێن دەکانی خۆی ڕیشەرەپێو

 35.س بووەکەتیی تاکەنەمکی مافی خاوەبوونی چەن

 

 مرۆڤنۆڕی 

  .یزمڕالەلیبنۆڕینی  ەل ەوەی توانای سیاسیی مرۆڤی ئاسایی جودا بکرێتەربارەد ڕیفۆرمیزمنۆڕینی  ەختەس
ی جوداوازیی کردننگەدات بۆ پارسەهێز دەوڵی بەه  ەکێنێت ناسەها دەو خۆی و ەکسانییەڕی یەسۆسیالیزم باو

  .ەوەداهات یکردندارماڵڕێی فێرکاری و  ەڵک لەسیاسیی خ

  ەوەنگەپێش پارتیڕی ە هۆی باو ەکۆمیونیزم ب ەچونک ،ەی نێوانیان ئاشکراترە و سنوورەر کۆمیونیزم ئەرانبەاڵم بەب
  بیردۆزەیەکیهیچ  ڕیفۆرمیزم .ەوەسیاسییڵی ەرتەس –ڵ و نا ەرتەنێوان س ەخاتەزن دەکی مەجوداوازیی

ی بڕوا  ەوەمبوونەمدا تارمایی کەڕی جیهانیی دووەی پاش ش ەماو ەشدا لەوەڵ ئەگەل .ەهای نییەتیی وەاڵیەرتەس
  ەکاندا بڕوا بەـ  1920  ەمانیدا لەرلەرگرتنی دێمۆکراتیی پەسااڵنی س ەل  .ڵداەری هە س ەی سیاسیی ئاپۆڕەهرەب ەب
ن  ەبوون خاوک ەیدیکتاتۆری ەک ،زموونی نازیزم و فاشیزمەپاش ئ .بووەوی هەبر  «ڵکەخ» ستی سیاسیی ەه

  ێت:دوەد ەشبینییەم ڕەها لەکروسمان و .ان زیادی کردڕیفۆرمیستشبینیی ەڕ ،رچاوەلێری بەپشتیوانیی گ
  ێت،نیشەئارامی داد ەتی بەی مرۆڤایەزۆرینچێت ەست دەد ەل ەو ک ەرترسیدایەم ەل ەمیشەئازادی ه»
و  ەمینەی کرماف ەس ەم دژ بەبات هەخ ەن ەست بدەبن دەئامادنەبێت مژمار ەسێکی کەند ک ەر چەگەئ
 «.ەبێباکیی زۆرین ەم دژ بەه

På väg mot en socialistisk ideologi, 1952. 
 
 
دەڵێت  ەیەبۆچوون ه .ەیەڵک هەخ جڤاکییی  تەسڵەی خەربارەک دەشبینییەم گەردەهشدا ەوەڵ ئەگەل

  ەبێتەی بارودۆخی ماددی دکردنی چاکترەوەڕ بەباو ێت.زەڵکی لێ دەچاکتربوونی خ جڤاکیی بارودۆخی کردنچاک
ساز ەی پیشجڤاک ە ک ەدایەوەی گرنگ لەزموونێکی دیکەئ .ەماوەی نەو هێزەڵک ئە ی خ «باشبوون»هۆی 

 ەان پێیان وایڕیفۆرمیست ەیەوەر ئەبەل ێت،زەوام گرفتی جڤاکیی نوێی لێ دە ردەو بە گۆڕاندای ەوام لەردەب
 . ەئارادا نیی ەواویش لەرێکی تەسەهیچ چار .ەرەدەیان کۆتابەکەپڕۆژ

 

 
  .Den afrikanska socialismens grundval.Ujamaa 1964: ەبڕوان  35
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ین ی    جڤاک ی ەک ەگرنگی 

مان ەالی ئ «چینی کرێکار»مکی ەاڵم چەب ەکرێکاران  ەڕووی ل ،ەانڕیفۆرمیستسۆسیالیزمی  ،ک بزاڤێکی سیاسیەو
 ەوتنەستان کیکۆمیون ەمان زووتر ل ەئ. تیەیەرکسیستان و کۆمیونیستان هالی ما ەک  ەی نییەیبیردۆزەکیو واتا ەئ

  «خۆران ە مووچ»یان  «ل ەگ»ئێستا پتر  ،جێ ەیان خست« ەئاپۆر»ک ەمکی وەتی و چەمکی چینایەی چەوەسڕین
ی  وتەداک ەل ەک نییەیەوەنگدانەڕ ەچونک ەوەکاتەت دەتی ڕەی چینایەجارێک بیرۆک ەر بەنایریری ه .ەجێگیر
 :فریقاەئی جڤاک

میزاد  ەچینێکی ئادناشێت یی فریقاەئنی ەسەسۆسیالیستی ڕ .ەخێزانەورەیی گفریقاەئما و ئامانجی سۆسیالیزمی ەبن»
 یکەکۆمەلەدا گـ« ل ەبراگ» کەت ەلچێت نا .کیەدوژمنی سروشت ەب  ەو چینێکی دیکزانێت برای خۆی ب ەب

 ەلزانێت ەندامیان دەئ ەب -زانێەبرای خۆ د ەڵک بە موو خەه ەوەبری ئەل .«ل ەبراگ -نا»بردنی  ناوەبکات بۆ ل
 . «هوانبوونە فر ەڕوو ل ەمیشەه داخێزانێک

ی  ەکەی یمیللتی ەوڵەد .ەهێزەاندا بڕیفۆرمیستنێو  ەل ەمێژ ەل ،میللیەفر هێزیەریتێکی بەوێڕای ن، میللیهۆگریی 
ندین سۆسیالیستی  ەر بیروڕای چەسەل کگرتووەورووپای یەئشدا ەوەڵ ئەگەل ،ەلمێندراو بوو ە کاری سیاسیی س

نێن بۆ ەیدانێک دادەم ەب کگرتووەورووپای یەئ ،ئێستا یانڕیفۆرمیست .ەڵنراوەه ،تی فرانسیەتایبەب ،ڕیفۆرمیست
ری  ەی بێژ Gilles Martinet .یمیللتی ەوڵەد ەل تتر بێوانەفرکدا ەیەکەی ەکانی خۆیان لەیجڤاکی ەڕەڕاستاندنی باو
و  ەئتوانێت ەیان دەمەئ ێت.نەی نوێ دادەانڕیفۆرمیستکی ەایئوتوپی ەکگرتوو بەکی یەورووپایەئ ،سۆسیالست

نێو  ەت لەنان ەت ،ەماوەئارادا ن ەێک لرەڕکابک ە ی کۆمیونیزم وەتەوەل ،ەک ەو ەبکات پڕ ەییئایدیۆلۆژ ەبۆشایی
 36. ەیدایەسۆسیالیستانیشدا پ

 

 جڤاک ی گۆڕیی   مێتود 

دا  یزمڕالەلیبشی ەب ەل جڤاکی ەدارانەڵنانی پلەو سۆسیال دێمۆکراتدا بۆ ه یزمڕال ەلیبنێوان  ەهاوکۆ لی ەڵگەب
کتر ەیەبۆ لێنێت خسەڕەت دەرف ەد ەیەوەئ جڤاکی ەدارانەڵنانی پلەی هەڵگە ک گوتمان شابەو .باس کران

نێوان   ەل ەیەتی هەڕەکی بنەجوداوازیی ەک ەدایەوەشیان لەمەرجی ئەم ە.ی دێمۆکراتانمێتودو  ەیشتنی سیاسییانەگ
 .کەالی  ەمارکسیزم و کۆمیونزم ل ک و هیەالی ەل ەانڕیفۆرمیستشیکاریی جڤاکیی سۆسیالیزمی 

مای ەبن ەتەبووە  کە یەو مۆدێلەستیش لەبەم ،ەوەنەکەت دەڕ جڤاکی گۆڕینی ەکتیکانەان مۆدێلی دیالڕیفۆرمیست
کی  ەیە گشت Social Formationندیی جڤاکی ەبەشێو ەلمێنن کەان نایسڕیفۆرمیست .ەسۆسیالیزمی شۆڕشگێڕان

نی جۆراوجۆری  ەدا بێ الی ەوەلدەبێت  ەانڕیفۆرمیستتی ەی سیاسرجەلومەه ،ەوانەپێچەب ێت.ش پێک دێنەبەن
دەشێت   ،ەانڕیفۆرمیستبۆچوونی  ەب ە،بۆ نموون رێت.گۆڕدەو ددەکرێت کاری تێ  ،ک بۆ خۆیەر یەه ،جڤاک
  ەبێت بەرهەمهێنانستاوێژی ەی دەوەبێ ئبکرێت  ەبواری فێرکاری و خێزاندا پیاد ەل ەتێکی سۆسیالیستانەسیاس

 

  ەک  nouvelle revue socialiste, 1989Laگۆڤاری  ە ی شۆڕشی فرانسی، لەد ساڵەس   ی یادی دووەبۆن ەب  ەم بیرەئ  36
 .ەوە، باڵوکرایەگۆڤاری بیری سۆسیالیستانی فرانسیی
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و   ەفاندنەم ئامرازێکی خەردەه ەڕووی واتاو ەت لەوڵ ەاڵتی دەسەالی مارکسیستان و کۆمیونیستان د .لێراندنەگ
 ەل،  تەوڵەاڵتی دەسەد دەشێت  ڕیفۆرمیزمدیدی  ەب .ەیەه ئابووریاڵتی ەسەد ەدایەجڤاکی ەو چینەتی ئەخزم ەل

نگاوێکی  ەت هەوڵەاڵتی دەسەدێمۆکراتاندنی د خۆ بێت.ەربە، سنبەرهەمهێنانستاوێژی ەنی دەی خاوەوانەئاست ئ
 ێت:بڕە ردەها دەو ەم بیرەبێرنشتاین ئ .داەوەو ڕێڕەل ەزنەم

کۆسپێکی   ەنگین چیدی نابێتەی زەمینەلی ک ەمافگ ەها کەبارێکی سیاسیی و ەگاتەد تەمیللکاتێک »
کاندا  ەتییە ئاست ئای ەتیی چاالکیی سیاسی لەرکی نایەکاتێک ئ ،وتنی جڤاکییداەڕێی پێشک ەجیددی ل

دەکرێت  .ڕۆکەکی بێناوەیەگوت ەبێتەو شۆڕشی توندوتیژ دەدان ڕووەدن  ەمەد وەئ ،کاتەد ەکشەپاش
   .«لێک بڕووخێنرێەگناکرێت اڵم ەب ێت،بڕووخێنر رمافەن سەخاوکی ەیەمینەێک یان کتەحکووم

Socialismens förutsättning, 1899. 

 

  ک ەت ەل ،ەپلەبەوخاڵ و پلەگۆڕانکاریی خاڵ ەوەکاتەد ەک ،دای سیاسیی خۆیانمێتودگونجاندنی  ەان لڕیفۆرمیست
می ەرهەب ەزووزوو ل ەشەوەر ئەبەل .ەدا زۆر جار دووچاری دژواری بوون و دانیان پێدا هێناوەئامانجی سۆسیالستان

 Ernst.ەڕێوەرێت بەب ەتی ڕۆژانەسیاسدەبێت « ەنائایدیۆلۆژیی وێنا»دەڵێت   ەیەدان هەدا دنەانڕیفۆرمیست

Wigforss  کی« داڕشت بۆ  ەمکی »ئوتوپیای کاتەسوێدی، چداری  ەتمەسیاس  و ڕیفۆرمیستی ئایدیۆلۆژیستی
یویست پێشانی بدات ەش ڤیگفۆش دەمەب .نەبک ەڕۆژانتی ەتیی سیاسەرایەبا ڕێبەی دەئایدیۆلۆژیان ەو ئامانجەئ
 ەو پێشانیشی بدات ک ەی گۆڕانەڵکوو ئامادەب ەنیی  ەکی بڕاوەیەوێن ڕیفۆرمیزمالی  ەندەئایی جڤاکی ەوێن ەک

ی  ەخنەنێوان ڕ ەی جوداوازی لەوەشدا دۆزینەوەڵ ئەگەل .ەکییەزموونەئ ڕیفۆرمیزممیتۆدی سیاسی الی 
 .ەختەکارێکی س ،کە الیە ک و هی ڤیگفۆش لەالیەل ،ائوتوپیی جڤاکڵنانی ەی همێتود ەل ،Popperی ەکارانەورد

دەڵێت ی ەو بڕوایە ئ .بووەهات ئاشکراتر دەتا دەمدا ه ەڕی جیهانیی دووەمی پاش شەردەس ەل ەیەیلێک هەم
 .ەکزبوون ەڕووی لان ڕیفۆرمیستالی  ،نەکەڕێ بۆ سۆسیالیزم خۆش د  ەخۆوەر لەکانی فراژووتن هەیلەم
بتوانێت  ەهێز ەیش تاک« ویستی سیاسی» .ەیدایەسۆسیالیزم پ هایەب ەل ەشەڕەموو شوێنێک هەه ەل ،ەوانەپێچەب
کی ئاسایی فراژووتنی ماددی  ەیەزاد ەی سۆسیالیستانجڤاک ێت:ڵەد Crossman بێت.کاندا زاڵ ەشەڕەر هەسەب

 .«کیداەی نائاکارجڤاکر ەسەپێنن ب ەیسەویستی مرۆڤکرد و ویژدانی جڤاکی د  ەڕێکەزپیڕ» ،ەوانەپێچەب ،ەنیی

 
 

 شێوازی حوکومڕانی  سیایس  

و  دەنگدانمافی گشتیی  ،پارتڕێکخستنی ئازادیی ) Representative Democracyکی ەرەیی نوێندێمۆکرات
ر ەبەل .رزترین شێوازی حوکومڕانیەب ەتەورووپایی بووەی ئڕیفۆرمیستالی سۆسیالیستانی  ەمێژەل (تیەمانەرلەپ
 ەحوکومڕانیی ەم شێوازەر ئەسەواران ڕێکن لەو کۆن  ڕال ەلیبو   دێمۆکراتسۆسیال   ەوەڕەڕووی باو ەی لەوەئ

ی ەربارەد ەیەه بیروڕای جیاواز .ەی دێمۆکراتییەر ڕووکارێکی دیکەسەواران لەو کۆن  ڕال ەلیب کەت ەلناکۆکی 
 . بکات جڤاکندی ەی چکۆنترۆڵ ی بڕیاری سیاسی ەوەئ
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 Karl .ەوەت کردەیان ڕەی کۆمیونیستان« پڕۆلیتاریا دیکتاتۆریی»ی ەتوندی بیرۆک ەر زوو و بەان هڕیفۆرمیست

Kautsky ێت:ڵەد 37و لێنین ەدا ڕووناودارکی ەیەوەرچدانەرپەب  ەڵمانی لەی ئایدیۆلۆژیستی سۆسیال دێمۆکراتی ئ 
پڕۆلیتاریا زاڵبوونی  ،ەوەکی دێمۆکراتانەمایەبن ەی لە وەئ ەوەکاتەر دەه ەبۆچوونی ئێم ەپڕۆلیتاریا ب دیکتاتۆریی»
 .«تنرێ پێەبس

تی  ە تاکپارتایمی ەتی سیست ەرایەی نوێنەوەڵبژارد بەتی هەک تایبەیەڵوێستێکی تاڕادەیی هفریقاەئسۆسیالیزمی 
نایریری   .ەکەاڵتەتیی و ەڕەکگرتنی بنەی ەل ەربڕینەاڵتی کۆلۆنیال، دەسەد ەپاش ڕزگاربوون ل ەمەگۆیا ئ .کرد

 ەیەڵکوو ئاواڵەب ،ەی کۆمیونیستانەنموون ەلستبژێر(  ەلیت، د ە)ئاڵن ەرتەس پارتێکی ە کگرتن نابێت ەی پارتییگوت ەد
داری شە ن و بەیی بکرەڕکابن و ەخۆیان سازد ەیەدا بۆیان هەکەپارتنێو  ەل .جۆرەمە بیروڕای ه مووەر هەبۆ ه

ی ەوەرەتی سازمانێکی کۆکەسڵەخ ،رانیەبۆچوونی بێژ ەب ،ەو جۆرەکگرتن بەی پارتی .ڵبژاردنی گشتیش ببنەه
  ە تی نابێتەتاکپارتایمی ەسیست ەم جۆرەب .ەوەکاتەد جۆرەمەش بۆ ڕێبازی فیکری هەباو ەکدەگرێت رەی ومیلل

 . دێمۆکراتیی سیاسیی ەوەهۆی سڕین

 ەڵەتی هەتاکپارتایمی ە ڵگرت ڕای گۆڕی و گوتی سیستەتیی کۆمار هەرۆکایەس ەستی لەی دەوەنایریری پاش ئ
 .ەوەانڕیفۆرمیستی ئایدیۆلۆژیپاڵ شاڕێبازی  ەچوو ،شێوازی حوکومڕانیدا ەل ،میشەئ ەو جۆرەب .بوو

 
 ئابووری سازمات  

  ەرەه ەشەبنەبێت  ر ەلێراندنی بازاڕ یان هەمیان داوای گەکەی ،ەبووەدا دوو شاڕێباز هڕیفۆرمیزمنێو  ەل
ت  ەسیاس ەوات ،کردەتی د ەوڵەی ددارەخشەنکی ەمیان داوای ئابوورییەشاڕێبازی دوو .کردەکانی بازاڕی دەگرنگ
 ،دواەد کۆمپانیادێمۆکراتیی  ەل، بووەمیش هەدا الڕێبازێکی کزتری سێیەمانەک ئەت ەل ێت.ی بازاڕ بگێڕەڕووگ

 ەل ەم سێ ڕێبازەئ  .داەککۆمپانیا ەلهەبێت وخۆیان ەکی ڕاستەڕۆییەستەددەبێت  کۆمپانیاخۆرانی ەمووچ ەوات
 ەبووهایش ەو اڵمەب ،بووەکێکیان زاڵتر دەی یەمەردەر سەه ،بوونەکدا هەی کەت ەلدا ەگفتوگۆی ڕیفۆرمیستان

 .کدی ببنەڵکێشی یەتێه

سۆسیالیزم الیان   . کدییان گرتبووەدوو شاڕێباز ی  ،بێرنشتاین و کاوتسکی ەبۆ نموون ،کانەزوو ەڕیفۆرمیستالی 
ێک بوو بۆ  اوێژستەد ەوەالیانەتاندن بەوڵەڕاستیشدا د ەل .دارەخشەن یم ئابووریەتاندن و هەوڵەم دەه ەوەیکردەد

  ،کانی ئابووریەگرنگ ە نەالینەبێت رەه ەکبکرێت  ەپیاد دەبێت کاتێک  دارەخشەن  یئابووری .دارەخشەن یئابووری
  .ر بازاڕداەسەستاوێژێک بوو بۆ زاڵ بوون بەیش بۆ خۆی ددارەخشەن یئابووری .تێنرێنەوڵەبد ،کانەبانک ەبۆ نموون
 .ەناسە ناکارئکی و ەبازاڕ ناهۆش ەپێیان وابوو ،ی جۆراوجۆرەڕاد ەب ،ڕیفۆرمیستسۆسیالیستانی  ەس لەزۆر ک

  ەیان هێنایـ «ڵ ەئابووریی تێک»مکی ەچ .ماەاندا نڕیفۆرمیستنێو  ەباوی لر زوو ەتیی دروست هەوڵەسۆسیالیزمی د
  ،تیەوڵەتیی دەنەخاو .بنەه ەوەجۆر پێکەمەتیی هەنەخاوازی شێودەشێت  ەن کەی پێشانی بدەوەپێش بۆ ئ

شێکی گرنگی  ەنی بەخاو  ەت ببێتەوڵەی دەوەی ئەشدا بیرۆکەوەڵ ئەگەل .بنهاوژین دەکرێت هلی ەزی و ئەوەرەه

 
  Stockholm 1918 diktatur, ellerDemokrati: ەبڕوان  37



77 

ڵووز  ەسازیی خەپیش کەوکانی بازاڕی ەموو چڵەری بریتانی هەیبەل پارتی 1945پاش  ەبۆ نموون .رم بووەگ ،بازاڕ
 (. ەوەتەوڵەستی دەژێر د ەخرانتاند )ەوڵە، دو پۆاڵ

  ،بوو ڕیفۆرمیزمی ەئامانجێکی دیک ەک ،کۆمپانیادێمۆکراتیی  ەربەس دا گرفتییشتێنراوەوڵەی دکۆمپانیا ەت لەنانەت
 ەپۆلێر ل] Guild Socialismر تاوی سۆسیالیزمی پۆلێر ەب ەوتەک ەناڕیفۆرمیستی گفتوگۆکاندا ەـ  1920 ەل .مار ەه

ی کۆمپانیادێمۆکراتیی  ،بوو ەندیکالیستانەمیان پتر بزاڤێکی سەئ [لێرەر کێشی گەسەو ل ەگیراوەو ەو ە –پۆل 
ندامانی ەڵکوو ئەب ێت،گێڕەی تێدا نکۆمپانیات ەوڵ ەبوون د ەوەمێکەدوای سیست  ە ب ەمانەئ .شاپرسیار ەکردبوو
 38. رنەی بەڕێوەب ەوەلی خۆیانەڕێی سازمانگ ەل ەککۆمپانیا

  .ڕاند و خۆی پێش خستەلێراندنی تێپەڕێبازی گ ەل دارەخشەنڕدا ڕێبازی ئابووریی ەی نێوان دوو شەماو ەل
ڕێی  ەت لەوڵە دوا چۆن دەد ەوەل ینزەک. گرتەردەو J.M. Keynes ینزەکبیردۆزەی  ەمیان ئیلهامی لەئ
م  ەکەسۆسیال دێمۆکراتی سوێد ی ێت.بتوانێت دۆخی ئابووری بگێڕ ەوەیئابووریتیی ماکرۆەرایەستاوێژی ڕێبەد
ی  بیردۆزی  Ernst Wigforssش ەم کارەنگی ئەپێش .کار ەکاندا خستەیـ  1930 ەیان لەیبیردۆزەو ەبوون ئەستەد
بوو دۆخی  ەن ەوە نها ئەستی تەبەی ڤیگفۆش مدار ەخشەنئابووریی  .سوێد بووانی ڕیفۆرمیستپێشی  ەل ەرەه

  Maximumڕ ەی ژوورپبەرهەمهێنانیویست زیادبوونێکی ەڵکوو دەستێ بەختانگ ببەس  ەو ڕێ لگێڕێت ئابووری ب
اڵم بێ  ەب ،کانی بازاڕەموکووڕییەیانویست پالن دابنێن بۆ البردنی کەانی سوێد دڕیفۆرمیستست بێنێت. ەدەو
 . کانی بازاڕەی میکانزمەوەکردنشەلێراندنی بازاڕ و بێ ڕەگ

ی پالنڕێژی و  ەوەکردنان جوداڕیفۆرمیست .ەانڕیفۆرمیستزنی سۆسیالیزمی ەی مەوەدۆزینگوترێت ەپێی د ەیەمەئ
ژێر   ەبخاتی بازاڕ ەورەشێکی گەبوو بەن ەوەئ ەنوێی ەدارەخشەن  ەم ئابوورییەئامانجی ئ .ەوەتییان دۆزیەنەخاو

لێراندنی ەی ناچاری گەوەرێت بێ ئەب ەڕێوەستاوێژی سیاسی بەد ەدا بوو بازاڕ بە وەڵکوو لەب ،ەوەتەوڵەڕکێفی د
  ەوڵیان داوەه .ش نازاننەبەکی نەیەگشت ەندیی جڤاکی بەبەان شێوڕیفۆرمیستک باسمان کرد ەو بێت. کۆمپانیا

ی گۆڕین[ ە]ئامادرگۆڕ ەنیا بە تەیان بەکەر یەها هەکی وەیەند پارچەبۆ چ ەوەشێننە ڵوەی ه «تیەنەخاو»مکی ەچ
م ەربڕینی مۆدێرن لە د .ک شت بنەی ەرج نییەیان مکردنکۆنترۆڵو  بەرهەمهێنانستاوێژی ەتیی دەنەخاو .بێت

ی  ەستەتادا وابەرەس ەل  ەجۆر کەمەلی هەمافگ ە.یـ  Functional Socialism کی«ەسۆسیالیزمی کارکرد» ەیەبیرۆک
ندیکای  ەڵ سە گەستی لەیمانبەڕێی پ ەیان ل ەوەتەوڵەاڵتی دەسەڕێی د ەلدەکرێت بوون تی ەنەمافی خاو

  .ەیە تەو بابەکی ئەیەدا نموونکۆمپانیا ەل ندیکاەس ستڕۆییەدقانوونی  .ەنی دیکەبۆ الی ەوەبگوێزرێن ەوەخۆرانەمووچ
 استێنن.بڕ کۆمپانیایی دێمۆکراتکانی ەئامانج ەشێک لەوڵیان دا بەان هڕیفۆرمیستش ەو جۆرەب

نێو سۆسیال دێمۆکراتی   ەل ،کیش دێمۆکراتیی پۆلێرەیەتاڕاد ،کۆمپانیالێراندن و دێمۆکراتیی ەکاندا گ 1970 ەل
شێکی  ەب ەست لەد کۆمپانیاخۆرانی ەمووچ ،ەوە Fund فۆند ە بخات ەبا پارەد کۆمپانیا .پێش ەدا هاتنسکاندیناڤیا

 ەیدات بەد کۆمپانیا ەی ەپار ە شەو بەئ ،گرنەڵدە[ ی خۆیان هکردنزیاد ەی مووچە: پارەرمووچە]س ەرمووچەس
کان  ەداهاتوودا فۆند ەل  ەم جۆرەب .ەککۆمپانیابۆ  پشکهۆی ڕاکێشانی  ەبا پاشان ببنەش دەم فۆندانەئ کانەفۆند

 .ستەد ەکان بگرن ەورەگ کۆمپانیانەبێت ر ەی هکۆنترۆڵم ەبا زۆروکەد

 
 ندیکالیزم.ەنارکیزم و س ەم: ئەفتەشی هەب ەبڕوان  38
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  «خۆرانەفۆندی مووچ»نرا  سوێد نێو ە( ل”ØD“ )  «ئابووریدێمۆکراتیی »گوترا ەد ەم پالنەب دانمارک ەل
رتاوی دێمۆکراتیی پۆلێر  ەمیان بەکەی .ەهاتوو ەوەرنج ڕاکێشی ئایدیۆلۆژییەی سەوێن دوو ەل ەم فۆندانەی ئەبیرۆک
با ەشدا دیراڵەنتەسئاستێکی  ەل. ەوندیکاەسژێر ڕکێفی  ەبخرێنبا ەکان دەیگوت فۆندەمیان دەئ .ندیکالیزم بووەو س

 ەکرا لەش دەستڕۆییەم دەئ .کانەورەگ کۆمپانیابردنی  ەڕێوەبۆ ببکرێت ندیکایی دروست ەاڵتێکی سەسەد
 رێت.کار بهێنەب کۆمپانیاو دێمۆکراتیی ەییدا ڕووەئاستێکی نێوچ

  ەش جۆرەوەب  بکرێن ناودێرڵبژاردنی گشتیدا ەه ەبا لەکان دەتیی فۆندەرۆکایەیگوت سەم دەی دووە الوێن
و ەئ  .نەی بازاڕ ناکستەڕێسابداوای  ەیەوێن م دووەهیچ کام ل .کانەکارگێڕی فۆند ەبووەد مانێکی بازاڕەرلەپ

م  ەهیچ کام ل .یرەڕکاب ەوێتەدا بکمیللیەفرمیللی و  یبازاڕ ەبا لەکان دەستمایەموڵکی د ەبێتەد یەیکۆمپانیا
کانی ەفۆند .بوون وانەفررەکی سیاسیی بەڵستییەرهەی دووچاری بەوەر ئەبەل  ،ڕاستێنرانەنر ەتا س ەانپڕۆژ

نگ و زۆر ەکی درەالڕێی  ەب دەشێت  ەتییەوڵەد ەدارییپشکم ەئ .دارپشکتیی ەوڵەفۆندی د ەبوون و سوێد دانمارک
 39رێت. لێراندن دابنە کانی گ ەبنجیی ەنکی بۆچوونەت

 جوداوازیی ،ەوەرمایە ی سە وەستناو گو ەوتەرکەس یڕێی باج ەل وێت،ەیەد جڤاکیداتی ەنێو سیاس ەل ڕیفۆرمیزم
سۆسیالستانی بریتانی دارماڵ بکات )ڕێک بخات(.  ،هلیەتیی ئەنەزمیی بازاڕ و خاومیکان یەزادداهات و سامانی 

با ەمیش دەئ .پێش ەهێنای یان –رکراو ەبەستەی د  «ەژینمووچ» «،[ماییەی بنە مووچ] ەمووچەبن»ی ەبیرۆک
رخستنی ئازادی و ەستیش لێی سەبەم .«مە کی کەیەپار ەبڕ»و  ەیی جڤاکیی بێمزکارگێڕ ەل تبریتی بێ

 Bertrand سڵەڕ بۆ ەوەڕێتەگەش دەم بیرەی ئەرچاوەس 40.ر بازاڕی کارەرانبەان بوو باڵتیەوخۆیی ەربەس

Russell  ی ماف دەڵێت  ەیە ونێکی سوێدی هبۆچو .بوو دارتاوی سۆسیالیزمی پۆلێر ەواو بەت ەسووف کەیلەی ف
  «رانیەخۆشگوز ەزیان ل» ،ەرسزایەتی بەنەی مافی خاوکردنپێشێلچۆن  .ستووردا تۆمار بکرێنەد ەلدەبێت جڤاکی 

 41.رسزا بێتەها بەودەبێت ش 

و ەرەب ەوەتییەوڵەی دراڵەنتەساڵتی ە سەد ەی خۆی لەرنج ڕووگەکاندا س 1980ی ەانڕیفۆرمیستی گفتوگۆ ەل
ستی  ەبەم ەک)نگاندن ەکڕ ەکانی بیرۆکراتاندن و یەسیتر ەبۆ مدەکرێت  ەئاماژ .ەگۆڕیو راڵ ەنتەدیسی بڕیاری ەشێو

می ەسیست ەل رێت.گیەزنی خۆماڵیکراویش دەی مکۆمپانیا ەل ەیەخنەم ڕەئ و (ەبووەکان نەسۆسیالیست
ر پێویستیی ڕاکێشانی  ەس ەگفتوگۆ ل .ەیەمیکانیزمی بازاڕیش ه ،ەمان زیاترەنگی الی ئەس ەک  ،ی بڕیارداراڵەنتەدیس
 42. ەو« ەبازاڕی سۆسیالیستانبیردۆزەی »ڕێی  ەل ەانڕیفۆرمیستی ئایدیۆلۆژیبۆ نێو  ەبازاڕ

خۆی   ەی نوێوەڵگە ب  ەب ،لێراندنەبێ گم ەو ه لێراندنەگ ەم بەه ،یشدارەخشە نئابووریی  ەوەکی دیکەالی ەل
بۆ ئابووری   ەیەداڕێژراو ه یی نوێ ەندین پڕۆژەی بریتانیا چەانڕیفۆرمیستی وەپڕەچالی باڵی    ەل. ەپێش خستووەڕ

 
39  Björn von Sydow اڵم  ەخۆران. بەستڕۆیی مووچەی دکردنستاوێژێک بۆ زیادەد ەبوونەکان نەفۆند ەک ە پێشانی داو

بوو  ەکی هەنێکی کۆیەخاو ەک ەرمایە. س ەگرنگ ەوەکی دیکەڕووی ەکۆمپانیاکاندا ل ەل  پشک ن ەخاو ەت بەوڵەبوونی د
 Att vara med på. ە»وە رەنگێکی ئارامکەپارس  ەببێتدەبێت بزێوتر ێت تا دەی هفرەمیللیە ەرمایەو س ەر ئەرانبە»بدەشێت 

riktigt. Stockholm 1993 
 ..,London 1990 Features of a Viable Socialism ەبڕوان ە بۆ نموون  40

 .ەپێش خراوەڕ  ەم بیرەدا ئ Björn von Sydowی ەکەناوبراو ەسیاسیی ەوتارگ ەل 41

 . ,London Fabian Essays in Socialist Thought ەبڕوان ە بۆ نموون  42
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م داخوازیی دێمۆکراتیی  ەو ه پارێزیی میللیەو ژینگمیللی ی یم ئامانجی گرنگی ئابوورەدا هەمانەل .43دارەخشەن
ی ەکەی»ڕێی  ەلدەکرێت  راڵ ەنتەدیس ر بڕیار دانی ەسەخت لەشدا جەت لێرەنان ەت ێت،گیرەچاو دەڕ کۆمپانیا

  ەی ژینگگرتنچاوەڕ ەک ەدایەوەم لەکەی یەپل ەدا بەی نوێ بێت لێرەوەئ .ەوەـ «رمانەی خۆف بەرهەمهێنان
 .دارەخشە نبۆ ئابووریی  ەڵگەب ەکرێتەد

 

 ا ئوتوپی

سۆسیالیزمی  ەوەئ ،ەوەنوێ بخاتوام گرفتی ەردەساز بە ی پیشجڤاکر ەکی بێت و گەمیش ەه ڕیفۆرمر پێویستیی ەگ
پێش ەڕست ەدەخاڵی نێزیکدەبێت  .دی ەبێنێتواو ڕسکاو ەترد و ەی بێگجڤاک تهیوای وا بێناشێت  ەانڕیفۆرمیست

ی  ێکجڤاک ەبێتەش دەوەب ،ی بێچینجڤاک» :ەوەکاتەد ڕیفۆرمیزمالی  «ی باشجڤاک»بڵێین دەشێت . خڕێنب
 . «اناڵتیەوهێزی ژێر ڕکێفی ەتیی بەوڵەاڵتێکی دەسەن دەخاوی کسانەی

هێز  ەتی بەوڵەد ،ڕیفۆرمیزم، ەوانەپێچەبون. ەخ ەن ەتی گفتوگۆیەباب ەان نڕیفۆرمیستالی    «تەوڵەی دەوەپووکان»
ی ەندازیارانەری ئەبۆ هون  میللی،تی ەوڵەاڵتی دەسەد .جڤاکڵنانی ەبۆ هەنێت کی دادەمیشەکی هەیە زگەد ەب

  ەب EC کگرتووەورووپای یەئی ەوانەنێو ئ ەبن لەان زیادتر دڕیفۆرمیستتا دێ ەاڵم هەب .ەگرنگێکی مرازائ جڤاکی
  ە س نییەکەی سۆسیالستی فرانسی تاک Gilles Martinet .میللی–بانڵنانی ەه جڤاکزانن بۆ ەتێک دەرف ەد
  ،بینێتەنوێ د یەڕیفۆرمیستانکی ەایئوتوپی ەکگرتووی نوێ بەورووپای یەئ

 
 رێت.کەد ەتەو بابەی لەدا باسی چوار پرۆژ Features of a Viable Socialism ەل  43
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خۆیان  ،اڵتی سیاسیەسەهۆکارێکی د کەو ،ورووپاداەئ ەسازی لەم جار کرێکارانی پیشەکەنادا بۆ یەکەیـ  1830 ەل
شۆڕشی  ەلبوون و کرێکارانی پاریس ڕی نێوشار ەشداری شەب 1831ساڵی  ەل  (نسیج )کرێکارانی چینکاری   .نواند

 ،باتی کرێکارانەک بۆ خەک هێمایەش و سوور، وە ئااڵی ڕم جار ەکەبۆ یە مەو دەئشدار بوون. ەب 1848ساڵی 
 . ەوەمای سۆسیالیستان ۆش بەک ەنارکیستان و سوورەماڵی ئ ەش بوو ەپاشان ئااڵی ڕ .ڵکراەه

 «میللیەی فرسۆسیالست»م ەکەی  ەک ،دا« ـیمیللەفرنی کرێکارانی ەنجومەئ» ەستان ل ینارکەستان و ئیمارکس
ی  سۆسیالست» 1871 «ی پاریس ەکۆمۆن»وتنی ەپاش ک .کیان گرتەی ،بوو (رناسیۆنال ەئینتی سۆسیالست)

 ەکی سۆسیالیستانەیەیویست فرانسەڕینێک بوو دەڕاپ ی پاریسەکۆمۆن .وتەکی تێ کەرەدووب «میللیەفر
 .ەرمانی شۆڕشگێڕان ەکۆمیونی خۆف  ەبریتی بێت لێنێت زرەدابم

ڵ  ەگەل .بووەواجی هەالتینی سویسرا ڕ ەشەسپانیا و ب ،ئیتالیا ،ەک فرانسەالتینی واڵتانی ەو ەل ەکیستانرناەبزاڤی ئ
یان  «ندیکالیزمەس»، سازیداەی کرێکارانی پیشندیکاەنێو بزاڤی س ەرکیزم لناەجێگیربوونی بیری ئ

ی  راڵیستەنتەسی ەورەمدا سازمانی گەکەڕی جیهانی یەش ەر لەسااڵنی ب ەلی لێ زا. « ـندیکالیزمەنارکۆسەئ»
  CNTسازمانی  ەندیکالیستانەی سەرێکی دیکەنگەس .هێز بووەی بەندیکالیستانەنگی سەڕ CGT ەی فرانسندیکایەس

  CNT ،دااڕی نێوخۆی سپانیەش ەل  .بووەسپانیای کۆماردا ه ەکی سیاسیی گرنگی لەیەمیان نۆرەئ .بووی سپانیا 
رگیز  ەه ەیەوەیان ڕێک ئەکەڕەگرنگی باو ەرەخاڵی ه .نارکیستانەم ئەردەب ەزموونێکی بێتەخترین ئەس ەوتەک

 .بن ی کۆمارتەحکووم شداری ە ناچار زانی ب ەمان خۆیان ب ەئاڵم ەب ێک ببنتەحکوومشداری هیچ  ە بنابێت 

 ەل .ەیەندامی هەملیۆن ئ  3 ەیان کرا کەزرێنرا و بەدا دام 1922 ەلمیللی ەی فرندیکالیستەنارکۆسەئسازمانی 
 ەب SAC ی کرێکارانی سوێدراڵەنتەسسازمانی  .اڵتن بۆ ستۆکهۆلمەه شیرانیەڕێب  ،و ڕما کاندا لێ دراەیـ  1930

 ەیەانڕیفۆرمیستی باڵری ەنوێن SAC .کانەزنەم ەندیکالیستەس ەسازمان ەل ەکێکەی ە وەندامییەزار ئەه 30 خۆی و
 . ندیکالیزمدا ەنێو س ەل

  Tsarismتی  ەتسار ەباتی دژ ب ەخ ەنگیان لەی پێشەنۆرو بوون ەه ەنارکیستانەبزاڤی ئ ,شۆڕش ەر لەڕووسیا ب ەل
راو ەد ەندیی جووتیارانی کردبووەهاوب ەوات ،ندیی گوندەدا بوو هاوبەوەنارکیزمی ڕووسی لەندیی ئ ەتمەتایب .نواند

نگی ەی پێشبیردۆزدوو  ەوەڕووسیاش ەر لەه .نانەی دادەستان ینارکەی ئجڤاکتیی ەڕەی بنەکەی ەو برشار( ە)س
 . (1921ساڵی ی ە مرد) Peter Kropotkin( و 1876ساڵی ی ەمرد) Mikhail Bakuninیدا بوون ە نارکیزم پەئ

Pierre – Joseph Proudhon (1865ساڵی ی ەمرد) نارکیزمی فرانسی بووە خشی ئەگرنگترین ئیلهامب. Proudhon  
نها  ەبوو کار ت ەوە ستیشی ئەبەم «!ەتی دزیی ەموڵکای» ێت:ڵە، دەی ناسراو 1840 ساڵیکی ەیەڕاگواست ەپتر ب
 . مەرهەب ەتەی هێناویانەوانەست ئەد ەوەبدرێت جڤاکسامانی  ەها باشەو ەواتەک  .نرخ دروست بکات ەشتێک

 

 شانرخاندن  

بۆ  ەوەهێنایە د ەوەسروشت ەی لەڵگەبرێکی ڕێزداری جیهانی بوو، زانستکا Peter Kropotkinکرۆپۆتکین 
پرنسیپێکی   «ی ژیانەلەپ»پێیان وابوو  ەک ،Darwinکانی داروین ەر جێگرەرانبەب نارکیزمەکانی ئەشاپرنسیپ

ڕێی   ەل .ەدا زاڵترتسروش ەکتر لەی ییویست پێشانی بدات هاوکاری و هاریکاریەکرۆپۆتکین د .سروشتدا ەل ەرەڕێب
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کڕۆپۆتکین پێی  .نەکەر دەبەستەوامیی خۆیان دەردەب رەوەی بوونکانەجۆر ،ەوەی ژیانەلەڕێی پ ەک لەن ەهاوکاریی
- باننی ەنجومەئ ،کگرتنی ئازادەی ،یمانی ئازاد ەپ ێت.بینەدا دەو ڕۆژگارەی ئجڤاکفراژووتنی  ەیل لەمان مەوابوو ه
  بێت:ەوانتر دەیان فرەتا دێ نۆرەموو هەه ەمانەئ  ،میللی

بزاڤێکی  ەکدەبێت لێمان ئاشکرا   ،ینەکان گیر بکەندە ژیارم ەتەمیللفراژووتنی ئێستای  ەرنج لەر سەگ»
واندنی ئازادیی  ەان و فرتەحکوومی چاالکیی ەازنی بەوەکردنسکەستی تە بەم ەب ەیەڕاهێزان ه ەڕوو ل

ی ئێستا و دکارەبی ەزگەدامود ەڕاست  .رچاوی ئێستاەی ب Evolution ڕسکان ەیەمەئ .سانەکەتاک
موو ڕسکانێکی ەک هەو .داەم ڕسکانەڕێی ئ ەکۆسپ ل ەبنەک دەیەمیرات جێماو تاڕاد ەریی بەپێشداو

 ەوجا لەو ئێنێت کۆسپ بڕم ەتەبوون ەک  کانیەنکۆ ەالوەک ەشێکڕڕێی شۆەنها چاوەمیشیان تەئ ەدیک
 44.«ربگرێەوتێکی ئازاد وە دا ڕزاو(  ەد )تاززاوەنی جڤاک

 

ڵکوو هاوکاریی ئازاد و  ەب  ،تی ناەمانەرلەپ .ەی ەندەئایسازمانی  ەشێو «انگرووپکگرتنی ئازادی ەی»الی کرۆپۆتکین 
 .ی مێژوو کۆک بنەنوێی ەییئابوور ەرم ڕۆژگاەڵ ئەگەها لەکی وەیەشێو  ەبنەکگرتنی ئازاد دەی

 

 مرۆڤنۆڕی 

 ،ەیەهتیڤ( ی  ە)پۆزتی ەئای ەرەش و هەگ ەرەکاندا مرۆڤنۆڕیی هەسیاسی ەیئایدیۆلۆژیموو ەنێو ه ەنارکیزم لەئ
 ێکجڤاک ،تەوڵەاڵتی دەسەهێزی د ەدوور ل ێکجڤاک ەل ەبریتیی ەک ەنارکیستان ەیای ئئوتوپی ەبناخ ەشەمەر ئەه
ی ەئاماد ،واو جڤاکینەمان تەمرۆڤ الی ئ بێت.ڵنراەسان هەکەو تاک گرووپوتنی ئازادی ە ر ڕێککەسەواو لەت

ر ەبەڕێک لو  کساننەواو یەت ەوەڕووی توانای سیاسیی ەمرۆڤ ل .نگیی جڤاکینەو هاوئاه ەهاوکاریی ئاشتیخوازان
نێو   ەل «وخۆ ەدێمۆکراتیی ڕاست»و  ەوەنەکەت دەڕ «کی ەرەدێمۆکراتیی نوێن»ندیکالیزم ەنارکیزم و سەئ  ەشەمەئ

 .ەنموون ەنەکەدرماندا ەی خۆف گرووپ

ندیکالیزمی ەنارکیزم و سەئ .ەیاڵکردی پاش شۆڕش دانراوەنها بۆ دۆخێکی خەی مرۆڤ تەیەم وێنەاڵم ئەب
لێنین   ەزۆر زووتر ل ،لێنین یزێد وهای  Bakuninباکونین  .ەمیزاد زۆر ئاڵۆزترەئاد  ەل ەیەشۆڕشگێڕ نۆڕینێکیان ه

موو ەک هەو باکونین .نگێکی شۆڕشگێڕی هۆشیارەی پێویستیی پێشەربارەداڕشت د  بیردۆزەیەکی ،خۆی
دا بوو چۆن  ەوەل ە کێش ێت،دابن Spontaneousخۆ ەکی خۆبەیەپرۆس ەیویست شۆڕش بەد  نارکیستانەئ
باکونین  .بکرێتڕووکارێکی دروست  یەئاڕاستزراو ەی دامەشیراز ەخۆ دژ بەلێری خۆبەالماردانی گەپ
  ەنارکییەو ئەی ئەرگەنێو ج ەی لەوەب ەیەرستیدا پێویستی هەپەر کۆنەسەوتنی شۆڕش بەرکەس»  :ێتنووسەد
ک خستنی بیر  ەبۆ یهەبێت ێک ئۆرگان ێت،پێک دێن ەکەری هێزی شۆڕشەبەرلەم سەم ژین و هەه ەی کەلێرەگ

لێر پێک ەدروست بۆ بزاڤی گ یەبیرۆکن ەخاوو   رەڕێبوی ەپت یەستەد ەپێویست» .«ەو کرداری شۆڕشگێڕان
  ها دروست بکاتەی نهێنی وەت شانیویسەباکونین د ،ەیەزانیاری ه ەسازمان و ن  ەل نەی گەوەر ئەبەل 45«بینین

 
 . 1908ی سوێدی، ساڵی  ە مەرجەت  ,Erövringen av brödet,P. Kropotkin 1898: ەبڕوان  44

  .Stockholm 1978Från lära till handling, Anarkism: ە، بڕوان D. Guerin ەل ەیەڕاگواست 45
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بێ  » باەد ەمانەئ، شۆفێر[ ەندە: ڕانئاژێر] «ئاژێری نهێنی» ەبا ببن ەنارکیستان دەئ  .ی دیار بنەوەن بێ ئەکار بک
نێو   ەب ەئاپۆر «اڵتەسەکیی دەرەکی دەیەنیشان ەموو جۆرەهبێ و  رمیەف بێ هیچ مافێکی  ، ناونیشان، بێ ەنیشان

 ن. ەرباز بکەددیکتاتۆریدا 

  ەل «ڕێنموونی» ە وڵیش دراوەه بووەنگی هەی هۆشیار سەمینەک ەڕ بەندیکالیزمی شۆڕشگێڕدا باوەنێو س ەل
  ،بوو ەوەستیش ئەبەم . ڵک ەخ چرایو وێن ڕێن ەبا ببنەد ندیکالیستەوانی سەپێشڕ . ەو ەجودا بکرێت «تیەرایەڕێب»
ی  ەرانەی ڕێبەی نۆرەربارەلێنین دبیردۆزەی  و کەالیە ندیکالیزم لەنێوان دیدی س ەنەسنوورێک بخ ەم جۆرەب

 .کەالیەل پارتی

 

ین ی  جڤاک ی ەک ەگرنگی 

دا ەمەل رێت.نەم دادەکە ی جڤاکیی یەکەی  ەس بەکەدا تاک ەندیکالیستانەو س ەنارکیستانەئ بیردۆزەیەکیموو ەه ەل
  هێزی لێکەخاڵی ب دایزمڕالەلیبنارکیزم و ەنێوان ئ ەل ،تیداەوڵەاڵتی مۆدێرنی دەسەی دەوەبووننگارەرەب ەو ل
 .ەتوندی جڤاکیی ەب ەرێکەوەس بوونەکەتاک ەندیکالیست الیان وایەنارکیست و سەشدا ئەوەڵ ئەگەل .ەیەوتن هەک

کار  ی گرووپ .ەڵنراوەه بەرهەمهێنان ندیی کار و ەر هاوبەسەکدا لێجڤاک ەل ەندامەئ ەمیشەمان هەس الی ئەکەتاک
 .ەیەی هەمان نۆرەندیکاش هەس، گرنگن ندیکالیستانەالی سسان ەکەتاک کەو بەرهەمهێنانو 

ندیکالیزم ەنارکیزم و سەئ .ەنتراڵیستەستیی مۆدێرنی ەوڵەاڵتی دەسەمرۆڤ د بوونیەنرچاوترین هێمای ئازادەب
ندیکالیزم ەنارکیزم و سەنجی ئائام .ەبناخ ەنەکەد جڤاکو  ت ەوڵەنێوان د بیردۆزەکییی گرنگی  اڵوێردنەه

کی و ەی سروشتەکەی جڤاکی یگرووپ ،سانەکەتاک ەل  ەیبریتی جڤاک .تیەوڵەی دەزگەبێ دەب ەرمانەی خۆف ێکجڤاک
  ەببێت تەمیللی ەوەی ئەوەنگاربوونەرەبۆ ب ەوەڕێت ەپەدی میللتی ەوڵەی دەوەنگاربوونەرەب .گرنگ پێک دێنن

 . ەمیللیەفری ەدیارد ەواو ڕوویان ل ەندیکالیزم تەنارکیزم و سە ئ .کی جڤاکیەیەکەی

 

   جڤاکی گۆڕیی   مێتود 

ر  ەرانبەها بەیاریی ڕەن ەوەکاتەش دەمەئ .ەوەشێنێتەڵوەهت ەوڵەد ەکەیەپرۆس ەواو ڕوو ل ەت ەی سیاسییانمێتود
زمانی  ەل رەه .ەوەمانیشیەرلەنی پەنجومەئ ەب ،زراوداەتی دامەوڵەاڵتی دەسەی سیاسیی دئۆرگان ەشداربوون لەب

Proudhon  ەمانەرلەڵبژاردنی گشتی و پەشداربوونی هەب ەدژ ب ەکدەکرێت و ەی ئەڕێساک  ەی لوەیڕەپ ەوەـ:  
تی ەوڵەاڵتی دەسەد ەی دژ ب  «وخۆەی ڕاست Actionک ەت»داوای  ەوەبری ئ ەل «ناودێر ەن ،رەنوێن ەن»
 ەوەسییەکەکی تێرۆری تاکەت ەر لەه .ەمان گۆڕاوەپێی دۆخ و زەش بەوخۆیەڕاست ەکەم تەی ئەشێو رێت.کەد
بیردۆزەی  ە ل ،«ەسانی ئامادەشۆڕشی ک» ،زنەی مگرتنمان ،ریەرانسەی سەی شۆڕشگێڕانگرتنتا مانەه
کی  ەت ەوەندیکالیزمی شۆڕشگێڕەالی سەب .تەوڵەاڵتی دەسەهۆی ڕمانی د ەبێتەد  ەی ەکەو تەدا ئەندیکالیستانەس
یش گرتننرخی مان .ابڕدزۆرانی دوا بۆ  ەکردنڵکوو ڕێ خۆشەب ،ەسیاسی نییئابووری یان ی وتەستکەبۆ د گرتنمان

ی ەوەننگاربووەرەب ە ل ،چینی کرێکار ەدایەوەڵکوو لەبستێندرێن ب ەیەوانەل ەک ەدا نییەیانئابووری ەوتەستکەو دەل
 .ەوەبێت ەباتی ال تیژ دە یستی خم وەو ه ملمالنێ توانایم ەه ،وخۆی دوژمنداەڕاست
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بیردۆزەی  ە ک لەیان و ،ەالماری سیاسییە پ ،نارکیزم ەئ  ەت بەتێکی تایبەسڵەخ ەباتێکی بووبێتەخ ەشێو
الماری  ەندین پەمدا چەیەی نۆزدەدەو کۆتای سەمەد ەل .ەی «سیەکەتێرۆری تاک»ڵێن ەدا پێی دەنارکیستان ەئ

  ەل 1881ساڵی  Tsar Alexander IIم ەری دووەلیکساندەتسار ئ .جێ هێنرانەب ەو ەکیستانرناەئ نەالیە سیاسی ل
 «ل ەویستی گ» Narodnaja Voljaی ەنارکیستانەندامێکی سازمانی ئەن ئەالیەل دا ناودارالماردانێکی سیاسیی ەپ
  .ڵنرانەبوو هەیان ه ەنارکیستانەئیلهامی ئ ەها کەباتی وەخ ەستەد  ەوەـ 1968سااڵنی پاش  ەل .کوژرا ەوەـ
ماینهۆف  –ر ەی بادەستەد»شی سۆر ە رتەباڵی ئ ەبۆ نموون  ،هێناەکار دەسییان بەکەش تێرۆری تاکەمانەئ

Baader – Meinhof» ەل جۆرێک ەب بیردۆزەوەڕووی  ەل ەمانەئ .کانی ئیتالیاەرووس  ەڵمانیای ڕۆژاوا و پۆلەئ ەل  
کی  ەم تەبوو ئ ەوەستیش ئ ەبەم ن.یش بوو« ی کردارەندەپڕوپاگ»هاوکات  ەک ننراەداد «وخۆ ەڕاست یکەت»

  Excitativeگوترا تێرۆری ەد ەمەی ڕووسیدا بەنارکیستان ەئبیردۆزەی  ەل .هان بدات بۆ کردار ەئاپۆر ەتێرۆر
لی ەسان و سازمانگەن کەالیەل ەمانەئدەڵێت  ەنارکیستان ەم تێرۆری ئەبۆ ئ ەیە کیش هەیەڕاڤ  .«رەورووژێن»
 .دابراون ەرئاپۆ ەڕاستیدا ل ەاڵم لە انن بزەد ەوی ئاپۆرەڕپێش ەدرێن خۆیان بەنجام دەئ ەهاوەو

  تۆلیستۆی زنی ڕووسیاەری مەنووس .رەب  ەی گرتەوانەڕووکارێکی ڕێک پێچ ەنارکیسیانەختی بیری ئەێکی درچڵ
Leo Tolstoy شۆڕشێکی   ەم بڕوای بە ئ  بێت.ەکیان نەند بوو یەسەنارکیزمی پەکانی ئەسیاسیی ەگرنگ ەڕەموو باوەه

ت  ەوڵەاڵتی دەسەد ە باتی دژ بە. دروستترین ڕێبازی خەوەکردەت دەکی ڕەدڕیی  ەموو جۆرەبوو. هەکی هەئاکار
ی تۆڵستۆی ەڕانەالش ەنارکیزم ە م ئەئ ێت.درێتەباجی ن ێت،کرەربازی بۆ نەس ێت،دا بکرئاست ەل یبوو الساری ەوەئ
 یگاندی الساری .ری ئازادیخوازایی هیندستان کردبووەی ڕێب Mahatma Gandhiهاتما گاندی ەم ەواو کاری لەت

ندی یزمانی ه ەی ب«  ەدڕیی –نا»م پرنسیپی ەگاندی ئ .باتی سیاسیداەخ ەگرنگی نوێ ل ەرەی همێتود ەکردبو
 . Ahimsaناونا 

 

 شێوازی حوکومڕانی  سیایس  

کیی نێوان مارکسیستان و ەرەی پاش دووبەی( ـکیسترناەئ سیۆنال رناەئینتمیللی« )ەنارکیستی فرە»ئو ەئ
 :ی جێگیر کردەم خااڵنەئ ،ارزە دام 1871نارکیستان ساڵی ەئ

 .ەاڵتێکی سیاسییەسەموو دەنی هرکی پڕۆلیتاریا ڕووخاندەم ئەکەی -1
و  ەی ئکردنجێەبۆ جێب ەکی و شۆڕشگێڕانەاڵتێکی سیاسیی گۆیا کاتە سەد ەر جۆرەاندنی هرزەماد -2

 ەم ڕژێمەی ل ەترسییەو مەی ئەمای ەوەبێت ەو بۆ پرۆلیتاریا د ەفێڵێکی دیک ەوەکاتەنها دەت ەڕووخاندن
 . ەوەزێتەی ئێستا دەزراوانەدام

زراندنی  ەدام ەی بە وە سترا لەڕێ ب .نارکیستان داڕێژراەی دابڕی ئە وەرەگرنگترین پرنسیپی جوداک ەرم جۆەب
ی ەڕی مارکسیستانەرچی باوەرپەتوندی ب ەباکونین ب رێت.ت بسازێنەوڵەی بێدێکجڤاکتی ەوڵەاڵتێکی نوێی دەسەد

کی ەحوکومڕانیی ەبووە د ،مەدیدی ئ  ەب ،ەندەئایی ەی مارکسیستانجڤاک .ەوە دایەپرۆلیتاریای د دیکتاتۆریی
 : رگێکی نوێداەب ەرست لەپساالر
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  ،ەبێتەو دێنێت مەر دەێک هتەحکووماڵم ەب ێت،مێنە ن ەتەو بابەلرمافی ەن سەخاوچی دی چینێکی  ەدوور نیی»
ێکی تەحکوومموو  ەک هەو ،بێتەڕازی نها ەی و کجار ئاڵۆزەکی یەحوکومڕانیی ،مەخت بکەیان جەمەن ئەڕێم بد

 ەوەشئابووریڕووی  ەڵکوو لەب ،بکات ەراتیی ئاپۆرەبەڕێو ەحوکومڕانی و ب ەوەڕووی سیاسیی ەنها لە ت ،ەمەردەم سەئ
 ،کشتوکاڵ  ،ی داهات« ەرانەروەدادپ»شینی ەدابو   بەرهەمهێنان :ەوەکاتەست خۆیدا چڕ دەد  ەل ەنانەم الیەئ

 شەوەب بەرهەمهێنانی ەرمایەی سکردنرخانەت موانەه ەر لەسازمانی بازاڕ و ب ،نوێفابریکی زراندنی ەدام
موو ڕژێمان پتر ەه ەل ،تی بیرکارانی زانستکارەوڵەد ەبێتەد ەکەتەحکووم.. .بانک ەتاک ەبێتەت دەوڵەد
ێکی نوێی زانستکارانی ڕاست و  مەرەه ،ەوەکای ەچینێکی نوێ دێت  بێت.ەو فیزن د ەمکارانەست ،ەریستۆکراتانەئ
کات و  ەحوکومڕانی د ەوەناوی زانست  ەب ەک کەی ەمینەر کەسەبدەبێت ش ەداب دونیا نرێ وەڵدەند هەمەوڵەد

 .«وادەبێسکی ەیەزۆرین

 ،ەوەوانیشەڕێی ئ ەرمان و لەکۆمیونی خۆف  ەل ەندیکالیستان بریتیەنارکۆسەنارکیستان و ئەالی ئ ەندەئایی جڤاک
اڵم ەب  ،ەوەک بگرنەدا ی Federationفیدراسیون  ەکان لەکۆمیوندەکرێت پاشان  . بەرهەمهێنانی خۆکاری ەکەی
ۆمیون و فیدراسیۆن پێک  ک ە کانندیکاەسی کگرتنەندیکالیزم یەنارکۆسەالی ئ .واوی خۆفرمانییانەپاراستنی ت ەب

کی ئاماری ەیەرمانگەف  ەجۆر ەوەمانەروو ئەس ەلهەبێت تارمایی  ەتی کەاڵتدارییەسەکی دەیەشێو ەتاک .دێنن
 . میانەرهەی بکردندات بۆ کۆکەکان دەتی فیدراسیۆن و کۆمیونەیارم ەهاوکۆی

ئۆرگانی   ەبدرێت بگۆڕ ەوەباتەند و خەوەرژەسازمانی هاوب ەل ندیکاەسی ەوەئ ەوە کاتەندیکالیزم دەس ەم جۆرەب
تی ەرکەرنج ڕاکێشی هاوئەکی سەیەوێن .Corporatismتی ەرکەهاوئگوترێت ەد ەمۆدێلی حوکومڕانییم ەب .کارگێڕ

ندیکالیزمی بریتانی ناونرا  ەی سەنێ الو  .فراژووت دامەکەڕی جیهانیی یەسااڵنی پێش ش  ەئینگالند ل ەل
  (1959ساڵی ی ەمرد)  G.D.H. Cole .بوو ەانڕیفۆرمیستمیان پتر بزاڤێکی ەئ . Guild Socialismسۆسیالیزمی پۆلێر 

ی  تەمانەرلەمی پەیویست سیستەد ەم بزاڤ ەی ئەشابیرۆک .بوو ەکەپێشی بزاڤ ەل ەرەێکی هبیردۆزی ئابووریناس 
کانی ەجۆرەمەه  ەندەوەرژەو ب Functional Representation «کیەتیی کارکردەرایەنوێن» ەبدرێت بگۆر
  بێت.ەری هەش نوێنەندەوەبا ئەد ەیەدا هجڤاک ەندی لەوەرژەو ب ەند نۆرەس چە کەتاک .داجڤاک ەل سەکەتاک
ند ەش چەکەردوو نۆرەه رنەمبەرهەم بەمێهێن و هەرهەم بەک کاتدا هەی ەل ەسان بۆ نموونەکەتاک

ی ەمەم سیستەئ  Cole بێت.ەتیی خۆی هەرایەنوێندەبێت یان  ەکەر یەه ەک ،ەوەبێتەیان لێ دەندێکی دیکەوەرژەب
 .«کیەتیی کارکردەرایەنوێن»نابوو  ناو

ی ەڵ ئۆرگانی دیکەگەل کۆمپانیاوڵی دا دێمۆکراتیی ەمانی تیتۆ هەتیی یوگۆسالڤیی زەمی خۆفرمانەسیست
 . ی سۆسیالیزمی پۆلێرەشینی کارکردانەڕێنموونی داب ەڵکێش بکات ب ەرماندا تێهەخۆف 

 

 ئابووری سازمات  

ر ەی داهاتوو هئابووری سازمانی  .ەوەو سیاسی جودا ناکرێن ئابووریندیکالیزمدا سازمانی ەنارکیزم و سەئ ەل
  ەدا پیادبەرهەمهێنانانی گرووپ ەڕێک ل ەنارکیستانەرمانیی ئەخۆف  .شێوازی حوکومڕانیی سیاسی ەبێتەتی دەخۆی

مانیشی ناونابوو  ەئ  ،ئازادی گرتنکەی ەتی بگۆڕێت بەوڵەاڵتی دەسەبوو د ەوەئ  Proudhonئامانجی  رێت.کەد
دانا.   ،کیەانی سروشتگرووپ ەپێکهاتوو لی جڤاکسازمانی ئازادی  ،تیەوڵەک سازمانی دەبری ی ەل .فیدراسیۆن
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  .نێو کشتوکاڵدا ەم لەسازی و ه ەنێو پیش ەم لەه ەهەمهێنانبەری گرتنکەپێشیش ی ەل ەرەکیی هەی سروشتگرووپ
و کااڵ  بەرهەمهێنانی ەربارەیمان دەنێو خۆیاندا پ  ەل .ەساختمانی جڤاکیی فیدرالیستانی ەردی بناخەن بەمانەئ

 .ەوەوژێتکەیی نێوانیان درەڕکابش ەوەستن و بەبەد ەوەگۆڕین

 ندیکایەسلی ەمیان سازمانگەی دووەمەدا بوو ئەوەیکالیزم ل ندەسۆنارکەئ ڵ ەگەلنارکیزمی زوو ەاوازیی نێوان ئیج
ی  ەچێو ەو ببن ەڕێوەن بەن و ببەڕێک بخ بەرهەمهێنان   ەبایەد  ەمانەئ .ناەداد  ەندەئایی جڤاکناوی ەه ەب
 . و ئاڵوگۆڕیی نێوانیان بەرهەمهێنانستنی ەیمانبەپ

پێی   ەکرد، یان ب ەداوای د Proudhonک ەو ،یی بێت ەپێی کردەی کار بەدا بوو ئایا مزەوەخاڵێکی ناکۆک ل
ی ەسای ەل ،مەی دووەیەکۆمیونیستان ە م پرنسیپەئچێت ەد ەوەل دا.جڤاکنێو پێکهاتنی ی ەشێو ەپێداویستی بێت ل

 بێت. یدا کردەواجی پەڕ ەوەکرۆپۆتکین

 

 
 ا  ئوتوپی

 ەڵک خۆی لەی خەوەر ئەسەن لەکەخت دەهێزتر جە ب ەکی دیکەیئایدیۆلۆژیموو ەه ەندیکالیزم لەنارکیزم و سەئ
  رێت.بک ەنوێی ەجڤاکو  ەتیی ئەچۆنی ەپێشبینی لناشێت  ەشەوەئ رەبەل .نێنەد بونیات ەندەئایی جڤاکشۆڕشدا 

  ەل .داڕێژران ەوە ـ  Proudhonن ەالی ەر زوو لە ه ەنارکیستانەای ئئوتوپیکیی ە رەشدا ئادگاری سەوەڵ ئەگەل
موو  ەستی هەمودەی دەوەی کێشانەڕێگم ەه سپێ و ەچەوخۆ دەدێمۆکراتیی ڕاستم ەهکگرتنی ئازاددا ەی
 .ەیەئاواڵ Delegate ەسپارداڵتێکی ەسەد

با   ێت،نگی بۆ دابەد ەزۆرینێنێت هیچ قانوونێک نام .نێینەستن دادەیمان بەپ ەبری قانوون ئێم ەل»
 ەسازانەکگرتنێکی پیشەموو یەه ،موو شارێکەه ،کەاڵتییەو موو ەه بێت.نگیشی هێناەری دەبەرلەس

 . «ڕێژێەقانوونی خۆی داد

 

ن فیدراسیۆنی ەالیەی و جێگرتنی ل میللتی ەوڵەشانی دەڵوەه ێت.بڕەد تەمیللسنووری  Proudhonفیدرالیزمی 
  ێت.پارێز ەواوی خۆی دەک ئۆتۆنۆمیی ت ەیەمینەو ک گرووپموو ەدا هەم فیدراسیۆنەل .ەدوا ئامانج ەوەسازییەپیش

  ەبگرێت ندیکاکانەس ،ەو ەکرایەپۆش ددونیا ی فیدراسیۆنێکیکردندروست ەبیر ل ەمان شێوەه ەب ،ندیکالیزمداەس ەل
 . خۆ
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هێزترین ەب ەبوو ،مەڕی جیهانیی دووەپاش ش ،ەوەییمیللن فاشیزم و سۆسیالیزمی ەالی ەاڵت لەسەگرتنی د
  دیکتاتۆریی»ماند و یان ڕەمەردەو سەدێمۆکراتی ئ تیەوڵەد ەنوێیان ەم بزاڤ ەئ . ختانگی دێمۆکراتیەی سەڵگەب

  ،دێمۆکراتەڕ دژەباو ەبوون و ب ەڕگیری ناسیۆنالیستانەکی پەیئایدیۆلۆژیری ەنوێن ە مان ەزراند. ئەیان دام «لیمیل
  .بوون  ڕال ەلیبەکۆمیونیست و دژەدژ ،سۆسیالیستەدژ

  ،سۆسیالیست و کۆمیونیستان ەی دژ بەکدارانەالماردنی چەندین ساڵ پەپاش چ .نگ بووەفاشیزمی ئیتالی پێش
ند ساڵێک  ەپاش چ .ستەد ەگرت اناڵتیەسەد Benito Mussolini موسولینینیتۆ ەتی بەرایەڕێب ەب ،1922ساڵی 

لی ناسیۆنالیستی  ەگ پارتییمانیی ەهاوپ ەب  1933نازیستان ساڵی  پارتی .زرێنراەتی دامەتایراڵتی تاکپاەسەد
  ەهای لەاڵتی ڕەسەنازی د پارتی  ،1934مان ساڵی ەرلەپاش سووتانی کۆشکی پ .ر حوکم ەس ەرست هاتەپساالر

کۆمیونیست و سۆسیال   پارتی ،ەوەشێننەڵوەچار کرد خۆیان هکانی ناەبۆرژوازیی ەپارت ،رگرتەمان وەرلەپ
 .کرا ەغەدەنوێ ق  پارتیزراندنی ەت دامەقانوونێکی تایب  ەبو  کرد ەغەدەدێمۆکراتی ق 

  .وتنەمدا شکان و کەجیهانیی دووڕی ەش ەل .خرانەدە ن  ەبایەکی نەرەهێزی د ەکان بەنازیست و فاشیست ەیپارتی
ی ەیا، کۆمارێکی فاشیستانباکووری ئیتال ەل 1943ساڵی  موسولینی ،یمانان ئیتالیایان داگیر کردەکاتێک هاوپ

  .کوژراپارتیزانانی ئیتالیا ستی ەد ەش بموسولینینها ساڵێکی خایاند و ەمیان تەئ .زراندەتری دامڵڕادیکا
مای   ،خایاندەساڵی پتر ن ەاڵم یازدەب ەزراندووەیان دام ەزارساڵەتی هەوڵەپێیان وا بوو دڵمانیا ەکانی ئەنازیست

  .کۆتا بوو 1945)مایس( ی 

و  ەل ەو فاشیستان ەبزاڤی نازیستان اڵمەب .کران ەغەدەڵمانیا و ئیتالیا ق ەی ئەو فاشیستان ەنازیستان  پارتی  ،ڕەپاش ش
 . ڵداەریان هەش سە اڵتانی دیکە و ەو ل ەاڵتەدوو و

  ەل .«MSIبزاڤی جڤاکیی ئیتالی »نا  خۆی ناو ەپارت م ەئ .46وتووتر نوێفاشیستانی ئیتالیا بوونەرکەس موانەه ەل
  %8تا ەه داڕەمی پاش شەردەڵبژاردنێکی سەند هەچ ەل .«یمیلل ییمانیەهاوپ» ەناو خۆی ناو ەوە 1994ساڵی 

م ەئ ەتەحمەز .بووەندامی هەزار ئەد هەی سەکنێزیو  زیاتریشیان هێنا 1994ڵبژاردنی ەه ەو ل ەنگیان هێناوەد
« ەفاشیستان -پۆست » ەب ەکەپارتی خۆی میلل ییمانیەری هاوپەڕێب .شیست دابنێیناف  پارتێکی ەب ەپارت
 ێت.نەداد

و ەر ئەبەبوون. ل موسولینیهاوکاری  ،ی باکووری ئیتالیاداەکەفاشیستان ەکۆمار ەل ،ەپارتم ەرانی ئەزرێنەدام
 دێمۆکرات ڕانوێنن.   پارتێکی ەناچارن خۆیان ب ەریانەسەی لەیەغەدەق 

میان  ەبوو. ئەه وەپڕەچی ەهێزی فاشیستانەکاندا باڵێکی ب 1970 ە. لەناکۆک بوو ەپارتم ەئ ئایدیۆلۆژییژووتنی افر
کسانیی  ەی» ەر و دژ ب ەبمەرهەی بجڤاک ەدژ ب «،کاریەاڵتی پارەسەد» ەدژ ب ،ەدارانەرمایەسەدژ ەخۆی ب
 کرد. ەم دەستینی و جیهانی سێیەلەف  ەنگیرییان لەبوون و الی ریکاەمەئ ەتوندی دژ ەنا. بەداد« ەدرۆزنان

تیی ەرایەنوێن ەتاو ەرەس ەر لەه ەکەبوو. بزاڤ ەی هەست ڕێبازێکی دیکەردەی س ئایدیۆلۆژیشدا ەوەڵ ئەگەل
 ەو خۆی ب وەڕاستڕ پارتێکی ەبوو ە کەپارت ەم ڕۆژگارەئ  ەییشتەتا گ ەکرد. هەرستی دەپساالرناسیۆنالیزمێکی 
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 ەخۆی ب ەواتە. ک[Charles de Gaulleرۆک دی گۆل ەوانی سەیڕەپ ە]واتەنێت داد Gaullismی وەیڕەپ
تێکی ەی جڤاکی و سیاسێکتەسیاس ەکات کەتی دەوڵەهێزی دەکی بەتییەرایەداوای ڕێب ێت.نەدێمۆکرات داد

 ر. ە ب ەبگرێت Self-Assertionختاندن ەخۆجی و میللتیی ەزنایەم

 ەل ەکۆمیونیستانەی دژ Lappoفینالند بزاڤی  ەهێز. لە بزاڤێکی ب ەبوونەرگیز نەنازیزم و فاشیزم ه سکاندیناڤیا ەل
 پارتێکی نۆروێژ ەتایشی دا. لەدوالوازی کوڵێکی  ەت هە نانەی تێدا فراژووت و تەکاندا ئادگاری فاشیستانەی  1930

  ەیدا بوو. لەپ Vidkun Quislingتی ەرایەڕێب ەب Nasjonal Samling «میللینی ەنجومەئ»ناوی  ەب  ەنازیستان
  ەاڵت. لە(ی و«Fører»ر )ەڕێب ەکویسلینگ کرا ب ەوەڵمانییەری ئ ەاڵتی داگیرکەسەن دەالیەڕدا لەسااڵنی ش

  %1 ەرگیز پتر لە. هەوەان بگرنکدا خۆیێپارت ەیان توانی لەرگیز نەکان هەنازیست و فاشیست ەگرووپسوێد 
  ی Nysvenska rörelsen «بزاڤی نوێ سوێدی»ڕ، ەسااڵنی پاش ش ەل. ەهێناوەڵبژاردنی گشتیدا نەه ەنگیان لەد
  ەپانوگرو وەتیی فاشیزم. ئەرکەری هاوئەنوێن ە خۆی کردبوونگ، ەت بێسەسیاس ە م بەژمار و هەئ ەم بەه

ست، ڕامانی ەردەی بەوەی تۆژینەگوێر ەب «نوێنازیزم»گوترێت ەپێیان د ەزمانی ڕۆژان ەبیانین و بەدژ
 ت. ەیوا ناەێ ڕلیان ەو ناوەئ ەماوییەت ەندەوەئایدیۆلۆژییان ئ

  کانەپارترۆک ەس ەر باس کەب ەخرێتەد ەیەو نازیستان ەفاشیستان ەتییەوڵەد ەئایدیۆلۆژیی ەو شێوەدا ئ ەشەم بەل
 Adolfر ەی ئادۆلف هیتل Mein Kampf «باتی منەخ»نازیزم  ئایدیۆلۆژییمی ەرهەخۆیان دایانڕشتوون. شاب

Hitler زینداندا نووسی. فاشیزمی ئیتالیا  ەل ،زۆکەکی نە تایەدوپاش ک ،1925ی ساڵی ەم کتێبەر ئە. هیتل47ە ـ
وڵ درا  ەوجا هەدا ئ  1930سااڵنی  ە. لەئایدیۆلۆژیانی رمیەف دۆکیومێنتێکی  ەش بوو لەن بێبەکی درێژخایەیەماو
ی  Giovanni Gentileر جیوڤاننی ەب  ەنای بردەپ موسولینی. ەوەبکرێن مێکدا کۆەسیست ەی ناکۆکی فاشیزم لڕەباو
 . ەوەی نووسی «ڕی فاشیزمەباو»ی ەنامیلک  1932ساڵی  موسولینیجیوڤاننی، هاوکاری  ەسووف. بەیلەف 

 

 شانرخاندن  

اڵم ەها بوون بەاڵتی ڕەسەردوو داخوازی دە ، هڵمانیا[ە]ی ئ ی میللو سۆسیالیستانی ]ی ئیتالیا[  فاشیست
  ەل ەزانی کەد ەو ویستەری ئەنوێن ەفاشیستان خۆیان بڵنرا بوون. ە مای جودا هەر بنەسەیان لەکەداخوازیی

زی بااڵ بۆ ەگەوڵدانی ڕەری هەنوێن ەنازیستان خۆیان کردبوولهاویشتن. ەتی پەزنایەو مەڕوو ەیەتدا هەوڵەد
ت، ەوڵەد مکیەچ ردوو بارداەه ەزی بااڵ. لەگەستاندنی ڕەرجەب وەڕووڵمانی ەلی ئەویستی نێو گبۆ تی بااڵ و ەوڵەد
 ەیش خۆیان بکانەپارت نوێنران. ەخۆ ڕاد ن ویستە ی خاوەو کرد ەمکی مێژووکردی زیندەچ ەل بەگز و ەگەڕ

 ەبوو بەکجار توندی هەستێکی یەیوەردوو باردا پەه ەڕیش لەباو  .زانیەد ەرزەب ەم ویست ەرجومانی ئەر و تەنوێن
 ەرەه هێز وەب  ەرەه ەیەوانەنها بۆ ئ ەیگوت مان تەد ە، ک ەوەی Social Darwinism «ی جڤاکیداروینیزم»
 .روانەبێپ

  ەل ،ەتانی دیک ەوڵەر دەرانبە، ب ەیراەکۆگت ئۆرگانیزمێکی ەوڵەد ،ی بیریاری فاشیست  Alfredo Roccoبۆچوونی  ەب
  ،ەنی ژیانەی پتر شایە وەئ ،ی باش ەرەتی هەوڵەکی دەڵبژاردنی سروشتەه .بۆ مانی خۆی ەدایەییانەزەباتێکی بێبەخ
اڵتی ەسەی نێوان دەئاواڵپێشبڕکێی »: ەوەمی ئیمپێریالیستانەردەس ەتەوا جیهان چووە. ئەبێژنگ داو ەل

 
 .ەوە باڵوکرای  1993 سوێدی ساڵیە ب Mein Kampfی ەمەرجەدوا ت  47
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م  ە.. ئ.پشتگوێی بخاتنابێت ، بژی تستی بێەبەم تێکەمیللر ەقانوونێکی پۆاڵیین و ه ەتەبوو ەئیمپێریالیستان
 . «موو نرخاندنێکی سیاسیەنگاندنی هەڵسەبۆ ه ەی ەپێوان ەتاک ەتییەڕەبن ەڕاستیی

کان )پاشان  ەدا ئارییەیملمالنێم ەنجامی ئەئ ە. لی جیاوازدازەگەنێوان ڕ ەل ەیملمالنێر مێژوو ەدیدی هیتل ەب
بواری   ەوان بااڵترن لمەه ەل ەک ەرا( پێشانیان داوکار هێنەب Nordic race  «یزی باکوورەگەڕ»مکی ەچ
  ەچ ب ، ەربڕینەنها دەکانی مێژووی جیهان تەموو ڕووداوە. هەالنی دیکەگ ەب هێنانر فرووەو س سازینگەرهەف 

 ەوەڕێتەگەمێژوو د ەر لە تی بەوڵەدەزنەنگ و مەرهەمانی ف ەن .زەگەخۆپارێزی ڕی ەریزەغ ەراپ، لەخ ەچاک چ ب
ریک  ەزدا خۆی خەگەهراندنی ڕەمی ژەردەس ەتێک لەوڵەد» چ.ەملک النیەگ زی ئاری وەگەبوونی ڕڵەبۆ تێک

 . «موو جیهانەر هەی هەورەگ ەببێت تی خۆی ڕۆژێک دێ ەکەزەگەکانی ڕەباش ەرەه ەپاراستنی ڕیشاڵ ەبکات ب

پێش بیرکاری و  ەست و ژان خرانەنا. هەادد Actionک ەتویست و بزاڤی  ەخۆیان ب ەکەردوو ڕێبازەه
  «ڕاستی»ی ەبستراکت. پێوانە ی ئەوەو بیرکردن ەگوت  ەک بەبڕا نەردەد ەوەکرد ەویستی سیاسی ببیردۆزەوە. 

   .کیەزموونەئزانینی ک ەست نە وتن و هێزی هەپێشک ەبوو

کانی ەوەتۆژینبۆ  ەوەڕێتەگەی نازیزم و فاشیزم دەی Anti-Intellectualismتی ەبیرکارەم دژەپاشخانی ئ 
نگی  ەی سەربارەد ەمیزاددا، واتەکی ئادەژیانی گیان ەل Subconscious «ئاگای ون»ی ئاستی  ەربارەروونناسی دەد
بیردۆزەی ند ەچ ەبریتی بوو ل ەو پاشخان ەی ئەشێکی دیکەب .کیەی هۆشەوەکردنر بیر ەرانبەب ەریزەست و غەه
ی ەوانەکێک لەی .(d’ Annunzioو  Bergsonبوون )ەمدا هەی بیستەدەتای سە رەس ەل ەک ەوەفیی کردەلسەف 

ک ەیەماو ەک ،( بوو1922ی ساڵی ەمرد) Sorel Georgsonی فرانسی ناسجڤاکن ەب ەنای بۆ دەکان زۆر پەفاشیست
 ەدا سۆڕێل ب  Réflection sur la violence  (1908) «دڕی ەڕامانێک ل» ەناساند. لەندیکالیست دەس ەخۆی ب

گۆڕن. ەن مرۆڤ دەکەها دروست د ەی و «ابی نایەچرک» ەمانەدا، ئەڵدەی سیاسی و دڕیدا هەوەنگاربوونەرەب
ریان ەی جڤاکی هێزی بزوێنەفسانەگۆڕانکاریی جڤاکیدا ئ ەلدەڵێت تی ەخۆی بیردۆزەیەکیشابیر الی سۆرێل 

  .»ەفسانەگوت »ئەد ،ورووژاندەد ی سیاسیەوەو کردەڕوو یانی جڤاکیگرووپی ەو بۆچوونانەسۆرێل ب. ەیەه
ڕاستی و  –ن ەفسانانەو ئەی ئەزاد ەدا بوو کەوان ەو کردەڵکوو لەبوو بەڕۆکیاندا نەناو ەکان لەفسانەی ئهاەب

 .ەستەبەنجامیان مەرئە، دەناڕاستییان گرنگ نیی

 

 مرۆڤنۆڕی 

و   ەوەکاتەت دەڕ بیردۆزەکی گەلیەم گریمانەه .کاتەد ەکۆبیری دێمۆکراتان ەباتی دژ ب ەفاشیزم خ»
بۆی  ،ەیەی زۆرینەوەر ئەبەنها لە، تەزۆرین ەوەکاتەت دەڕ ەوەفاشیزم ئ . کانیەکییەکرد ەم ڕاستاندنەه

پرسی   ەماوەی ماوەوەڕێی ئ ەل ەزۆرین ەوەکاتەت دەڕ ەوەتی. ئەی مرۆڤایجڤاکوای ەرمانڕەف  ەببێتهەبێت 
 ەیەهکی ەناچارپیت و خێرخواز و ەجوداوازیی ب ەکێنێت لمەیسەحوکومڕانی بکات. فاشیزم دبکرێت پێ 

 . «ناکرێ دارماڵ ، دەنگدانک مافی گشتیی ەی وەکی میکانیکانەیەپرۆس ەب رگیزەڵکدا هەنێو خ ەل
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. ئادۆلف  ەرگیراوەو Gentileو  موسولینیی  –( 1936) «ڕی فاشیزمەباو»ی ەکەنواندنڕا ەل ەیەم ڕاگواستەئ
دەبێت ردا، ەبازرگانی و زانست و هون ەک لەر وەتدا، هەسیاس ەبوو. لەهای هەتیی وەاڵیەترەڕی سەریش باوەهیتل
 . نناکرێ  دێرناو ەبڕیاری زۆرین  ەش بەمانەئ .ەوەپێش ە بێن «کانەباش ەرەه ەمێشک»

پرنسیپی   ەوات ، تیەسایەبا پرنسیپی ک ەد .«ئاسایی دانانێتیی ەنگێک بۆ مرۆڤایەتیی نایاب هیچ سەبلیم»
اڵتدار و  ەس ەو ژێر دەڕوودەبێت رێک ەموو ڕێب ەه» ێت:دا ڕاستێنرجڤاکری ەبەرلەس ەل ،تیەرایەڕێب
 . «رپرسیار بێەو ژوور بەڕوو

 

ی ەمەو دەناوێکی ئەور ەند گەر چەب  ەبردە نایان دەتیی خۆیان پ ەاڵیەرتەسبیردۆزەی کان بۆ پاس دانی ەفاشیست
( ناودارێکی بواری ئابووریی  1923ی ساڵی ەمردرێتۆ )ەپ .Robert Michels  و Vilfredo Paretoک:ە، وناسیجڤاک

کورتی ە. بەوەکتریان گرتۆتەمێژوودا جێی ی ەڵی جودا لەرتەبوو چۆن س ەوەرمی ئەرگەش سەوەل ەبوو، جگ
ئاشکرا و   ڵیەرتەن سەالیە ل جڤاککانی ەموو جۆرە یگوت هەتی دەاڵیەرتەی خولی سەربارەم دەی ئەکبیردۆزە

  دەنگدانڕاستیدا مافی گشتیی  ەل». ەوەگرێتەتی دێمۆکراتیش دەوڵەت دەنانەت ە مە. ئەێوڕەب برێنەد ەوەشاراو
 «ل ەویستی گ» ەربڕین لەد  ەببێت ەیەوەی ئ ەو شایان ەحوکومڕان Oligarchy ئۆلیگارکی رەه ێت، بەیان نهەبێت 

و بوو، ەپڕەناسێکی سۆسیالیستی چجڤاک (1936ی ساڵی ەمرد) Robert Michels «تیەخوازیەک ئاواتەیەمینەک ەک
ناوی   «ئۆلیگارکیی پۆاڵیین»ی ستوورەد ەم بە. ئەوە کۆڵییەڵمانیای دەندیکا و پارتی سۆسیال دێمۆکراتی ئەس ەل
ندین میکانیزمی  ەڕێی چ ەکانیش، لەدێمۆکرات ەرەت هەنانەموو سازمانێک، تەه ەیەوەستیش لێی ئەبەرکرد، مەد
  ەیەه Michelsکی ناوداری ەیەوایی بکات. ڕاگواستەرمانڕ ەڵ ف ەرتەی سەوەبۆ ئ ەوەچێتەکی دەسپیوی سازمانەچ

 ێشان دا. پر فاشیزم ە رانبەهاوسۆزییان ب Michelsم ەو ه Paretoم ە. ه«ئۆلیگارکی ەوەکاتەسازمان د»دەڵێت 

 

ین ی  جڤاک ی ەک ەگرنگی 

و  ەڕی فاشیستانەباو ەکی بوون لەرەی سەکەز یەگەل و ڕە، گ(ەوەتەنت )ەمیللت، ەوڵەک باسمان کرد دەو
تیی ەیکەت و یەوڵەدفرووی ر ەسدەبێت موو ەر هەه  و تاک گرووپند، ەوەرژەی هاوبدا. چین و سازمانەنازیستان

ی  ەوەبۆ ئە وەدا کۆ بکرێنەکەک یەی ەکان لەستەموو دەه ەیەوەلمێنن. ئامانجیش ئەی بسەو شیراز بن میللی
 بێت.یدا ەڕی هێزی فراژووتنی پە وپەدا ئەدیک  تیە ر میللەرانبەب

یان دروست کرد،  «Totalitarianتۆتالیتار  -گشتگیر تی ەوڵەد»مکی ەکانی ئیتالیاش بوون چەفاشیست
دا « ـزمیڕی فاشەباو» ەدا. لجڤاککانی ەنەر گشت الیەسەبهەبێت واوی  ەتێک بوو کۆنترۆڵی تەوڵەستیش دەبەم

.  »ەنیی ان، چین( بوونیندیکاەسسیاسی،  پارتی) گرووپ  ەس نەکە تاک ەت، نەوڵەی دەوەرەد ەل»  :ەهاتوو
 ێت:کرەها باس دەو ەوەتە وڵەد ەس بەکەیی تاکندەیوەپ

  ەرباز لەس   چۆن، ەوەکرێتەندپات دەچ ە گربناکرێت رشکێن ەس سەکە تاکدا ەتی فاشیستانەوڵەد ەل»
  تەمیلل ەتی فاشیستان ەوڵەد بێت.ەتر دەورەگ ەوەکانییەڤاڵەی هەڕێی ژمار ەڵکوو لەتیپدا داناهێزرێ ب
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خش ەئازادیی ناپێویست و زیانب ڵێت.هێەس جێ دەکەمواریش بۆ تاکەکی هەودایەاڵم مەخات بەڕێک د
 . «سەکەتاکک الی ەن ەتەوڵەالی د ەم دۆزانەبڕیاری ئ ێت.پارێزەکان دەکات و گرنگەست دە سنوورب

 

کات. ەد Inferiorست ەزی فروودەگ ەڕ و Superiorست ەزی بااڵدەگەبۆ ڕ ەز الی نازیزم ئاماژەگەڕی ڕەباو
رنج ڕاکێش ەس ەوەییژ ڕووی ئایدیۆلۆ ەلنران. ەدادیار ەی ن«زەگە ڕ»م ەکەی ەبکان ەنازیستجوو الی  ەئاشکرای

م کۆمیونیزم و  ەدژی بوون: ه نازیست ەن کەکەی جڤاکی دمەردوو سیستەی هکۆنترۆڵترا جوو گوە د ەک ەیەوەئ
  Plutocracyپلوتۆکراتی  ەکان بریتی بوون لەدیدی نازیست ەکان بەدێمۆکرات ەمەیی ڕۆژاوا. سیست دێمۆکراتم ەه
دا   Mein Kampf ە. لە ڕێوەبران بە، واتا جوو، دەوەزنەکارانی مەن پارەالیەڕاستیدا ل ەل ەی(، کساالرنگینە)ز

لی جوو  ەگ  ەبڕیدا دژ بەدوگاکانی بنرئۆ ەمدا لەڕی جیهانیی دووەش ەی پاشان لەو پالنانەبۆ ئ ەیەک هەکییەپێش
ی ەرەب ەی لەهرینەژ  ەو گازەئ»ر ەگەئدەڵێت  ەک  ەپێش خستووەی ڕەیەو بیرۆکەوێدا ئەر لە. هیتلکران ەپیاد

زار ەه ەپازد - ەر دوازدەسەب ەکرابای ،ڵمانیی خۆمانداەباشی ئ ەرەزار کرێکاری هەدان هەر سەسەڕدا کرا بەش
 رێت.ڵمانیا بگیەشکانی ئ ەل ەمدا ڕێگەک ەڕی جیهانیی یەش ەکرا ل ەد «عیبریی مرۆڤشێوێندا

 
 جڤاک ی گۆڕیی   مێتود 

هێز تێیدا ەب ەرەه  ە ی ژیان کەییانەزەکی بێبەیەل ە پ ەت بووە سیاس ەوەتیی جڤاکییەراوی دیدی داروینایەد ەل
  ەب .ەرەڕ بڕیاردەتان شەوڵەی نێو دملمالنێ ە. لەدا دڕیی سیاسییەیملمالنێم ەل تر بێەبڕیاردی ەوە. ئەوتووەرکەس

دڕیی  رێت.گەوێت و جێی خۆی دەکەردەی هێزدا سملمالنێ ەل ەیەسەو کەری بااڵش ئەکان ڕێبەبۆچوونی نازیست
ڕی ەباو»دانی  ەڕاڤ  ەی لموسولیننران. ەی سیاسی دادەوەخشترین کردەن و ڕێزبیبااڵتر ەڕ بەسیاسی و ش

و  ێنێت کشەڵدەرژی هرزترین گەو بەتی ڕووەی مرۆڤایەری وزەبەرلەڕ سەنها شەت» ێت:نووسەدا دـ «فاشیزم
 ».ەوەنگاری ببنەرەوێرن بەی دەالنەو گەئ ە داتەدە گزادان ەی بەنیشان

می ەسیست ەدزاند و بەواو دەیان تەتییانەمانەرلەو پ ەانڕیفۆرمیستی مێتودشۆڕشگێڕ بوون،  ەکەدوو بزاڤ  رەه
 ەل انشداربوونی نازیستەب ێت،نووسەدا د  Mein Kampf ەر لەنان. هیتلە سیاسیی بێهێز و الوازییان داد

ترین  ەورەگ ەبدەبێت ی ەی ەبنگ وەماندنی ئشاندن و ڕەڵوەه»بۆ  ەنگاوێکەنها هەتیدا تەمانەرلەی پەزگەدامود
ر ەس ەهاتن ەوەمانەرلەڕێی پ ەل ەکەدوو بزاڤ  رەه ە. ڕاست«تی دابنرێەی داڕزانی مرۆڤای Symptom ە نیشانەردەد

 ەر زووش کە. هخۆیان پارتیانی کدارەچهاوکاریی  ە ، برەدەمانبەرلەپستانی ەستاوێژی پەد ەاڵم بەحوکم، ب
 .پارتیتی تاکەوڵەد  ەڵمانیا کرانەم ئەم ئیتالیا و هەاڵتدا گرت هەسە د ەیان جێی خۆیان لکانەپارت

 

 شێوازی حوکومڕانی  سیایس 

ست  ەد ەواو لەاڵتیش تەستەڵ و دەرتەس پارتی دیکتاتۆریی ەدا بریتی بوو لاڵتەوردوو ەه ەشێوازی حوکومڕانیی ل
ی درابوو. ناونیشانی ەورەست دەێکی خ Personality cultرستن ەس پەک ەریش بە، ڕێبەردا چڕ کرابۆوەڕێب

بوو  ەت نەوڵەرۆکی دە شدا سەوەڵ ئەگەبوو )ل «رەڕێب» Il Duce تە حکوومو  پارتیرۆکی ەک سەو موسولینی
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تدا  ەڕەبن ەل ،Der Führer  ،رە(. ناونیشانی هیتلەوەهێشتر ەهتی ەپاشای  شەئیتالیا پاش شۆڕشی فاشیستان ەچونک
ت.  ە وڵەرۆک دەس ەبوو Führerاڵت البرا ەرۆک وەی سەبوو. کاتێکیش پای پارتیرۆکی ەی سەوەبۆ ئ ەوەڕایەگەد

می ەردەتیی سەوڵەپێی قانوونی دەب ،رەکی ڕێبەیەموو گوتەبوو ه ەوەر ئەهای هیتلەاڵتی ڕەسەی دەنیشان
 بوو. ەهێزی قانوونی ه ،کانەنازیست

 ەوەکرد ەب ەچونک کدی کرانەی یەئاوێتت ەوڵەی دە زگەو د پارتزرا ەتی دامەتاکپارتایمی ەی سیستەوەپاش ئ
  ،حیزب زۆر زیادی کردندامانی ەی ئەندامی حیزب. کاتێک ژمارە ئ ەناچار کران ببنت ەوڵەندانی دەکارم

سازمانی   NSDAPڵمانیادا ەنازیستی ئ پارتی ە. لەشەڕەر هەب ەوتەڵ تێیدا کەرتەحیزبی سی ۆلۆژییدیتی ئاەسڵەخ
وان  ەر بەش ه« ەوە ئۆردوگاکانی کۆکردن»تیی ەرایەبەڕێوەبینی. بەد «کیەڵی نێوەرتەس» ی ەنۆر SSی ملمالنێ

ردا( ەسااڵنی ش ەدران و پاشان )لەرس دەدا( د 1930سااڵنی  ەدا، دوژمنانی ڕژێم )لەم ئۆردوگایانەسپێردرا، ل
 دا بوو.   SSی کۆنترۆڵژێر  ەر لەی پۆلیسی سیاسیی چوستیش ه Gestapoتاکبڕ کران. گێستاپۆ 

کنیکی  ەێنانی تهکارەڕێی ب ەل ،ی چڕ و چوستەندەپڕوپاگ  ،ڵستانەرهەب ەتێرۆری دژ ب ەل ەبۆ پاراستنی ڕژێم جگ
  ەل Informationنگ و ئاگاداری ەهرە، ف ەوەکار. فێرکاری، تۆژین ە، خرانەوەو ڕێکالم ەروونناسیی ئاپۆرەی دمۆدێرن

ڵک ەری خەبەرلەبوو س  ەوەکران. ئامانجیش ئەد  کۆنترۆڵ  ەوەی «هاوڕێبازی »گوترا ەتێکی پێی دەڕێی سیاسی
 ەخرانەد پارتیو  تە میللنگیی ەستی پێشاندانی هاودەبەم ەلپرسی بەڵبژاردن و گەلمێنن. هەتی ڕژێم بسەسیاس
 کار. 

 

   ئابووریسازمات  

  .پێش بووەل ەرەجڤاکیی ه – ئابووریی ەو نازیزم، بیرۆک مالی فاشیز ،(Corporatismتی )کۆرپۆراتیزم ەرکەهاوئ
وایی ەرمانڕەیویست ف ەمیان دەئ .گرتەدرەو ەوەمەی بیستەدەتای سەرەندیکالیزمی سەس ەتی ئیلهامی لەرکەهاوئ

 بونیات ندەوەرژەو سازمانی هاوب ەو سازمانی هاوپیش ندیکاەسمای ەر بنەس ەل جڤاکری ەبەرلەتیی سەرایەو نوێن
و   ەوەسازماندا کۆببنک ەی ەن کار و کرێکار لە ی خاوەوەئ ەالی فاشیزم بووبیردۆزەیە  م ەی ئەوێن ێت.بن

 ەم پالنەهاوکۆ. ئمیللیی ندی ەوەرژەو بەتی ڕووەباتی چینایەی خەوەستاوێژێک بۆ سڕینەد ەببێت ەکەسازمان
تیی  ەرایەڕێب ەرز، لەب ەر ەر ئاستی هەس ەنها لەن کار و کرێکاران تەلی خاوەڕ. سازمانگەگ ەخرایەر نەرگیز تاسەه

ڕۆژی   .جێ کراەجێب ەوە «ی کارەرەب»ڕێی  ەل ە ڵکێشانەم تێهەڵمانیا ئەئ ەاڵم لە. بەوەگرتە کیان دەیدا، یمیلل
  ەو کارخان گرتنا، ماند اڵتەردوو وەه ە. لرمیەف ژنی ەج ەو کرا ب «ی کاریمیللڕۆژی »یش ناونرا  –کی مای ەی
لی ەسازمانگبردنی  ناوەم بۆ لەئامرازێک ه ەدا بووەوەکرد ەتی لەرکەبوون. هاوئ ەغەدەق  Lockoutستن ەب

 .ەوەیمیللیژێر ڕکێفی ئابووریی   ەهلی بخرێتەی بازاڕی ئەوەم بۆ ئەخۆ و هەربەس ندیکایەس

کی جیوگرافیی  ەیەناوچ ەژووتنی خۆی پێویستی بال بۆ فرەیگوت گەبوو دبیردۆزەیەک  «ی ژیانەکای»ڕی ەباو
ی   Rudolf Kjellénتناسیی سوێد. ەوڵەبۆ د ە وەڕایەگەی دەکی ڕیشەالیبیردۆزەیە م ە. ئەیەدیاریکراو ه

م ەستێکی ئەبەڵنا. المەه بیردۆزەیەیم ەئ ەوەـ «جیوپۆلیتیک»ڕامانی  ە لسااڵی شاری ئوپەپڕۆفیسۆریی زانستگ
دا  ەی نازیستانەوێن  ەبکات. ل ەو ڕۆژاوا ڕاڤ ەلهاویشتن ڕووەلی ڕووس بۆ پەبوو پێویستیی گ ەوەئبیردۆزەیە 
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کیی ژیانی  ەی سروشتەر کایەسەستی زاڵ بوون بە ب ەم ەڵمانیا بەلهاویشتنی ئەئامرازێک بۆ پ ەجیۆپۆلیتیک بوو
 اڵت. ە ورووپای ڕۆژهەئ ەوەیکردەپتر د ەخۆی ک

  ەل ،. ئۆتارکی Self-Sufficiency [Autarkyکی یاری ]ئۆتارەی خۆتەپل ەبوو ب یشتنەگ ،ئابووریی ەئامانجێکی دیک
دا   1920ی ەپڕۆگرامی نازیستان ەل بێت.خۆ ەربەدا سەاڵتانی دیکەئاست و ەش لە وەموو بوارێکی گرنگدا و بەه

مۆرکی   ەم پڕۆگرامە. ئ«مانەکەلەبوونی گجێەمان و نیشتەکەلەرانی گەوی و زار )کۆلۆنی( بۆ گوزەز»: ەهاتوو
  ەدیک یەستەی بچووک و جووتیار و دکۆمپانیان ەخاو ەتی ڕووی لەتایبەبوو، ب ەڕادیکالیزمێکی جڤاکی پێو ەجۆر

 :ەیەو پڕۆگرامەی ئەند خاڵێکی دیک ەش چەمەزانی. ئەزن دەم یکۆمپانیای ەشەڕە رهەب ەی خۆیان بەمانەبوو، ئ

ئاست   ەس نابێت لە کەشی بکات. چاالکیی تاکەکاری گیانی یان ل  ەیەوەک ئەی اڵتیەوموو ەمی هەکەرکی یەئ
ر ەب ەل بێت.موان ەو بۆ سوودی ه  ەوەی گشتیەچێو ەوێتەبکدەبێت ڵکوو ەب بێت.ندی گشتیدا ناکۆک ەوەرژەب
 ین:ەکەداوا د ەوەئ

 ە .. هیچ جۆرێت.مێنەتیی فاییز نەکۆیل .تمێنێەن ێت،هاتبەن ەوەنجەکار و ڕ ەداهاتێک لر ەه -
 .تمێنێەقازانجێک نەڕەش

 . ت(ەوڵەماڵی د ە)بکرێن تێنرێنەوڵەکان، بدەـ  Trustست ەکان، ترەکگرتووەکۆمپانیا ی -
 رێت. وان بکە واو فرەنداران تەمەتگوزاریی تەخزم -
موڵکی کۆمیون   ەکان بکرێنەزنەم ەکۆگ بێت. زراو ەرانی دامەو گوزبکرێت میانچینێکی ژیر دروست  -

 ی بچووک.کۆمپانیان ەخاو ەکرێ ب  ەرجی ئاسان بدرێن بەم ەو ب
ی  کردنوتەمان. قانوونی زمیللیڵ پێداویستیی ەگەل تنگ بێەپێنرێ هاوئاهەها بسەویی وەێکی زڕیفۆرم -

بازرگانی  ەزڕ ەموو جۆرەو هێنێت مەوی نەدابنرێت بۆ ئامانجی سوودی گشتی، فاییزی زوی ەز
Speculation رێت.ست بکەوی ڕێ بەکی زەی 

 

 ا ئوتوپی

و  ەهای دانابوو ئەو  ەی ژیانەییانەزەکی بێبەیەلەت و مێژوو پە ت سیاسگویەد ەی فاشیزم و نازیزم ک ەو دیدەئ
ی  ەمان بیرۆکەئ ەی دیک کانەئایدیۆلۆژییموو ەر هەی هەوانەپێچ ەب بێت.ەوام دە ردەر بەه ە تایەتاهەه ەباتەخ
 Gentileو  موسولینیبۆچوونی  ە. بەوەنەکەت دە ڕ ێت،بەیدا دەکی جڤاکی پەنگییەداهاتوودا هاوئاه ەی لەوەئ

  Teleological  ئامانجناسی بیردۆزەیەکیموو ەه» بێت و شیاووی ەر زەسەل «ریەوەختەب» ەینی فاشیزم پێی وا
 . ەوەکاتەت دە، ڕ«واوەندی ت ەدۆخێکی م ەتدا بگاتەمێکی مێژووکردی تایبەردەس ەل دەشێت تی ەمرۆڤایدەڵێت ی 

ری ەبەرلەزن سەلی مەاڵتی گەسەر کاتێک دەپێشبینی هیتل ە. بەیەریش هەالی ئادۆلف هیتل ەمان بیرۆکەه
 بێت:ەوام دەردەوی بەی سنووری گۆی زەوەرەد ەی ژیان لەلەوجا پەئ ەوەگرێتەجیهان د

ی ەمەمیان گەی ئەوەر ئەبەکیی سروشت، لەناخ ەرەویستی ه ەل ەربڕینەد  میللیی ژیانی ە ف ەلسەف »
 ،بکات کانی چاکترەیمیراتی ەتەسڵەخ تبێ  ەوەڕووی لدەبێت  ەک ەوەزرێنێتەمەداد ەلەو هێزگەئازادی ئ

چاالکی دەبێت ودای بۆ ئازاد  ەو مدەبێت ست ەردەجیهاندا س ەمیزاد لەباشی نێو ئاد ەرەی هەوەتا ئەه
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ی  ەوەرە د ەوێتەکەشێکی دەبو  ەوەم جیهانەئ ەوێتەکەشێکی دەب ەهادا کە بواری و ەلێنێت خۆی بنو 
تی دووچاری  ەستدا مرۆڤایەدەدوورکی ەی ەندەئای ەی لەوەب ەیەستێکمان هە موومان هەه ەجیهان. ئێم

ت و توانای ەرف ەزن و دەلی مەگ ەتەی بووەوەرز، پاش ئەب ەرەزی هەگەنها ڕەها دێ تەگرفتی و
 .«یان بکاتەچاردەبێت باریدا  ەل ێت،بەست دەدەری جیهانی لەبەرلەس
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 ە ڕی جڤاکی  کاتۆلیکانەباو 
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زۆر   ەکاندا، لەجڤاکی و سیاسیی ەدۆز ەڵوێستی وی لەشدا هەوەڵ ئەگەل ەی کاتۆلیک سازمانێکی سیاسی نییەسێکڵ
ورووپادا  ەئ ەبوو. لەندامی هەملیۆن ئ 785 ەکاندا کڵێس 1980 ە. لەیەگێکی زۆری هنەدا، سەم جیهانەشی ئ ەب
رخۆبوونی ەس ەوتووانە رکەس ەوێ کڵێسە. لەی کاتۆلیکەنگی سیاسیی کڵێسەی سەشترین نموونەاڵتی پۆلۆنیا گەو

می  ەسیست ەبات دژ بەنگی خەهێزی پێش ەپاراست و بوو ەتیی کۆمیونیستانەوڵ ەاڵتی دەسەر دەرانبەخۆی ب
  Karol Wojtyla. کاردیناڵ ەڵکی پۆڵۆنیایەمی مۆدێرندا، خەردەس ەم پاپای نائیتالیش، لەکەتی. یەتاکپارتای

 .Johannes Paulus IIدرا و ناونرا ڵبژێرەهپاپا  ەب  1978ساڵی

مان پرنسیپ  ەه ەدا ب شەیەو ماوەل ە، بگرەیەنی هەمەزار ساڵ تەی دوو هەر نێزیکەک هەی کاتۆلیک نەکڵێس
ی  ەورەگ ەبێتەش دە وەڵبژاردن و بەه ە( دێت)کۆڕی کاردینال  ەوەڵبژاردنەی هەستەن دەالیە. پاپا لەڕێوەب ەبراو

 ەریی پاپا لەدەبەڵەی هبۆچوونکاندا ەـ  1960 ەری جیهاندا. لەرانسەس ەل ەری سازمانی کڵێسەبەرلەی سرەڕکاببێ
 ەوەتییەکورسیی پاپای ەل - تبێ  ەسێکڵبێژی ەگوتپاپا   ەکاتێکنها بۆ ەری تەدەبەڵەاڵم هەسپێنرا. بە ڕدا چەبواری باو

 ێت. بدو

تا ئێستا دوو  ە. هەوە، پڕ کرایەلی کاتۆلیکەفگەسقەکۆڕی ئ ەورەگ  ەن، کەنجومەئ ەیی پاپا بساالرکاندا ەـ  1960 ەل
 ەدۆز ەربەس ڕیەبوای باو ەش، لەمانەمی ڤاتیکان. ئەم و دووەکەنی یەنجومە، ئەنی گرنگ گیراوەنجومەئ

  ەکڵێس ەل ەوەبوونبۆ نێزیک ەخساندووەتیان ڕەرف ەنرێن و دەکی گرنگ دادەنوێکاریی ە، ب ەکانی کڵێسەجڤاکیی
 . ەکانی دیکەیسیحیەم

. باڵوێزی پاپا ەیەت دیپلۆماتی خۆی هەوڵەد 120 ەکورسیی پیرۆز، لگوترێت ەپێی د رمیەف  ەب ەکورسیی پاپا، ک
 .ەڕاسپارد ەوەکاتەد   ە، کNuncioگوترێت ەپێی د

مریکای باشوور، ەک بزاڤی ئازادیخوازی خوداناسی ئەکی، وەی ڕابورد ڕادیکالیزمی سیاسیی دینەیان ساڵەم دەل
زانی  پارتیبزاڤی  ەربەس باتیەی ڕادیکاڵ ڕاپێچی خەش ەتوانییان ق  ەمانە. ئەی کڵێسرمیەف ڕی ەی باورەڕکاب ەبوون

  تیی ڕادیکالی کۆەمارکسیزم و کاتۆلیکای  ،خوداناسیی ئازادیخوازژار بوون. ەڵکی هەری خەنوێن ەن کەها بکەو
 ەاڵتی خودایەویش وەی نوێ ئێکجڤاکزراندنی ەدام ەگات بەژاران دەباتی هەپێیان وا بوو خ ەمانە. ئەکردبۆو

 وی. ەر زەسەل

  ەی لەیەشێوو ەم ئەک ەی یەپل ەدوێین، بەم دەی بیستەدەی سرمیەف ی ەڕی جڤاکیی کاتۆلیکانەباو ەدا لەشەم بەل
  ەکانی پاپا بەخشنامەرباس. پەب ەخرێتەد ەدا هاتوو  Encyclicی پاپا ەخشنامە، پCircular Letterوری ەی دەنام

سووفی  ەیلەش، تێکستی ف ەیانرمیەف  ەم دۆکیومێنتە ئ  کەت ەلین. ەبەد  ناو ەکەنەسەڕ ەالتینیی ەی تێکستەشاوش
 ەوەهێنایەی دەڵگەتوندی ب ەم بەاس. ئربەب ەخرێنە( د1973ی ساڵی ەمرد) Jacques Maritain فرانسیی کاتۆلیک

ڕی ەڵ باوەگەل تکۆک بێ  ەشێواز ەشێوازی حوکومڕانیی دێمۆکرات تاکدەڵێت ی ەو بۆچوونەلماندنی ئەبۆ س
ی  ەی ناودارترین بیریاری کڵێس Thomas ab Aquinoن ەالی ەی لەڕەو باوەسیحیدا، ئەوشتی مەڕ ستووری وەد

 . neo-Thomism  تۆماسیزمنوێ گوترێت ەپێی د Maritainی ەفییەلسەف  ەم ڕێبازەکاتۆلیکی ناڤین داڕێژرا. ئ
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 شانرخاندن 

ی  ەوەن. لەسەڕ دینییی ڕەباو ەل ەیەکی جودای هەیەپێگڕی جڤاکی ەکانی کاتۆلیک باوەدیدی خوداناس ەب
 دەرامەسها و ەڕن ڕاستیی ەخاو ەکاتۆلیک خۆی بی ەکڵێسهەبێت  ەوەڕەکانی باوەخودی دۆز ەی بندەیوەپ
ستووری  ەد ەل ستەبە. مەکیی کاتۆلیکدایەشتستووری سروەد ەی لەڕی جڤاکی ڕیشەاڵم باوەب ێت.زانەدمر( ە)ن

 ەی خودا لەوەم ئەو ه  ەڕی کڵێسەم باوەر تیشکی هەبەل ەیشتووەتی پێی گەهۆشی مرۆڤای ەک ەیەوەکی ئەسروشت
 هایەب  گشتنجامی ەئ  ەوەکاتەد ەم جۆرەکی بەستووری سروشتەد»تی. ەسروشتی مرۆڤدا چاندووی ەل ەوەئافراندن

  ەگاتەد - ەوەڕێی خویابوونی خوداکرد ەک لەن  –وونی خۆی ڕ هۆشی ەی مرۆڤ بەرانەو پێوەئاکارناسی و ئ
 .48« یانکردنرکەد

  گفتوگۆزانست و سپێنراون:  ەچ ەخااڵنم ەئ ێت،گوێزر ەدا لێیان ڕادەی لێرەکاتۆلیکان ەرەنووسو ەبۆچوونی ئ ەب
  ەخۆی پتر ڕووی ل ەکەڕەگۆڕین. باو ەمان دێتە ی زەگوێر ەڕی جڤاکیش بەباو ،ەیەتری هوانەفرکی ەودایەم

تی ەبواری سیاس ەل  ەکڵێس ەهێنرێ کەدا دەوەدان بە کی. بۆ نموونەڕاستاندنی کرد ەک لەن  ەپرنسیپی گشتیی
کان  ەیگشتی ەمرۆڤی کاتۆلیک خاڵدەبێت دا ەم بارانەل بێت.ەی هەانساالری ەگوت ەنیی ەیەو کارامەدا ئئابووری

 کانی خۆی. ەوەڕێنمووی کرد ەبکات

و ەانی جودا ئگرووپسان و ەکات کەد ەک ئاواڵەودایەم ەکی کاتۆلیکانەستووری سروشتەئاشکرا د ەب ەواتەک
 ؟ەوەبۆ ئازادیی لێک دان ەیەیسا چ سنوورێک هە. دەوەنەلێک بد ەڕەباو

دا، پاپا ڕوونی   1993نوێی  یانێکیەب ە. لەی داڕشتوودیاریکراو وواەم سنووری تەس پاولۆسی دووەپاپا یوهانن
 کیەڕێژنوێی دیدی ن ە الیە، لەنێوخۆو ەتی لە تایبەب ێت،کرەی جیددی لێ دەشەڕەه ە ڕی کڵێسەباو ەک ەوەکاتەد

elativisticR  ڵوێستی  ەن هەکەسان داوا دەکەتاک ەیەوەست لەبەکورتی م ە. ب49ئاکاری ماف و ەربارەد ەوەـی
ت ەڕرێتی ەکیی نە ستووری سروشتەدم ەهن ەسانێک هەک»کییدا. ەلی ئاکارەئاست دۆزگ ەلهەبێت خۆیان 

  ەکات کەد ەوەر ئەسە خت لە. پاپا ج»ەستوور ەو د ەی ئەمکییانەتی هەمینایەکە تیی یەوایەڕم ەهو  ەوەنەکەد
 . ەوەیی ڕاستیە خان ەبچندەبێت کی ەشتستووری سروەو د ەکڵێسرمانی ەف 

ستاوێژی  ەبردن و د بارەبڕین، لەمار ە:، بۆ نموونەکییەدۆزی ئاکار ەم ڕوویان لە کەی یەپل ەکانی پاپا بەشاهێڵ
جڤاکیدا.  ڕی ەخودی باو ەک لەگۆڕانکاریی ەوەش ناکاتەمە(. ئگیری و دووگیانیەمای ەل گرتنڕێ گیری )ەنەمای

 رانی جڤاکی. ەکات بۆ گوزەیدا دەترسیی جیددی پەم ەری کڵێسەڕاستبوونی پێو ەدیدی پاپا گومانکاری ل ەاڵم بەب

Jacques Maritain  ەی خۆی لەوەم لێکدانەی خوداکرد و هەوەم لێکدانەر هەب ەبردەنای دەسووف پەیلەی ف  
  Maritainدیدی  ە. بەشێوازی حوکومڕانیی دێمۆکراتانکی و مێژووی جیهانی بۆ پشتیوانی ەستووری سروشتەد

 ەت لەنانە. مێژوو، ت«بزوێەد کراوو ڕووکارێکی دیاریەڕوو»و مێژوو  ەخودا ئامانجێکی بۆ مێژوو دیاری کردوو
الی ەکات. بەڕێ د ،تی خوداەوڵەزراندنی دەتا دامەه، ورازترەو هەرەب ەوەئاستی نزم ەلی جڤاکیدا، لەگەی شێودۆز

دا  ەکیی کاتۆلیکانەستووری سروشتەد کەت ەلی خۆی پێی وابوو ەی حوکمڕانییەو شێواز ەئ -دێمۆکراتی ەوەمەئ
 

 . Stockholm, 1985. katolska kyrkans socialläraArbete före kapital. Den M. Zaremba.  -E. Bischofberger: ەبڕوان  48

49  Veritatis Splendor ەل ەم تێکستەت[(، ئەقیقە)تیشکی ڕاستی ]ح Catholic International  ی ەمەرجەتـەوە  1993ی
 . ەئینگلیزی کراو
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ش ەوەر ئە بە. لەست خودایەد ەدا بەدوا پل ەوی لەی جڵەجیهانیی ەو مێژووەل (ە)لووتک ەدوند - ەکۆک
 ەکێنێت لمەیسەد Maritainش ەوەوێڕای ئ بێت.ەدا هەیەپرۆسو ەکی دابڕی لەیەنۆردەبێت تی ەسیحایەم
نگینی ەی سەستەدارود ەکێنێت لمەشی سەتی بوون و دەسیحایەڵستی مەرهەی بدێمۆکراتوی ەباتگێڕانی پێشڕەخ
  Maritain شەمانەموو ئە. وێڕای هکارا بووندێمۆکراتی   ەدژ ب ەوەناوی دین ەد ساڵ بەس ەتی پتر لەسیحایەم

:  ەرگرتووەو ەوەتیی ەسیحایەکانی مەتییەڕەبن ەبیر ەئیلهامیان لم ەردەه ەوڵدانی دێمۆکراتانەو ه هزردەڵێت 
 . ەی دێمۆکراتییەرچاوەس «مێژوو ەل Evangelical ەڕانەی ئینجیلباوەریی شاراوەکاریگ»

 

 

 مرۆڤنۆڕی 

میزاد ەئاد»ی ەگوت ێت.ناسێنەدکی ەرێکی جڤاکی و هۆشەوەبوون ەمیزاد بەئاد ،ەکیی کاتۆلیکانەشتوستووری سرەد
 ,کی و زگماک بێت. کاتێک کاتۆلیکەشتێکی سروشت جڤاکیندیی ەی هاوبەوەئ ەوە کاتەد« ەرێکی جڤاکییەوەبوون
  ەن. کەبەد ەو بۆچوونەنا بۆ ئەپ ەوەنەکەت دە م ڕەهەی نۆزدەدەی سڕالەلیبی  Individualism راییەتاکگ

و سیاسی  جڤاکیلی ەدۆزگخۆ ەربەس ەیەه یتوانای ەوەئ  ەوەکاتەدە کییەرێکی هۆشەوەمیزاد بوونەگوتراش ئاد
اڵم  ەب« ەدا ئافرێنراودای خو ەوێن» ەمرۆڤ ل ەاستڕ ە.نیی ژیریی مرۆڤ بێسنوور ەایش بواڵم بڕە. بتنگێنێەڵسەه

کانی کز ەستەه ێت،هێزەکات، ویستی دادەد کول ژیری مرۆڤ »ی ەو تاوانە، ئەیەی پێو ەکەهاوکات مۆرکی تاوان
 ەدا بەم خاڵەل ە . مرۆڤنۆڕیی کاتۆلیکانفاندن(ەپاندن = خ ە)چ «پێنێەچەکیی تێیدا دەوڵی گیانەکات و هەد

 .ەیەه ەکڵێس یسپیوەری چ ەپێوساالری و پشتیوانیی   ەمیزادی شلک پێویستی بەئاد ێت.چەتیی سیاسی دەوارەکۆن

هێنرا. ەکار دەڵکیش بەهاونرخیی خنەبێت ر ەکسانی یان هەکی بۆ دروستاندنی یەستووری سروشتەد ەوەل ەجگ
Jacques Maritain ەکی. لەی سروشتستوورەدر ەس ەوەبردەی دێمۆکراتیی دەڕیش ەیەو شێوەکاندا بەی  1930 ەل 

کی و  اڕووی توانای جڤ ەڵک لەیگوت خەدبوون،  ەڕێکی دیکەر باوەسەل ەمدا کڵێسەهەی نۆزدەدەموو سەه
بوون  موو هێزیان دژ ەه ەبوو پاپا بمێک ەردەس  ەوەش هاونرخن. ئەوەم وێڕای ئاڵەکسانن بەنای ەوەسیاسیی

مریکی و  ەی شۆڕشی ئەبناخ ەبوو یەورستوەدو ە، ئەناتۆلیکاکوالری ناکێکیی سەستووری سروشتەدر ەرانبەب
  Leo XIIIکسانن، پاپا  ەی ەوەڕووی سروشت و دوائامانج ەل، ەچەڕووی بن ەڵک لەان گشت خفرانسی. بێگوم

 ێت: نووسەد

ی هێزی  ەبارەل ،میانەی ئەوەر ئەبە، لبێتک ەک یەوناشێت موومان ەر ه ەی هەهرەی بەوەر ئەبەل»
ترین ەورەکی گ ەی ئاکار، ویست و سامانی گیانەوەر ئەبەویان ناکات، و لە، لەوەکیی ەشەکی و لەگیان

مکی ەشی چەباو ەننێک بخرێ ەموو الیەر ه ەگ ەکەموو ژیرییەه ەوا دژ بەن ئەخەر دەدەجوداوازی ب
 50.«تیەوڵەی دەزگەی دەبناخ ەبکرێت ەرەبەرلەسە  کسانییەم ی ەو ئ ەوەکسانییەی

 
 J.Steininger  ,Grundlagen der ەل ەیەم ڕاگواستە، ئ«میزادەلی ئادەگ» Humanum genus: ەی پاپایانەخشنامەپ 50

katholischen Staatslehre. Münchenەرگیراوە, و .Leo XIII ەبوو  پاپا 1903-هەتا 1878ە ل . 
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Leo XIII ئۆرگانیزم ەبیری زیند ەی لەڵگەکسانییان، بەڵک وێڕای نایەلماندنی هاونرخیی خەبۆ س( ڵOrganism )
  ەش، بەل ەتی بەوڵەد Leo XIIIبوو.  چاورەمدا بەیەی نۆزدەدەووپای سورەتیی ئەواریە کۆن ەمیشیان لە، ئەوەهێنایەد

نگ پێک دێنن.  ەکی هاوئاهەیەکەی وێکڕا .ەیەجودای ه نکشن( یە)ف  کردکار ،شی جوداەتێیدا ب .ناەڵ، دادەزیند
شتێکی    ەبێتەتی دەوڵەوا بواری دەزووی خۆی بکات ئەئار  ەب ەکەر یەو هبن کسان ەی موانەهر ەاڵم گەب»
 .«شیاوەن

. دیدی ئێستای ەماوەها جێیان نەوڕای وبیر ەرمی دێمۆکراتی کردووەرگەخۆی س رمیەف  ەب ەی کڵێسەتەوەل
کی ەیەی جودا. گوتها ەب نەکسان و خاوەنای ەی جودان نابنەوەر ئەبەر لەاڵم هەڵک جودان ب ەخدەڵێت  ەکڵێس
 ێت: ڵە نی ڤاتیکان دەنجومەی ئەدیک

چاو ەڵک ڕەجۆری خەمەکیی هەجودا و هێزی بیرکاری و ئاکار ینی توانای فیزیکیەر الیە، گەڕاست»
ک ەموو جوداکارییەهە وەنگییەهرەڕووی جڤاکی و ف  ەاڵم لەڵک وێکچوو بن. بەموو خەهناشێت بگرین، 

لی جڤاکی، ەرجگەم ز،ەگەند، ڕەزایک بێت: ەمایەبنر ەهر ەسەساندا، لەک ەتیی تاکەڕەبن یی ماف دۆز ەل
ستی ەبەم  ەدژ ب  ەمانەموو ئەه ەریاندا زاڵ بین، چونکەسەو ب ەوەش بکرێنەڕدەبێت ، زمان یان دین

 . «خودان
 
 
 

ین ی  ی جڤایک ەک ەگرنگی 

ر ئامانجی  ەبەمدا لەیەی نۆزدەدەس ەرزتر بوو، لە ب موانەه ەدا لەلی مرۆڤانەنێوان سازمانگ ەل ەکڵێسی ەپێگ
 ەڕی جڤاکیی کاتۆلیکانەتیش الی باوەوڵە، دتت دێ ە وڵەد ەکڵێسنرا. پاش ەداد «رد ەی بێگگرتنکەی» ەرزی بەب

ئاست   ەلدەبێت  ەڕی کاتۆلیکانەباو ەب ەکیدا. کڵێسەیدونیا بواری ەی ئاکاری مرۆڤ لکردنبۆ چاک ەخودایی ەکرد
ی کاتۆلیک  ەشیشانی کڵێسەک ەک ەدایەوەل ەرخۆبوونەم سەی ئەنێکی دیکەالی بێت. خۆەربەم سەردەتدا هەوڵەد

ندامانی ئاسایی  ەڵکی ئاسایی، ئەخ ەیەغەدەم ق ەئ ەتەڵبەن. هەرمی بزاڤی سیاسی بکەرگەخۆیان س ەبۆیان نیی
 .ەوەناگرێت ەکڵێس

ی ـ Subsidize« کەپرنسیپی کۆم»سان ەکەو تاک گرووپت، ەوڵەاڵتی دەسەیی نێوان دندەیوەپ ەڕێنموو ل
دەڵێت  «کەپرنسیپی کۆم». ەڕی جڤاکیی کاتۆلیکانەکانی باوەگرنگ ەرەه ەنەالی  ەل ەکێک ەمیان یە، ئەتییەوڵەد

ستاوێژی  ەد  ەبدەبێت  جڤاکو  گرووپس، خێزان، ەکەتاک .و ژوور بڕواتەرەب ەوەژێر ەلەبێت د جڤاکی بونیات
تدا، مافی ئۆتۆنۆمی ەوڵەئاست د ەودای خۆیاندا، لەم ەل ەواتەن. کەجێ بکەرکی خۆیان جێبەخۆ ئەربەخۆیان و س

توانای   ەژێر ک ەل ەرەی جڤاکیی هەکەم یەدەهدەبێت  «کەپرنسیپی کۆم»ی ەگوێرە. بەیەرمانییان هەو خۆف 
تی  ەتایبەتر و بەورەی جڤاکیی گەکەر ی ەگەنجام بدات. ئەئ ە رکەو ئەبێت، ئەی هەک ەرکەنجام دانی ئەئ
بێت و  ەبچووک ەجڤاکیی ەک ەیو ەئی کردنکەستی کۆمەبەم ەبدەبێت   ەوەکەکار ەست بخاتەت دەوڵەاڵتی دەسەد

ر ەسەست بەی بااڵتر دەکەی یەوەهۆی ئ ەببێتنابێت ش ەمە. ئەرکەئو ەئی کردنجێەتی بدات بۆ جێبەیارم
 رێت. گبدا ەکەبچووک ەکەتیی یەپرسایرەرک و بەئ
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ژێر.  ەی لەکەو ئۆتۆنۆمی بۆ ی Decentralizationندن رااڵەنتەدیسو ەڕێسا ڕوو ەبێتەد ەجۆرم ەک بەکۆمپرنسیپی 
 ەیەو شێوەر بەک هەپرنسیپی کۆمورووپایی، ەتیی ئەکی ەی یەربارە، د1991ی  Maastrichtیمانی ماستریش ەپ ەل
و   ەکانی خۆیاندا تۆمار کردووەپڕۆگرام ەیان لەم پرنسیپەورووپا ئەکانی ئەدێمۆکرات - سیحیەم ەپارترگیرا. ەو

دا  رمیەف زمانی سوێدیی   ەل ەوەداخە. بەدا تۆمارڵڵمانیای توند فیدراەستووری حوکومرانیی ئەد ەش لەوەل ەجگ
 .  ەورد نیی زۆر ەک Närhetsprincipenبۆ  ەکراوەمەرجەت

.  ک«ەکۆمپرنسیپی »ر  ەب  ەباتەنا دەی منداڵدا پدۆز ەتیی خێزان لەرپرسایەرخۆبوون و بەس ەبۆ داکۆکی ل ەکڵێس
ت مافی بڕیاردانی بارهێنانی  ەوڵەی دەوەهۆی ئ  ەببێتنابێت ستۆ ەئ ەگرێتەد ەفێرگت خوێندنی ەوڵەکاتێک د
ی کاتۆلیک ەی کڵێسەۆلۆژیانیکی ئایدەیەبناخ ەتەک بووەپرنسیپی کۆم ەوەل ەبکات. جگوت ەز خێزان ەمنداڵ ل

ست.  ەد ەبگرن جڤاکری ەبەرلەی کۆنترۆڵی سەوەل (تۆتالیتارگشتگیر )ی  دنتانەوڵ ەی داوای دکردنڵستەرهەبۆ ب
 ی سیاسی و جڤاکی.  Pluralismتی )پلوورالیزم( ەتایەک بۆ فرەداوای ەبێتەک دەپرنسیپی کۆم

Jacques Maritain  ەند دیاری کردووەی ئابڕوومەسێ گوت ەی خۆی بەسووف ئیدیالی جڤاکیی کاتۆلیکانەیلەی ف: 

  ەیانراەتاکگ»ی ەوش ویستەید ەن Maritain) تبێ Personalistic مرۆڤبیندەبێت  جڤاک -1
Individualistic» ەنترەسەخیان ڕەسانێک نرخ و بایەک ەل ەبریتی جڤاکی ەوەواتای ئ ە، بێت(کار بێنەب 

 .جڤاکخی ەاینرخ و ب ەل
ر ەبەدیار بێت(، ل ەندیی پێوەبێت )هاوب ەیان  Municipalکی ەناوچدەبێت  جڤاک  تش بترازێ ەوەل -2

ی ەوەر ئ ەبەن و لەدەندی دەبووڵی هاەدا هجڤاک ەکی لەکی سروشتەیەشێو ەسان بەکەی تاکەوەئ
 ندی تاک.ەوەرژەب ە ل ەرزترەندی گشتی بەوەرژەب

  داوایسان  ەکەتیی تاک ەسایەی فراژووتنی کەوەر ئەبەل ێت،ب Pluralistic ەتایانەفردەبێت  جڤاک -3
م  ەشێک لەتیی خۆیان بن. بەرایەی خۆیان و ڕێبنی ماف ەخاو ەک کاتەدجۆر ەمەخۆی هەربەی سستەیوەپ
. بێگومان  ەژووتر ەل ەیەه ەدیکی ەکە ، یەیەوەتەوڵەژێر د ەی لەخێزان، پای ە، بۆ نموونەستانەیوەپ
یش  UN کانەکگرتووەی ەتەوڵەاڵم سازمانی دەبوو ب ەمیاندا کڵێسەل Maritainمی ەکەستی یەبەم
پاندنی ئاشتی  ەهۆی س  ەکرا ببێتەی لێ دەوەم ئاواتی ئ ەڕ جیهانیی دووەش کۆتابوونی شێپ ە، کەوەگرێتەد

 تی.ەی مرۆڤایو ماف 
 

 
 

   جڤاکی گۆڕیی   مێتود 

ستۆی ەئ ەخاتەرکێکی گشتی دەش ئ ەمەئ ێت.نەکی خوداکرد دادەیەشیراز ەت بەوڵ ەد ەجڤاکیی کاتۆلیکانڕی ەباو
م  ە. ئەیەسنووری ه ەڵییەی گوێڕایرکەم ئەاڵم ئەت بن. بەوڵەدرمانی ەڵی ف ەگوێڕای ەڵکی کاتۆلیک کەخ
ر ەیسەماڵی ق »دەبێت سیحی ە: مرۆڤی مەوەکرێتە کورت د Bibleوجیل ەی تەدوو ڕاگواست  ەش بەییندەیوەپ

ک هی  ەڵی خودا بن نەپتر گوێڕای»دەبێت ( و Matt.22:21)  «خودا ەوەر و ماڵی خودا بداتەیسەق  ەوەبدات
سانی کاتۆلیک ەرمانیی کەوا ناف ەرمانی خودادا ناکۆک بوو ئەڵ ف ەگەر حوکمێک لەگ (.Apg.5:29) «میزادەئاد

 . ەرکیشەئ ەبگر ەماف  کەن
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سیحی، ەهیدانی مەمی شەردەبۆ س ەوەێتڕەگەی دە. ڕیشەیەتێک هێ رەدا نەڕین. لێرەڕاپ ەوەرمانی ناکات ەاڵم ناف ەب
زیندوو  ەدۆزم ەکاندا ئەـ 1960 ەل رێت.ڕین ڕێی پێ نادەرگریی چاالک و ڕاپەاڵم بەب  ەرکەرمانی ئەناف دەڵێت 

 نووسی:   Paulus VIپاپا  ەم بۆوەیخوازی جیهانی سێیئازادیی بزاڤی نگارەرەب  ەکاتێک کڵێس ەوەکرای

بوونیی  ەردانی ن ەرگە ل سەری گەبەرلەر سەگەئاسمان. ئ ە گاتەی دەم تێیدا زریکەست ەیەها هەباری و ەڕاست»
ی ەپل ێت،ری خۆی چاالکی بنوێنەستپێشخەد ەبگرێت ی لێ بێ کان بێت و ڕژێمی بیانی ڕەپێویست ەرەه ەنەالی

ی ەوەنگاربوونەرەی بەتاس ەمەو دەجڤاکی و سیاسی بێت، ئرانی ەشداری گوزە و ب ەوەرز بکاتەزانینی خۆی ب
موو شۆڕشێک بێدادیی نوێی ەاڵم هەب بێت.ەهێز دەب ێت،کرەتی دەی مرۆڤایهاەب ەی ل ەو بێدادییە، دژ بتوندوتیژ

ن دڕ  ەکی درێژخایەیەئاشکرا و بۆ ماو ەب ەدا ڕژێمێکە ڕ لێرەیزپڕخات )ەپێش دەو وێرانکاری نوێ ڕ ەوەزێتەلێ د
 ەکەاڵتە ندیی هاوکۆی وەوەرژەب ەل ەورەسان پێشێل بکات و زیانی گەکەتیی تاکەڕەلی بنەتوندی مافگ ەبێت و ب
 .51«بکرێ ەتر چارە ورەکی گەیەخراپ ەب ەئارادای ەکی لەیەخراپناکرێت  بدات(. 

ی  مێتود ەن بەدەتی دەوایەڕ Paulus VI بۆچوونی ە ب ەک ەکردووەیان وردتر دیاری نەڕانەڕیزپ ە و بارەپاپاکان ئ
و  ەی ئکردنهۆی خراپتر ەبێتەشۆڕش تێیدا ن ەی ەوەڕ ئەباری ڕێزپدەڵێت  ەیەک ه ەیەوە. لێکدانەشۆڕشگێڕان

شۆڕشی  ەها کەپراکتیکدا باری و ەی لێ کرد و گوتی لەکشەپاشان پاش  Paulus VI بوو.ەی پێشتر هەرجەوملەه
 ستا: ەسیاسی وکی ەدڕییموو ەه ەڕوونی دژ ب ە بو  ەیدا نییەوا بێت پەتێدا ڕ

ک  ەسیش وە، کوشتنی کەرەدەبترۆڵکارهێنانی کۆنەب ەک کەتی هێزی چەتایبەب ێت،لمێنەدڕی ناس ەکڵێس»
م دڕی لێ ەردەکارهێنانی دڕی هەب ەکزانێت ەد  ەی کڵێسەوەر ئەبەل ێت،لمێنەناس ەێکی ڕزگاریخوازانمێتود

  ەوسێنترەزۆر جار چ ەتی، ک ەو کۆیل ەوەوساندنەیدا بوونی شێوازی نوێی چەهۆی پ  ەبێتەناچاری د ەو ب ەوەزێتەد
 .52« مای بوو لێی ڕزگار بێەڵک تەی خەو بارەل

ڵکوو  ەش بن بەنها ڕووکەتنابێت یش ڕیفۆرم. ەیەان ڕیفۆرمیستی مێتودنگری ەالی رمیەف  ەی کاتۆلیک بەکڵێس
نی ەنجومەن ئەالیەی دڕیی سیاسی لەوەکردنتە. ڕ«ناخ وەی ڕووەوڵ دان و نوێکاریی دلێرانەه» ەببندەبێت 

ی ەکەکۆن ەڕەباو ەش کڵێسەمەڕێک. بەموو شەی هکردنڕسوا ەی بووەوەتا ئەتر کرا هوانەفر ەوەمی ڤاتیکانەدوو
  ەب  ەکی دیکەیەموو ڕێگەی هەوەکردنو جاروبار، دوای تاقی ەوایەڕ ەیەڕ هەیگوت شەد ەک ەوەت کردە خۆی ڕ

بۆ  ەوەڕێتەگەڕ د ەش ەل ەی ەتاز ەم دیدەهۆی ئ Johannes XXIIIبۆچوونی  ە ب رێت.نەداد «رەسەدوا چار»
خش بۆ ەستاوێژێکی سوودبەک دەڕ وەلماندنی شە س»می ئاتۆمدا ەردەس ەکی کۆکوژ. لەیدابوونی چەپ

دا پێشنیازی   1971کی ساڵی ەیەڵگەب ەن، لەنجومە. پاپا و ئ»ەیەی ماف کارێکی شێتانکردنی پێشێلکردنیەچار
  رمیەف کی ەیەرمانگە)ف  میللیەفرتیی ەوڵەد-ڕ. داوای سازمانێکی بانەبری شەن لەکەدڕ ەالشستراتیژێکی 

 ن بۆ پاراستنی ئاشتی.ەکەجیهانی( د

 
  

 
 . 1968Populorum progression ,الن« ەوتنی گە»پێشک  51

 Evangelii nuntiandi, 1975  ەبڕوان 52
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 شێوازی حوکومڕانی  سیایس 

م  ەهبۆ  ەرەبەستەباشترین د تیەیها بوو پاشاەکاتۆلیک پێی و یەمدا کڵێسەیەی نۆزدە دەوانی سەرفرەشێکی بەب ەل
 م(زتێیەناسی )ئەخودان ەمۆکراتی بو دێ  یزمڕالەلیبتی. ەسیحایەڕی مەی باوەم پایەو ه ەرخۆبوونی کڵێسەس

Atheism ی توند  ملمالنێ( 1875مدا )پاش ەی کۆماری فرانسی سێیەماو ەتی لەتایبەنران. بەتی دادەسیحایەمەو دژ
ر ەسەڕ بوو لەرپا بوو. شەت بەوڵەتیی دەسێکوالرر ەسەاندا ل Clericخواز ەشەنێوان ڕادیکال و ق  ەل

کی.  ەملێی نادینەی زۆرکردنمی فێرەنی و سیستەدەبڕینی مەر مارەسەت، لەوڵ ەد ەل ەی کڵێسەوەکردنجودا
رۆک ەی س Otto von Bismarckنێوان  ەڵمانیا، لەرنشینیی نوێی ئەیسەق  ەهایش لەنگیی وەرهەکی ف ەیملمالنێ

 تییدا بوو.ەوار و کورسیی پاپایەتی کۆنەوڵەد

هات پێشنیازی ەن  Leo XIIIستی پێ کرد. ەد ەوەـ  Leo XIII  ،1878-1930تیی  ەمی پاپایەدرەس ەل ەکەگۆڕانکاریی
  ەدیاریکراو بوێت هیچ شێوازێکی حوکومڕانیی ەنای ەاڵم گوتی کڵێسەبکات. ب دێمۆکراتشێوازی حوکومڕانیی 

ی ە رچاوەم سەی هەربار ە، دەڕی کاتۆلیکانەرجێک باوەم ەب» ەنیی ەڵەلماندی دێمۆکراتی هەس ێت.رد دابنەبێگ
کی  ە. گرێیبوو ەکان شاڕێبازی کڵێسەـ 1960تا ەیان هەمە. ئ«م حوکومڕانی، بپارێزێەاڵت و هەسەد

 ەتەوڵەاڵتی دەسەی دەرچاوەل سەگدەڵێت  ەی دێمۆکراتی کەڕەو باوەی ئ کردنکۆک ەبوو لەش هەخوداناسان
 .ەتەوڵەاڵتی دە سەدی ەرچاوەخودا سیگوت ەد ەک ەڵ دیدی کڵێسەگەل

ا دا پاپەوەکرد. ل ڕیسوا میللیکانی کۆمیونیزم، فاشیزم و سۆسیالیزمی ەتۆتالیتار ەڕژێم Pius XIپاپا   1937ساڵی 
مێکی ەیان سیستت ەمیلل ت یان ەوڵەیان دز ەگەڕ»پێناوی  ەل ەستا کەو ەمکارانەتتی سەوڵەاڵتێکی دەسەدژی د

 Pius XIIو، ەی ئەکە. جێگرەوەکاتەش دەرز، ڕەب ەرەی ههاەب کەکی، وەسەئاکاری ک «تەجڤاکیی تایب
  ەکانییان بایەلەی گکۆنترۆڵژێر  ەتان لەوڵەاڵتی دەسە ر دەگوتی گ  1944ی ساڵی ەو ەڵنا بەشی هەنگاوێکی دیکەه
و  ەتا ئەاڵم هەربڕی. بەنگیریی خۆی دەش الیەیەم گوتەب رێت.ستەجیهانی ببڕی ە رسانی شیڵگەه ەشیا ڕێ لەد
  ە وەکردەد ەی دووبارەندەوەر ئەه بێت.تی حوکومڕانی ەگرێدراوی شێوازێکی تایب ەسلماند کڵێسەیدەش پاپا نەمەد
 . «ندەمامناو»تی دێمۆکراتی ەوڵەنگیری شێوازی دەالی ەر کاتۆلیک ببنەگ ەنیی ەڵەه ەک

کدا  ەیەماو ەل ەاتۆلیک، کسووفی کەیلەی ف  Jacques Maritainزیاتر بڕۆن. یانەوێت نگین زۆر بوون بەکاتۆلیکی س
سوودی دێمۆکراتی و دژ  ەب ەوەها لێک دایەی وەکیی کاتۆلیکانەستووری سروشتەنسی بوو الی پاپا، دەزی فرێ وباڵ
 ک بێت.ەموو دیکتاتۆریەه ەب

Maritain و هەبێت دێمۆکراتی  ەی جودا ل ەی سیاسیی دیکەف ەلس ەف  ەمرۆڤ بڕوای بدەشێت   ەڕاست ێت،نووسە د
ڵ  ەگە. لەنیی ەم دونیایەتی ڕووی لەسیحایەخشراویش بێت. دوا ئامانجی مەسیحی و بەر مەشدا هەوەڵ ئەگەل
فتاری ەڕ ەها بێت کە نگیری ڕژێمێکی سیاسی وەالینابێت سیحی ە . مرۆڤی مەیەرجێکی دیاریکراو هەشدا مەوەئ

 بێت. ستووری خوداکرد ەکی و دەستووری سروشتەد ەدژ ب

ر زارۆی خودان(،  ە موو هەی هەوەر ئەبە)ل ەڵکی داوەکیی خەکسانیی سروشتەرمانی یەستووری خوداکرد ف ەد
ستووری  ەستووری سروشت )دە. دەی داوەی دیکەوەکردنی ویژدان و خۆشویستنی ئەرمانی پێشێل نەف 

م  ەو ه ەم خودایەوایان هەرمانڕەف  ەب ەدراو ەڵک کەتیی خەرایەی مافی ڕێبەرچاوەسدەڵێت کی( یش ەسروشت
 :ەکییە ستووری سروشتەتی دژی دەدیکتاتۆری دەڵێت   Maritain ەی ەوەر ئەبەل. لەندیی گەزامەڕ
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ست  ەد ەب ەیە وەسروشت ئ ەکسانن، کاری دژ بەرگدا یەر خودا و مەرانبەب ەک خێزانن و لەڵک یەخ»
ری ەوەبوون  ەتاک ەببێت ەوەست دیکتاتۆرێکەد ەب ئامرازی ڕووت، ئامراز ەببن ەوەاڵتی سیاسییەسەد

ی نێو ەورەگ ەی تاک ەانساالررۆکێکی باوکەست سەد ەی ڕێکخراودا، یان بەوێک کۆیلەنێو ڕ ەمرۆڤاسا ل
 . «پۆلی منااڵن 

 

سوودی شێوازی حوکومرانیی   ەی بەدابڕانی ەگوتی کاتۆلیک ەدا کڵێس 1960سااڵنی  ەم جار لەکەبۆ ی
داوای  Johannes XXIIIپاپا  دا   Pacem in terris «ویەر زەسەئاشتی ل» یەخشنامەپ ە. لەوەدێمۆکرات باڵو کرد

 ەببێت»ان اڵتیەوک بۆ ەیەشێو ە ب تش بێەدا دابێاڵتی تەسەدهەبێت ستووری ەکی دەیەشیراز ەوەمەالی کەکرد ب
کۆک دەبێت . شێوازی حوکومڕانی «رکیانە ی ئکردنجێ ەم جێبەم مافیان و هەپاراستنی هرژینێکی ڕێکوپێک بۆ ەپ
هەبێت ش توانای ەوەو وێڕای ئ ەی هۆش و ئازادییەهرەن بەخاو ەتی کەنرخی مرۆڤای» کەت ەل تبێ
 ێت: نووسە. پاپا د«بهێنێ کارەردووکیان بەه

 ەڵک مافیان نییەخ ێت: کی بڵەهۆی ئاکامگیریی ەنابێت ەییساالری  ەرچاوەخودا سدەڵێت ی ەڕاستیی وەئ»
ودای ەوانیی مەو فر ەن، بڕیاری شێوەت بدەوڵەن، بڕیاری شێوازی دڵبژێرە هت ەوڵەوایانی دەرمانڕەف 

موو شێوازێکی ە هاوئاوازی ه ەوەکەگشت الی ەپێشمان خست لەڕ ەی ئێمەڕەم باوەن. ئەانی بدڕحوکوم
 .«ەیی دروستدێمۆکراتحوکومڕانیی 

 

  ەرەترسیی هەم ەب ئاکار کییەڕێژری و ەپێو، پاش ڕمانی کۆمیونیزم، بێJohannes Paulus II ەم ڕۆژگارەپاپای ئ
دەکرێت وسا ەئێنێت مەی ڕێنوێن بوونی ن «رزەب ەرەکی هەڕاستیی»ر ەگ .ر دێمۆکراتیەرانبەبەنێت زن دادەم

مێژوو  »: تنووسێەدا د «تیشکی ڕاستی» ەل Johannes Paulus .کاری بکرێتتسەاڵت دەسەبیروڕا بۆ سوودی د
 . «نکپۆشەتۆتالیتاریزمێکی یان ڕووت یان ت ەبێتەئاسانی د ەبنەبێت ی رەپێوک ەیی دێمۆکرات ەتی کەلماندوویەس

  ەستانیان ڕاستگۆ بن، لە ر ژێردەرانبەبدەبێت وایان ەرمانڕەکات: ف ەتی باش دیاری دەرێک بۆ سیاسەند پێوەپاپا چ
پاڵیان   ەخاتەش دەخاڵێکی دیک رێت.کان بگیەسیاسیی ەیارەی نماف  ەو ڕێز لهەبێت نی ەالییی و بێەکراودا کارگێڕی

و  ەرانەروەکارهێنانی دادپەب» بێت:ەه ەرانی سیاسیی ئیتالیاوەگوز ەی بندەیوەپتی ەتایبەبچێت ەد ەوەل ەک
و پاراستن و   کردنیداەپێناوی پ  ەل نادروسترگومان و ەئامرازی ب ە، خۆ الدان لرمیەف ی  ستاوێژەدی ەڕاستگۆیان

 .«ر نرخێک بێتەه ەاڵت بەسەی دکردنزیاد

 
 

 ئابووری سازمات  

  Leo. الی «پاپی کرێکار» ەی ناو نراوەوەبوو تا ئەڵوێستی سیاسیی جڤاکی هەی هەوەب ەناودار Leo XIIIپاپا 
تێکی ەسڵەخ ەتەبوو ەوەمەو دەیش لەمە، ئەوەکای ەهێنێتەد «کانەڕەرپەس »ری ەی دوو سەوەکردنتەڕ

 ەو بدەکرێت کی ەسەتیی کەمافی موڵکای ەداکۆکی ل ەوە رێکەس ەبواری ئابووری و جڤاکیدا. ل ەتی لەکاتۆلیکای
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کارهێنانی مافی ەدبەب ەل ەخنەڕ ەوەرێکی دیکەس ە. ل ەوەکرێتەت دەتی ڕەوڵەنرێ و سۆسیالیزمی دەنرخدار داد
 ێت. نی الواز بپارێز ەت الیەوڵەددەکرێت پێشنیاز هایش ەو رێت.گیەستن دەیمان ب ەتی و ئازادیی پەموڵکای

میان  ەرچوو. ئەد ەوە ن ڤاتیکانەالی ەکی نوێ لەیەخشنامەی جیهانیدا، پئابووریختانگی ەمی سەد ە، ل1931 ساڵی
داوای ، Pius XI، ەمەردەو سە(. پاپای ئLeo XIIIی ەخشنامەمین ساڵی پاش پە)چوارد Quadragesimo annoناونرا 

 ەم زۆر نزم. جگەرز و هەم زۆر بەی هەمووچ ەقانوونی دژ ب ەنموونکرد، بۆ ەتی دەوڵەهێزی دەردانی بەستێوەد
 کات. ەسازیدا ڕسوا دەپیش ەژنیش لکاری منداڵ و  ەب  کردنکار Pius XIش ەوەل

Quadragesimo anno  ێوان ن ەونەی بکە ستەبەو مەب ەیی کردووەپێشنیازی سازمانی پیش ەناودار ەوە پتر ب
با جێی ناکۆکی و  ە. هاوڕایی و هاوکاری دەوەبکات ن کار کۆەش کرێکار و خاوەوەل ەجگ ،ەوەتەوڵەس و دەکەتاک
ی وخۆ(  ە)ناڕاست لماندنێکی تیانەگۆیا س ەوەلێک درای ەوەبدا ەمەو دەمیان لە. ئەوەتی بگرنەباتی چینایەخ
تی ەوڵەو د ەنێوان کڵێس ەیمانێک لە. پەئیتالیای فاشیستی ەمەو دەی ئ Corporatismتی )کۆرپۆراتیزم( ەرکەئوها

ی گرژیی نێوان ەوەهۆی خاوبوون  ەش بووەمە. ئەستڕۆیی کڵێسەو د ی مافکردنرەبەستەترا بۆ دسەئیتالیادا ب
  تی.ەفاشیزم و کاتۆلیکای

تی ەمافی موڵکایر ئابووری، کار و ەرانبەب ەبوون دیدی کڵێس ەوەرمی ئەرگەواو سەکانی ڤاتیکان ت ەنەنجومەئ
ی کاتۆلیک مافی  ەتا ئێستایش الی کڵێسە. هەوتووەی ئابوورییان دواکەاڵتانەو وەتی لەتایبەن، ب ەدیاری بک

تیی جڤاکی و ەرپرسایەر بەسەخت لەجاران پتر ج ەشدا لەوەڵ ئەگە، لەموانەهپێش   ەکی لەسەتیی کەموڵکای
  ەب  Johannes Paulus II ەمەردەم سە. پاپای ئەگرنگترە رمایەس ەتین. کار لەی موڵکایەزاد ەکات کەکی دەئاکار

ی ەوەئ ە، واتEconomism «تیەئابوورای»و  «گوناهی جڤاکی»دەڵێت خۆی پێی  ەکات کەد ڕسوا ەوەتوندی ئ
یر  ەچاوی هێزی کار س ەنها بەڵکیش تەو خبکرێت یر ەس ەوەیئابووریکی سوودی ەیەڕوانگ ەنها لەکاری مرۆڤ ت

 ەی لەڕیش ەدوێ کەد «هـساختاری گونا» ەل Johannes Paulus II ،1987 یدا، ساڵیەخشنامەپ دوا ەبکرێن. ل
 ەوەکان و بۆ ئەژارەه ەاڵتەوبۆ بارودۆخی  ەیەش ئاماژەمە. ئەاڵتدایەسەمای دەوا و تەمای سوودی ناڕەت
 رێت.کەد ەژینگ ەی لەیەشەڕەه

پێناوی   ەل»ی ەو ەرجی ئەم ەبێنێت لمەبس بەرهەمهێنانستاوێژی ەلێراندنی دەی گەوەر ئەس ەهاتۆت ەکڵێس
رج  ەم تیەنەخاوگۆڕینی گوترێت ەشدا دەوەڵ ئەگەر بێت. لەرانبەباری بەو بژاردنی ل «ندی گشتیدا بێتەوەرژەب

شێوازی   ەل ەرەس ەی چارەوەریکی دۆزینەپتر خ ەموارتر. کڵێسەرجی هەوملەیدابوونی هەهۆی پ ەببێت ەنیی
 یتیەنەخاو» ەباس ل Johannes Paulus II. ەرمایەی ناکۆکیی نێوان کار و س ەوەکوژاندنستی ەبەم ەندا بەمامناو

دا کۆمپانیاتیی ەرایەڕێب ەل ندانەکارم ەیەوەستیش لێی ئەبە، م«تیەوڵەد یتیەنەخاو» بری  ەکات لەد «هاوپشک
 بێت.ەه ندانەکارمبۆ  پشکتیی ەنەو خاو سوودی کمی پشەببن و سیستشدار ەب

 

 ا ئوتوپی

ستووری ەد ەبر ەرانب ەڵک بەخ یمیەرخەمتەک بۆ ەوەڕێتەگەدردانیی ئێستای جیهان ەرگ ەس ەکڵێسدیدی  ەب
و ێنێت م بیچەه» بێت و جێەوی نیشتەر زەسەل ە و خودا ڕێی پێ داو  ەی خودا ئافرێنراوەوێن ەخودا. مرۆڤ ل
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ر ەرانبەر مرۆڤ بەگ ێت:نووسەیدا دەکەتاز ەجڤاکیی ەخشنامەپ ەل Johannes Paulus II. پاپا «م بیپارێزێەه
 ەشدا لەوەڵ ئەگە. ل53ێت. ڕەپەوا سروشتیش لێی ڕادەئ ەوەت بکاتەیمانشکێنی بکات و خودا ڕەرکی خۆی پەئ

ی  ەربارەد  ەشبینانەدیدێکی گ  ە. الی پیرانی کڵێسەیە شبینانەگ  ەرێتی کڵێسەو ن ە کڵێس ەوەرینترەکی بەیەڕوانگ
، کار و  ەوەکوژێتەد هگونا ەوەیەکە ـ Redemptionخشین ەسیح و ڕزگاربەڕێی عیسای م ە. لەیدایەمێژوو پ

 ەی دۆخی ئێستای جیهان و لەوەرەد ەڕوانێتەپاپا د ەوەیەم ڕوانگەگرن. لەردەپشتیوانیی نێوخۆ واتای قووڵتر و
 ێت:دوەد «وتنی بێسنوورەپێشک»

ڕی  ەی باوەنوێی ەم ڕوانگەی ئەسای ەیان لەجارم ەپێش خرا، ئەوتنی بێسنوور دیسان ڕەونی پێشکە... خ»
 ەوەو تاریکستانەی ئەرگەج ەل ەی ئێمەوەر ئەبەگۆڕین. ل ەواو هاتۆتەکات تەی دەتی ئاواڵەسیحایەم
رگ ەرمەبڵێین ڕۆژێک دێ بدەکرێت پێنن ەیسەد فراژووتن-و بان فراژووتن -ژێر ەکین ەدەوڵ دەه
کی ەیەوەم و کرد ەرهەو گشت ب ەوەیـ( مریەندی )ەرامەسرگی ەب ەچێت ەد( ەڕێی ەی مردنی لەوە)ئ

 .«بنەرد دەشایانی مرۆڤ بێگ
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  ەهێزی خۆی لەب ەرەری ه ەنگەڵدا. سەری هەێبازێکی نوێی نوێمارکسیزم سڕ کەکاندا وەـ 1960 ەپی نوێ لەچ
.  ەباڵوبۆودا ندیکاەسی بزاڤ  ەشێک لەنێو ب ەوجا لەئو  ستەبۆژاوادا ڕ ورووپایەو ئ ریکا ەمەئکانی ەزانستگ

 ەل ەشەڕەچوو هەها پێ دەک وەیەماو ەدرجاەڕی سە، خۆپێشاندان و شگرتنتێیدا مان ە، ک 1968ڕینی پاریسی ەڕاپ
ڵبژاردنی  ەه ەل ،1968، ەشۆڕشگێڕ ەم بزاڤ ەپی نوێ. ئەدوندی سیاسیی چ ەم بکات، بووەمانی کۆماری پێنج

 شکا. ەوەڕووی سیاسیی ەش لەوەدۆڕا و بدا، ( ـ میللینی ەنجومەئمان )ەرلەپ

 ەکییان بووە رەس یگرت و داخوازیەد ەوەس ی مارک« ەنامالو»ی ە نووسراو ەی لە رچاوەسپی نوێ ەچ
ندیکالیزم ەنارکیزم و سەباتدا، ئەی خمێتودبواری  ەت لەنانەیاندا و تەمەی ڕادیکال. ل «کۆمپانیادێمۆکراتیی »

پی ەتی چەسڵەخ ەی جۆراوجۆردا بووەستەنێو د ەل  ەئایدیۆلۆژیانکیی ەرەبەپی نوێ. فرەخشی چەئیلهامب ەتەبوو
نگری ەالی ەمیان خۆی بەئ رێت.دابن ەماویستان ەب ەکەی بزاڤ ەورەگ ەرەشێکی هە کرا بەد 1968نوێ. پاش 

شۆڕشی   ەم لەوتوو و ه ەاڵتانی دواکەو ەم لەتوندی ڕووی ه   ەب ەزانی کەی چین دەمەو دەکۆمیونیزمی ئ
 نگی( بوو. ەهرە)شۆڕشی ف  ەئایدیۆلۆژیان

  Herbert Marcuseین. ەکەپی نوێ دەفراژووتنی چ ئایدیۆلۆژیینگی  ەم و تێرڕەکەی یقۆناخ ەدا باس لەشەم بەل
 Daniel تداەبواری سیاس ەپی نوێ بوو. لەچیاری رچاوترین بیرەب  ەمەو دەمریکی ئەئ –ڵمانی ەسووفی ئەیلەی ف 

Cohn-Bendit ڵ ەگەمیان لە، ئ ەکەڕینەکانی ڕاپەبۆچوونری ەنوێن ەبووGabriel ندی ەنێو ەی برایدا ل
 ەل  یەرچاوەس ەپی نوێ کەی چەو باڵەری ئەنوێن ە بنەد Cohn-Benditدا برایانی ەدا بوون. لێرەکەوەبزوتن

ڕینی پاریس  ەپکانی ڕاەرهاتەسەی بەربارەد کتێبێکیان 1968ساڵی  ەمانەگرت. ئەد ەوەندیکالیزمەنارکیزم و سەئ
   فاو«ەکۆمیونیزمی خڵ ەدژ ب ەرەسەچار –پی ڕادیکاڵ ە»چ ناوی:  ەرکرد بەد

Le Gauchisme, remède à la maladie sénile du communisme   

ی  ەخۆشیی مندااڵنەن -وەپڕەچڕادیکالیزمی »بۆ کتێبێکی ناوداری لێنین:   ەی تێدایەئاماژ ەکەناوی کتێب
 An Essay on ناوی  ەنگتر بەساڵێک در Marcuseمارکویس   ئایدیۆلۆژیی -می سیاسیەرهەشاب .» ەکۆمیونیزم

Liberation  رچوو. ەد 

 
 شانرخاندن 

  ەل ەندە ئایی شۆڕشی ەڵگەسیاسیدا، ب -ئابووریبواری  ە، ل1844-1843کانی سااڵنی ەنووسین ەمارکس لکارل 
پێش  ەی مرۆڤی ڕ «ماکی جۆر» Gattungswesenو   «سروشتی مرۆڤ»دی، ەدەدا نجڤاکی ئابووریژووتنی افر
 ەڕای مارکس ل ەی بەوەک ئەو ێت،ستەوەسروشتی مرۆڤ ڕاد ەی جڤاکیی دژ بەخست. کاتێک ژینگەد
 بێت.ەمرۆڤ نامۆ د ەمەو دە، ئەتیدا ڕوویداوەدارەرمایەمی سەردەس

 ەتی مرۆڤ، لڕاسی سروشتی کردندیاری ەدات، بەوڵیش دەراو و هەد  ەکاتەد  Premise ەمان دیباچەمارکویس ه
و   ی سۆزدونیا ەم لەستی هەد ەک ەبۆچوونی مارکویس مرۆڤ بزوێنی جوانیناسی تێدای ەت. بنێڕێ ەتێپ یمارکسیش

کانی مارکس ەمارکویس گوتهەبێت   ەوەی سۆزدونیا ەیی بندەیوەپی ەوە. لەیەدا هەندانەرمەداهێنانی هون ەم لەه
  ەی گرنگیی بزوێنی ئێرۆتیکانەربارەتی دە تایبە، بەوەکات ەپڕ د Sigmund Freudی فرۆید ەررونناسانەئادگاری د ەب

Eroticەمەگ»ک ە ی وەمارکویس وش ەندانەرمەهون  –ر باسی بزوێنی جوانیناسی ەس ە. کاتێک دێت«، 
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ستیش لێی  ەبە، م »ەی مرۆڤ کردنئازاد»پی نوێ ەئامانجی چ ێت.کار دێنەی بۆ ب  «یاڵ ەخ»و   «جۆشەب»
 ربڕینی سروشتی دروستی مرۆڤ. ەم دەردەب ەل ەی و ئایدیۆلۆژیینگەرهەف هێشتنی کۆسپی جڤاکی، ەن

و مارکسی   Hegelرتاوی هێگل ەواو بەت نماەدات. ناساندنی زانست الی ئەتی لێ دەپی نوێش الفی زانستیەچ
  ەدایەوەرکی لەوال ئەمەاڵم لەبکات ب ەدا بوو جیهان ڕاڤ ەوەرکی زانست لەتا ئێستا ئەنووسیبووی ه ەک ەالو

 ەتیڤیستانەپۆززانستی جڤاکیی گوترێت ەی پێی دە وەلدەگرێت  ەخنەتوندی ڕ ە پی نوێ بەجیهان بگۆڕێت. چ
Positivisticرپێواندن ەداوای ئازادیی نرخاندن، کاراندن و ب ە ، کMeasurability  پی  ەچ ەمەر بەرانبەکات. بەد

بکات  ەوەباس ل ەبێت، وات Normativeکی ەرەئاشکرا پێو ەب  ەک ەی« ەگرانەخنە ڕ»نوێ داخوازی زانستێکی 
ئازادبوونی  وەڕوو شیاو ی ەڕێگ ەیەوەگر ئەخنەی ڕجڤاکیرکی زانستی ە. ئ ەچۆن بێت باش جڤاکیرجی ەلومەه

 ەرۆڤ ، شجڤاککانی ە ش ەبەش یان وردەستی نێوان بەیوەک پە، نو ساختار Entirety ەمرۆڤ پێشان بدات. گشت
 بکات.

واو ەی تە، مارکویس و دوو تۆژکاری دیک«ی فرانکفۆرت ەفێرگ»گوترێت ەپی نوێ پێی دەی چەزانستاندیدی 
ی ەفێرگ ەواتەن. کەیەم فێرگەر بەس Theodor Adornoو  Jürgen Habermas ناسانجڤاکرتاوی هێگل، ەب

کی ەیئایدیۆلۆژیپی نوێش ەو چ جڤاکینێو زانستی  ەوەی نرخاندنی هێنایکتیڤیزمەئۆبژمدیس ەفرانکفۆرت ه
 . ەیزمکتیڤەئۆبژنرخاندنی  ەربەس سیاسیی

 

 مرۆڤنۆڕی 

ر  ەسەخت لەو ج رواەد ەنەکەکی سروشتی مرۆڤ دەیەی وێنەوەڵ ئەگەپی نوێ هاوکات لەمارکویس و چ
  ەتی لەتایبە، بەتا ئێستا باویان بووەی هەیانجڤاکی ە و شێوازەموو ئەی هەماو ەل ەو سروشتەئ  ەن کەکەش دەوەئ

م ەرهەو بەێن ڕووکشەڵدەکان هەنەسەڕ ە. بزوێنەدا، شێوێنراو ەدارانەرمایەڕێژی سەلەران و کەی خۆشگوزجڤاک
ی ە خنەبواری ڕ ەی مارکویس لێکمەرهەرناوی بەی نزم. سنگەرهەف ڕێژ و کۆ ەلەی( کااڵی ککردنرجەخبردنی )

 . One-Dimensional Man, 1964 ند«ەهەڕە»مرۆڤی تاک :ەواو ئاشکرایەدا تجڤاکی

 ەوە زراوەمی دامەتسیس  ەها بەستێکی وەیوەجڤاکی پ ی ەژینگدەڵێت  ەدایەوەپی نوێ لەنی نوێی مرۆڤنۆڕیی چەالی
تی  ەتایبەپی نوێ بەرانی چەنوێن ێت.هێنەدانی سیاسی پێکی د رسەستێکی دەیوەپ ەل  ەکات زۆر قووڵترەیدا دەپ
ری  ەفتار و پێوەڵ ڕەگەل ەگونجاندنمرۆڤ ستیش لێی ەبەکرد، مەد Socializationاندن جڤاکر ەسەختیان لەج

بۆچوونێکی  ەر زوو کەه ێت،نووسەکات. مارکویس دەست پێ دەد ەوەنێکی زووی منداڵییەمەت ەل یەوتەجێک
  ەشبێتەڵکوو دەبدەبێت نها تێچێن ەک تەوا نەئ»کەوێت ەفتاری جڤاکی جێ دەبۆ ڕ ر ەک پێوەت وەکیی تایب ەئاکار
ڵ ئاکاری  ەگەل ەلمێنێ« کەسەد» ە ان Stimulusر ەدە دن و ەئار: ئۆرگانیزم فتەی ڕ « Organicڵ ە زیند»رێکی ەپێو

ڵ ئاکاری تێچێنراودا ەگەگونجاو لەی نەری دیکەدەدن  ،کار ەوێتەکەڵیان دەگەلگونجێن و ەتێچێنراودا د
  بێت.ەمرۆڤدا دروست د ەل« ەسروشتێکی دیک» ەم جۆر ەبدەڵێت . مارکویس ەوەکاتەتیان دەو ڕ «لمێنێەناس»

 ی مرۆڤ.  «بایۆلۆژی» ەشێک لەب  ەبنەدچن، ەڕۆ دی مرۆڤدا ەریرەناخی ساختاری غ ەها بەکان وەرەپێو
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 ەوەاڵتانەلی وەزۆری گ ەرەی هەن زۆرینەالیەی لەکەسیاسیی  ەمەزراو و سیستە ی دامجڤاکدەڵێت  مارکویس 
دا  ەمانەم زە. لەڕ نییەدا ڕێزپەرێتیی مارکسیزم، لێرەچینی شۆڕشگێڕی نچینی کرێکار،  رێت.کەپشتیوانی لێ د

  ەوەکنیکییەهۆی شۆڕشی ت ەنگیان بەم سەیان و هەم ژمارەش هە وەل ەن. جگجڤاکبڕاوی ەشێکی دانەکرێکاران ب
 ەوێتەکەڵکێشان دەدان و تێه رسەڕێی د ەل» جڤاکیمی ەی سیستەوەئ ەوەکاتەشی دەکەنجامە ئ .ەوەبێتەم دەک

ی  بەرهەمهێنان ەوێتەکەش دەزۆرین»و  «Self-perpetuateرمان ەواری خۆف ەکی کۆن ەیەی زۆرینبەرهەمهێنان
وان ەبری ئ ە. لەپشتی پێ ببسترێ بۆ گۆڕانکاریی شۆڕشگێڕان ەنێک نییەل الیەی گەئاپۆر ەواتەک .»ەکەمەسیست

 .«Intellectualڵی بیرکار ەرتەس» دەڵێت مارکویس پێی  ەپێش ک ەدێت ەو توێژەئ

 

ین ی  جڤاک ی ەک ەگرنگی 

تیی  ەڕەی بنەکەی ە چیدی نابن ەواتای مارکسیستان ەکات تێیدا چێن بەنگڕێژ دە ڕ جڤاک کیەیەمارکویس وێن
پشت   ەوەی ئرب ە. لەی چینێکی شۆڕشگێڕ نییجڤاکی ئێستا جڤاک ەکەنێت دا دەوەمارکویس دان ب ە. ڕاستجڤاک

مارکسیزمی  ەی لەوانەل ێت،نرەد جڤاکی ەوەالی ژێرەی البەستەد ەوار و ڕوو لەزنی کۆنەی مەزۆرین ەکرێتەد
   :«پرۆلیتاریاەشڕ»گوترێت ەکیدا پێیان دەرێتەن

 ەوساوە، چراوێزخراوەپنراو و ەالوەڵکی وەخ ەلە یەنێک هەوەد ەوارەکۆن ەلێرەگ ەم بناخەژێر ئ ەاڵم لەب»
ی  ەی پرۆسەوەرەد ەل ە مانە. ئەنای کاریان نییای توەوانە، بێکاران و ئەزی دیکەگەو ڕاونراوانی ڕ
و  ەزگەدامود ەب هێناندروستترین و نێزیکترین پێویستیی کۆتا ەتەرانیان بوەژین، گوزەدێمۆکراتی د

هایش  ەرچی هۆشیارییان وەگ ەیەشۆڕشگێڕان ەمانەڵستیی ئەرهەب ەوەر ئ ەبە. لندەسەناپرجی ەلومەه
 . «بێەن

One-Dimensional Man. 

مێک  ەک ەب رێت.نەباتکار دادەو خ ەوساوەچ ەساز، بەاڵتانی پیش ەر وەرانبەم، بەێیدا جیهانی س میللیەفربواری   ەل
 ێت.نەداد ەاڵتانەو وەکێک لەی ەتیش بەمارکویس سۆڤیە وەدوودڵیی

 

 

   جڤاکی گۆڕیی   مێتود 

.  ەوەکاتەت دەڕ Gradualism تیەدارەپلگشتیش ەو ب ەانڕیفۆرمیستپی نوێ سۆسیالیزمی ەچ ەک ەئاشکرای ەتەڵبەه
ر  ەبەرلەداوای گۆڕانکاریی س ەک ەیەی جڤاکی هەکتیکانەمۆدێلی دیال ەوانی وی بڕوایان بەیڕەمارکویس و پ

ڵێن کاتی  ەد ەتیکانکەزمانی دیال ەکات. بەد جڤاککانی ەش ەگشت ب یمگۆڕیی هاوکاتەکات، داوای سیستەد
  ژێرخان ی مارکویس ناوی نابووەوەئ ەبگاتدەبێت . شۆڕش ەهاتوو Qualitative تیەجۆرایگۆڕانکاریی 

Infrastructure  بردنی   نێوەبڵێین ل ە، یان چاکتر وایەستیش لێی گۆڕینی سروشتی مرۆڤ ەبەی مرۆڤ و م
م ەئ ێت،ڵەتی. مارکویس دەیەکەدروست ەنەسەڕ ەستیش لێی گۆڕینی سروشت ەبەو م  ەمرۆڤ « ەسروشتی دیک»

 ر: ەگەئکرێت ەد ەکار
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و  ەشیراز ەل ەوەوتنەو دوور ک Negationنایاندن  ەوەر بکاتەب ەها بگرین ەڕێبازێکی سیاسیی و»
ر ەب ەوەنوێ بخرێنەرلەس ەیەه هاەب رچیەه ەڕادیکاالن تبێ ەوەزراو و ئامانجیش ئەتیی دامەرکردایەس

و  ەرگرتنی ئەبۆ ودەبێت   ەئاماد ەکەی ئۆرگانیزمەوەتا ئەیشتن هەو تێگ کردنستەنرخاندن. بیستن، ه
   .«دادۆشدا-و نا ڕەالشکی  ەی دونیا ەل ەیەیان ه Potentialکی ەی بوونی هێزەشێوان

An Essay on Liberation . 

 

ڵبژاردنی ەڕێی ه ە ل تست بێەبەر مەگ ە. بۆ نموونە وتی زۆر خاوەڕی دێمۆکراتی ەپرۆس ەپێی وای مارکویس
د ساڵ  ەوا سەئ  ینتی بگۆڕەڕەکی بنەیەشێو ە ب USA ریکاەمەئی اڵتەوکۆسی ەی کۆنگرەپێکهات ەوەگشتیی

دوا خستنی  ەوەکاتەزراو دەی دێمۆکراتیی دامکردندان بۆ چاک وڵ ەهادا هەرجی وەلومەه ەل» ێت.خایێنەد
نوێ  ەر لەسدەبێت  ەبۆرژوایانکیی ەرەدێمۆکراتیی نوێن ەڵوێست لە. ه«ی ئازادجڤاکنانی ڵەی هەتایەتاهەه

 نگاندن.ەڵسەر هەب ەوەبدرێت

 ەتەی بووەوەر ئەبەل ەوەستێتەوەگۆڕانکاریی ڕادیکال د ەناچاری دژ ب ەب ەدێمۆکرات  ەنیمچ ەم پرۆسەئ»
 ەدێت ەوەستەردەزراوی سەندی دامەوەرژەن بەالیەبیروڕای ل ەلێر کەکی گەیەمهێنی زۆرینەرهەم بەه

بڵێین ویستی  دەشێت ئارادا بێت  ەش لەرجەوملەم هەتا ئە. هەیەیەو زۆرینەری ئەم پارێزەداڕشتن، ه
  .«ستێت...ەوەد جڤاکی شیاوگۆڕانکاریی  ە دژ ب ەانکتیڤەئۆبژی ەوەب ەیەڵەه-ەیەڵەم هەردەگشتی ه

 

ی  ەپێناو دێمۆکراتیدا شێو ەبات لەخ» ەدێمۆکراتیی Pseudo-ەی ئێستا زڕەم دێمۆکراتییەی ئەوەر ئەبەل
 ر.ەدە مانبەرلەپ ەبێتەخۆ و د ەگرێتەد «دێمۆکراتیەدژ

کی ەت»ک: ەی ومێتود، ەوەتنێووژێ بەدندیکالیزمی شۆڕشگێڕ ەت هی سەتایب ەبستان نارکیەی ئمێتودپی نوێ ەچ
  ەکەو تەب( خوێندکارفێرخواز ) ەپێیان وای Cohn- Benditبرای ە، شۆڕش، مارکویس و جووت«وخۆەڕاست
پاندنی ەچ»و  ەوەنەهۆشیار بک ەفرانس ەک، توانییان کرێکارانی ڕێکخراو لەیەبۆ ماونەبێت ر ە، هەوخۆیەڕاست

 . »ەوەڵبڕنەبیری بزاڤی کرێکارانی ڕێکخراو ه

 

 شێوازی حوکومڕانی  سیایس 

 ەوتنی شۆڕش دێتەرکەی پاش سەکییەکات ەو ڕژێمەبۆ ناونانی ئ Cohn-Benditبرایانی  ەمارکویس ن ەن
  ەلدەبێت اڵت ەسەڕایان وابوو د Cohn-Benditکار ناهێنن. بریانی ەۆلیتار برپ دیکتاتۆرییی ەزاراو ،زراندنەدام
.  دا 1956نگاریای ەمی شۆڕشی ڕووسی و شۆڕشی هەکەی یەی ماوەنموون ەنی کرێکاراندا بێت، لەمنجوەست ئەد
و  ەیان لەنارکیستانەن. ڕێبازی ئەبک راڵ ەنتەسێکی تەحکوومداوای  ەمانەئچێت ش ناەوەر لەت هەنانەت

کاندا ەنێو گشت سازمان ەبراوان لەێوڕەر و بەڕێببیردۆزەی دەبێت » ێت:ڵەد ەک کەوێت ەردەشدا دەداخوازیی
  ەوەنارکیستانەگیانی ئ ەشدا لەوەڵ ئەگەشدا. لەکە شۆڕشگێڕ ەنێو بزاڤ  ەم لەدا و هجڤاکنێو  ەلم ەه ێت،البدر
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 ەی بزاڤێک لەندەئایوامی و ەردەن. بەکەد« ەی کردەمینەک»ی شۆڕشگێڕ ەمینەی کەنۆرر گرنگیی ەسەخت لەج
 ەکەمەسیست ەدابڕانێک لێت بتوان ەی شۆڕشگێڕی هۆشیار کەستەبوونی د ەب ەندەب -تداەکی تایب ەیەوەساتی کرد

 .»کیەناچارم ەر و هەبەرلەم سەه ،پێش بخاتەڕ

بیرکار   کیەیەستەد ە ، وات«Self-elected ەخۆبژاردڵێکی  ەرتەس»تیی ەرایەڕێب ەب ەوەڕینەی پتەحکووممارکویس  
Intellectual گۆیا دێمۆکراتیی   ەکێنێت دروستەد ەوەب ەم حوکومڕانییەمارکویس ئ ێت.نەی شۆڕشگێڕ، داد

کی  ەتییەرایەگۆڕینی ڕێب ەوەکاتەر دەحوکومڕانیی شۆڕشگێڕ ه ەواتە. کەیەاڵنەرتەش حوکومڕانیی سەبۆرژوایان
اڵم ەب  ێت،لی نابەی گە تادا پشتیوانیی زۆرینەرەس ەل  ەیەاڵنەرتەس ەتییەرایەم ڕێبە. ئ ەکێکی دیکەی ەب ەاڵنەرتەس

ستڕۆیی ڕژێمی  ەد ەڕزگاربوون ل ە. ب«گۆڕاندا بێ ەوام ل ەردەب ەوەدۆخێک» ەوێتەکەد ەزۆرین ەمارکویس پێی وای
 ی نوێتەحکووم  ەڵوێست لە ه ەی نوێوۆندی هاوک ەوەرژەراوی بەد ەل بێت وەئازاد د» ەپێشوو، زۆرین

 . «گرێتەردەو

رگیز  ەه ەک ەر ڕاستەش هەیەندازەو ئەاڵم ب ە، بەداوەهیچ شۆڕشێکدا ڕووی ن ەل ەمەهێشتا ئ ەڕاست»
ستدا بووبێت.  ەد ەی لەمەردەم سەی ئەمییە رهەبکنیکی و پڕ ەوتنی تەرکەم سەئ ەبووە رپا نەشۆڕشێک ب

پێن، ەمێکی نوێی کۆنترۆڵکاری چەزراندنی سیستەکار بۆ دام ەبخرێن ەچاالکان ەمان ەئدەشێت  ەتەڵبەه
ن هێزی  ەالیە ر لەگە نها ئەشۆڕش ت ەک ەرچاوەس ەتەی کردووەوەئمان ەفتوگۆیم گەری ئەبەرلەاڵم سەب

خش.  ەڕزگاریب  ەبێتەوسا دەبوو ئ رپاەزراو بەی دامجڤاکچاالکی نێو   Anti-repressiveپێن ەچ-ەدژ
 .«مەک ەزیاد ن ە، نەخواستن نها ئاوات ەت  ەکەگریمان

 

 
   ئابووریسازمات  

 ەرانەمهێنەرهە، کۆنترۆڵی بکۆمپانیادێمۆکراتیی  ەوە کاتەر شتێک دەه ەر لەپی نوێ بەی نامۆیی الی چەوەسڕین
ی کااڵی بەرهەمهێنان ەل ەیەه ەخنەشدا ڕەمەئ کەت ەل. دامی کاری خۆیانەرهەر بەسەو ب بەرهەمهێنانر ەسەب

)ڕێکالم   ەی ڕێکالمەو زاد ەستکردەدێنێت مرکەک دادەمان، پێویستییەدیدی ئ ەب ەر، کەمبەرهەی بجڤاک
Advertising). 

رمانی و کۆنترۆڵی  ەو خۆف ەبۆ کرێکاران ڕوو ەنی کرێکاران ئامرازێکەنجومەئ Cohn-Benditدیدی برایانی ەب
،  Collective راەکۆگتیی ەنەخاو »کات: ەنی کرێکاران دەنجومەئ ەل باس یرێتە. مارکویس پتر ن بەرهەمهێنان

 راەکۆگ»ی ە. وش «مەرهەم ئاڵوگۆڕی بەم و هەرهەستاوێژی بەم دەی هرا ەکۆگڕێژیی و پالن کۆنترۆڵ 
Collective» ەدا خۆی لەم بوارەڕێنموو. مارکویس ل ەت نابێتە ی سۆڤیئابووریمی ەسیست ەدات کەپێشانی د  

کانی ەباسی شێو ەوردتر بچێت ەدا کەد ش الە وەخۆی لاڵم ەدا، بەد ال «کیەتەوڵەد»ی ەکارهێنانی وشەب
 .ەوەی ێژیتی، کۆنترۆڵ و پالنڕ ەنەخاو

نگاوی ەناوی ه ەبوو بەشتێک ه داکانەکۆمیونیست ەاڵتە و ەل رێت.ربگەڕێبازێکی نوێ ودەبێت  بەرهەمهێنان
 «مهێنەرهەی بفراژووتنی هێز ەل  رستەپساالرکی بیرۆکراتی ەیەشێو»کی کورت، تێیدا ەیەتا، یان ماوەرەس
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ی  « ەوشتانەدڕەب رجییەخ ەمی و زێدەره ەب ەزێد»ژاری و ەه بێت.ند ەسەپ نابێت  ەمە. ئەندەسەپ
  ەداننەسەپیپرنسیپی جوان»کات، تێیدا ەست پێ دەوێ دنمێکی ەردەس ەوەمێنن. پاش ئەندەبێت تی ەدارەرمایەس

Aesthetic»  یی ەو کردسوود جێی پرنسیپیPerformance شاڕێ، بری  ەل ەوسا پارک و باخچە. ئەوەگرێتەد
وتنی  ەپێشک ەستی نییەبەم ەکات کەد ەوەر ئەسەخت لەکرێن. مارکویس جەی ئۆتۆمبێل ساز دەئۆتۆبان و وێستگ

ڵکوو ەی کااڵی زیاتر ببەرهەمهێنانهێنرێ بۆ ەکار نەب ەوتنەپێشک م ەئ ەیەوەستی ئەبەم ێت،ستێنەکنیکی بوەت
ئاکاری ەتوند ەل Cohn-Benditمارکویس و برایانی  .کردنکار ەی مرۆڤ بێت لکردنبۆ ڕزگاردەکرێت ندی ەچ

پرنسیپی  »مای ەر بنەسەبن و لەیدا دەری نوێ بۆ کار پەدەدن ەڕن. مارکویس پێی وایەپەساز ڕادەی پیشجڤاک
 ەربەس یەتاس»دا ەشۆڕشگێڕانباتی ەڕۆژگاری خ ەر زوو لەیانویست هەد مانە ئنرێن. ەڵ دەه «ریەوەختەب

ئاکاری پیوریتانی  گوترێت ەی پێی دەوەئ ە، وات«کردنشەبێبک قوربانی و خۆ ەتیی وەسیحایەم –تی ەکایەجوول
Puritanic  موو ەه ەکەیەمەنها گە ت ەباتی شۆڕشگێڕانەخی ە وەرین بەی بەپدەبێت » رێت.بک ەغ ەدەی کار، ق

 .»سەب بێت و  شدارەتێیدا بدەیەوێت س ەک

 

 ا ئوتوپی

« ەبایۆلۆژییان»کی ەهاوکاریی ەب ەوەن مارکویسەالی ەپی نوێدا ل ەی چەی سۆسیالیستانجڤاک ەنگیی جڤاکی لەهاوئاه
نێوان پێداویست و ئامانجی  ەکی دروست لەنگییەهاوئاه»دەبێت خۆ.  ەگرێتەکار و ئامانج د ەکدەکرێت  باس

ەنێت  ناو د ەم دۆخەمارکویس ئ بێت.ەه «دای ئازادفراژووتنلمێنراو و  ەکیی سەنێوان ناچار ەکی، لەو تاک جڤاکی
ی ژیان  ەریزەخودی غ رێت.یدی پێشێل بکری چە وەختەمیاندا پێویست ناکات پرنسیپی بە. ل«هاوکاریی نوێ»
ر ەس ەوەچێتەدا دەن. مارکویس لێرەکەوتن خۆش دەی پێشکەری کار و ڕێگەدەبوونی دنیداەهۆی پ ەبنەد
کار بۆ پێکهێنانی  »ی کارن،  ەریزەش غەی ئێرۆتیکانەریزەت غەنانەڵێن تەد ەروونناسیی فرۆید کەکانی دەوان
 . «دڵگیررێکی ەورووبەد

 ر پشتیوانیەس ەل ەم هاوکارییەئ .هاوکاری ەبێتەکاری ئازادکراو دی ە ریزەغ ەل جڤاکیربڕینی ەد»
 ەوەی ئازادییدونیا ەکات و لەل دەسازمانگتی ەرایەڕێب ەوەکییەی ناچاردونیا ەنرێ و لەد بونیات

 ەڵکێکی زۆر ل ەی خەپرسیارو ەبۆ ئ ەیەیش هاڵمەوک ەنها یەکات. تەتی فراژووتن دەرایەڕێب
خۆی   ەپێم وای ەێک کاڵمەوی ئازاددا چی بکات؟ جڤاک ەڵک لەن: خەکەڵ د ەگەی لملمالنێ ەوەپاکیینیاز

ها ەژیاندا و ەم جار لەکەبۆ ی“ ش بوو، گوتی:ەوانی پێستڕەی کیژێکی جاڵم ەو، ەداو ەکەناخی پرسیار ەل
 .«”ین ەچی بک ەوەینەبک ەوەبیر ل بێت ەتمان دەرف ەدبین  ەئازاد د

An Essay on Liberation. 

 

  



114 

 

 

 

م ڕالەلیبنوێ  ی  



115 

ی  ئایدیۆلۆژیم ەر هەس  ەبردەمیان هێرشی دەڵدا. ئەری هەس  یزمڕالەلیب ەکاندا جۆرێکی نوێ ل 1970تای ەرەس ەل
ندین ەلی بۆ چەم پەڕی جیهانیی دووەی پاش شەتییەوڵەد ەاڵتەسەو دەم ئەندوو، هەسەرەپ یی جڤاکیڕالەلیب
  ەگۆیا ل ەبوو ک  ەان Keynes ینزەکی ئابووریتی ەسیاس  ەتا هێرش ڕووی لەرەهاویشت. سەنی نوێ دەالی
  بیردۆزەیەکیک ەو  Monetarismنیتاریزم ەو مەبری ئ ەرچوو. لەد ەوتەککەسازدا پەاڵتانی پیشەختانگی وەس

 .ەلاڵتی نۆبێەرگری خەی و riedmanMilton F  54نیتاریزم ەری مەپێش خرا. ناودارترین نوێنەڕ رەڕکابئابووریی 

م ەڕی جیهانیی دووەی پاش شەتەو سیاسەستۆی ئەئ ەوێتەک ەد Inflationدیدی فریدمان ئۆباڵی ئاوسان  ەب
کات. ەی بێکاری دەکی کورت چارەیەنها بۆ ماوەی دۆخی ئابووری تکردنتی خۆشەسیاس. ەڕێوەبرد بەئابووری د

 ەت بەوڵەن. دەبک ست ەبسنوورواو  ەت تەوڵەد ئابووریی ەیانویست نۆرەد ەکانی دیکەنیتاریستەفریدمان و م
بکات   ستەخۆی سنووربدەبێت  ەوەل ەبکات، جگئاوسان ی ەچار ەی بڕی پارستە ڕێساب ەبدەبێت م  ەکەی یەپل

 ن. ەخسێ کار بکەکانی بازاڕ بڕەت بۆ هێزەرف ەی دەوەبۆ ئ

ی  ەوەتۆژین ەل شە رچاوەس یزمڕالەلیبنوێ  ک شت نین.ەنیتاریزم یەی مئابووریڕی ەو باو یزمڕالەلیبلێ نوێ ەو
شی ەبوونی البەورە گوترا گەد ەلێر. ەگرتوو ەوەـ Public Choiceمریکیی ەی ئەتناسیی فێرگەئابووری و سیاس

 ە. جگ55اناڵتیەو خواستیک بۆ ەنتی ەیەهی بیرۆکڕاتی ەویستخۆ ەندییەوەرژەبو ەئبۆ  ەوەڕێتەگەی دتەحکووم
ل  ە ی خواستگەوەنگدانەڕ ەببێتهەبێت بوو میکانیزمی بڕیاردانی سیاسی توانای ەش هە وەاران گومانیان لکتۆژ ەوەل

Preference سان. ەکەی تاک 

ر باسی ەس ەتنوەسووفان کەیلەمدیس ف ەی سیاسی بوو. هەف ە لسەف  یزمڕالەلیبی ئیلهام بۆ نوێ ەرچاوەم سەسێی
ی  -56Robert Nozickت. نۆزیک ەوڵەاڵتی دەسەوای چاالکیی دەودای ڕەسان و مەکەلی تاکەسنووری نێوان مافگ

م  ەدا. ناوی ئەیگفتوگۆم ەل ەڕالەلیبنی نوێ ەدیاری الی ەرەناوی ه Harvardرد ەهارڤ زانکۆی  سووفی ەیلەف 
ت  ەوڵەاڵتی دەسەد ە کی ڕادیکاالنەیەشێو ەی بەوەبتێ بۆ ئەخەد ە، ک ەیریکاەمەئگرێدراوی بزاڤی ئازادیخوازی  

 ست بکات.  ە سنوورب

  Lepageی ەکە. کتێبەی داڕشتووەکبیردۆزەری ساختمانی نوێ ەبەرلەی فرانسی س Henri Lepageلوێپاژ 
ی ئایدیۆلۆژی ەل ەرێزنامارباڵوترین پەب ەتەبووemapitalisCDemain le   (1978 ) 57 ی«ەتیی سبەدارەرمایە»س
 . ڕال ەلیبنوێ 

  

 
54  Milton Friedman ی خۆی ەکەرەهاوکاریی هاوس ە  بRose Friedman دا  ە. لێرەسیاسیی نووسیو  –می ئایدیۆلۆژی ەرهەب

  ە. جگKapitalism och frihetناوی   ە ب ەیەی سوێدی هەمەرجەت Capitalism and Freedom 1962بۆ: ێت کرەد ەئاماژ
 . Frihet att välja (1981) ناویە ب ەیەسوێدی هی ەم ەرجەت Free to Chooseش ەوەل

55  Leif Lewin 1988 ,: ەلDet gemensamma bästa. Om egenintresset och allmanintresset i västerländsk politik  
 ر پرسیار.ەب ەیانخات ەو د ەوەکاتەڵ دەشیتبیردۆزەیە م ەکی ئەزموونەلی ئەماگەبن

 Anarki, stat och utopi: ەیەی سوێدی هەمەرجە، ت ,Anarchy, State and Utopia,R. Nozick 1974: ەبڕوان  56

 .I morgon kapitalismناوی  ەب ەی سوێدی کراوەمە رجەت 1980ساڵی   57
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 شانرخاندن 

ڕی ەن. باوی کۆنتریزم ڕالەلیب ەربەس ردووەکات، هەچێن دەرێتدا ڕیشەدوو ن ەنرخاندنی خۆی ل  یزمڕالەلیبنوێ 
س ەکەی تاکهاتوو[ ەزاندن و فرۆشتن نەشکان، ب ە]ل فرۆشەشکێن و نەلی نەمافگ ەب ەتی، کەلی مرۆڤایەمافگ
های ەاڵتی ڕەسەد ەدژ ب ەک ەرگرتووەم وەیەڤدەی حەدەی سڕالەلیبی  ەف ەلسەف  ە ل  یەرچاوەس، ەوەدرێتەد لێک

مجا ە، ئەوە کرایەرمان تیژ دەمیری تاکف ە ی جاران دژ بەکەچو ەئر ەبوون. ه ەمەردەو سەتی ئەوڵەد
 کار.  ەتی خۆشگوزار خستییەوڵەد ەدژ ب یزمڕالەلیبنوێ 

مافی ژین، ئازادی و   ەکییان، واتەی سرووشتسووفان ماف ەیلەدا ف  Enlightenment ریەڕۆشنگمی ەردەس ەل
و  ەوەدا کۆببێتجڤاک ەی لەوەئ ەیشتبوەگەس تێیدا نەکەبۆ دۆخێکی خیاڵکرد هێشتا تاک ەوەبردەتی، دەموڵکای

یان داڕشتبوو گۆیا  - یمانێکی جڤاکیەپ - وتنێکەیاڵ ڕێکەخ ەب ریەڕۆشنگسووفانی ەیلەف   ێت.زرێنەت دامەوڵەد
 خشێنراون.ەدا نەیمانەو پەتی ل ەلی مرۆڤایەستن و مافگەب ەساندا هاتۆتەکەنێوان تاک ەل

ر.  ەب  ەیان گرتەم ڕێبازی بیرەمریکایی، ئەی ئ Robert Nozick ە، بۆ نموونیزمڕال ەلیبی نوێ ەف ە لسەرانی ف ەنوێن
ی کاریەڵگەبسووف بوو ەیلەم ف ەک ەی ەم، کەیە ڤدەی حەدەی س John Lockeبۆ لۆک   ەوەتێ ڕەگەنۆزێک د
خاڵ بۆ دروستاندنی  ەتاک ەک لۆک، پێی وایەداڕشت. نۆزیکیش، و ەنڕاالەلیببۆ داخوازیی ئازادیی  ەیانبیردۆزەکی

ڕێکخستنێکی   ەموو جۆرەی هەوەر ئ ەبە. لەسانەکەلی تاکەمافگی کردندابینر ەست بدات هەت دەوڵەاڵتی دەسەد
  ، نگاندنێکەڵسەه ەگاتەسان، نۆزێک، دەکەکیی تاکەی مافی خۆبڕیاردانی سروشتکردنپێشێل ەوەکاتەر دەسیاسی ه

 ەک ەاڵتدارەسەستیش لێی بچووکترین ڕێکخستنی سیاسیی دەبە. مMinimumڕ ەتی ژێرپەوڵەد ەخۆی ناوی ناو
 ێت. سان بپارێزەکەلی تاکەمافگبتوانێت 

ک مافێکی ەس و وەک ەتیی تاکەموڵکای ەل ەویش داکۆکییەکات ئەی لۆک دوەیڕەپشدا ەدیک دۆزێکی ەنۆزیک ل
لی ەمافگە یەوەتیی ئ ەی موڵکایەرانەروەستهێنانێکی دادپەدەرجی وە. منابێت پێشێل بکرێت –پیرۆز کی و ەسروشت

تی ەمان موڵکایەی هە وەهادا گواستنەرجی وەژێر م ەدات. دیسان لەک ڕوو نەیوایەشکێنرێ و هیچ ناڕەس نەک
 ەی« وا ەڕ ەوەگواستن»م ەئپێشێل بکرێت. نابێت  - ەپیرۆزمافێکی  ەتییەموڵکایو ەئمافی  ەوەر ئەبە. لەوایەڕ
 یەڵگەب ەتی کەی موڵکایەوەشینەداب  ەدژ ب ە، وات«شەریی دابەروەدادپ»ی ەبیرۆک ەدژ ب  ەـ –ی نۆزیک ەڵگەب

کی ەداکۆکیی «شەریی دابەروەدادپ»ی ەبیرۆک .ەیەدواو ەی جڤاکی بڕالەلیب ەربەس سۆسیالیزم یان ەربەس
ی  کردن یداەپ کەتییەموڵکای  ەس لەکەفی تاکما رەس ەکاتەست درێژی دەی دەوەر ئەبەبێدادی، ل ەل  ەڕووپۆشراو

 . ەوا بووەڕ

 ئاشکران ەنای  ەنی دیکڕاالەلیب. نۆزیک و نوێ ەانکتیڤەئۆبژنرخاندنی  ەربەس ەڕێکەکی باوەلی سروشتەڕی مافگەباو
Explicit ی ەوەن لەکەاڵم داکۆکی دە، بەدروست ەوەکتیڤەئۆبژڕووی  ەنرخاندنی خۆیان ل ەن ک ەلێ بد ەوەالفی ئ
 . لمێنێتەبسس  ەکەکی بۆ تاکەلی سروشتەمافگبوونی  ت،جۆرێک بێ ەب یفتارەڕدەبێت  مرۆڤ

. ەگرتوو  ،ەوەـ Adam Smithت یسمم ەتی ئادە تایبەی کالسیک، بئابووریی یزمڕالەلیب  ەی لە رچاوەم سەی دووەڵگەب
بێ کۆسپ، ژیانی   ێت،بەتی هەرف ەددەبێت مرۆڤ دەڵێت کورتی  ەاڵم بەب ەمترەکاریی کەورد بیردۆزەوەڕووی  ەل

 Henri ێت.خسێنە ڕەد  ەتەرف ەو دەئ ، تیەداریەرمایەدی. بازاڕ، یان س ەلی خۆی بێنێتەخۆی داڕێژێ و ئاواتگ
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Lepage ڵک زۆرترین ەخ ەل شیاوی ەزۆرترین ژمار ەئامانج ک  ەتەکردووی ەوەئ یزمڕالەلیب» ێت:نووسە د
 :رەگ دی ەی گوترا دێتەمە. ئ«نڵبژێر ەهی ژیانی خۆیان ەخسێ شێوەیان بۆ بڕشیاوتی ەرف ەد

 ؛ ەسامان سنووردار ەلمێنن کەبیس جڤاکندامانی ەموو ئەه -1
 ؛بێەخۆی ه ەت بەلی تایبەخواستگر مرۆڤێک ەههەبێت ت ەرف ەد -2
  ەبێتەی نەرج ەو مەب -ن ڵبژێرەهژیانی خۆیان ەشێو ەی ئازادانەوەلان، گرووپس و ەکەلی تاکەخواستگ -3

 کرێن. ەست نەڕێب کیەی ئاکارکردنڕیسوا ەب – ە انی دیکگرووپس و ەکەی مافی تاککردنهۆی پێشێل

ش  ەوەل ەڵک. جگەلی خەبۆ ڕاستاندنی نرخاندن و ئاواتگ ەنەرازێکی بێالیمئا Lepageتی الی ەدارەرمایەس
دەبێت ی خۆیان ئایدیۆلۆژی ەن بۆ داکۆکی لڕاالەلیب. ەال نامۆ نییەلواو نوێشی ەری نرخاندنی تەتی پێوەدارەرمایەس
تا  ەهیی تی. ئێستا نرخاندنی ماددەدارەرمایەسیی ی مادد Efficiencyچوستی  ەب کردنەئاماژ ەڵگرن لەست هەد

 ێت،بەلێکیان هەر ئامانج و خواستگەڵک هەخ ەک ەوەینەی بک ڕوون ەگرنگ ەواتەک» ێت.زەبەمییان دادەپێشدێ 
مترین  ەک ەبتوانێت ەد ەیەدارانەرمایەمی سەنها سیستەت...هتد یان  Pecuniary کیە پارر، ەدەب ونیایا د بن ماددیی

 .«ڵکەی خشیاوی ەژمارترین ەورە بۆ گێنێت خسەبڕ ژیان ەتی ڕاستاندنی شێوەرف ەف دەسرەم

Lepage نها  ەت ەیەی بوونی هە وەناساندن. ئ ەتەو نای ەڕۆکەبۆ خۆی بێناو «ندی گشتیەوەرژەب»مکی ەچ ێت،ڵەد
  ەئامانجی دۆخێکهەبێت ر ەندێکی گشتی گەوەرژە ب ەندی گشتی. تاک ەوەرژەب ماکیی ەربارەد ەبۆچوونی جودای

 ەدایەوەندی گشتی لەوەرژەی پاراستنی بەباشترین شێو ەواتەبن. ک واو دروستی ئاڵوگوڕ تێیدا کاراەمیکانیزمی ت
 ەزانین کەی دەوەڵ ئەگەهاوکات ل ،جڤاک ەب ەوەینەمیکانیزمی ئاڵوگۆڕ بددەکرێت ی ەندەوەین ئەوڵ بدەه

 .ردیەبێگی ەپل  ەینەبگناکرێت 

 ەل  «ڵکەی خشیاوی ەبۆ زۆرترین ژمار شیاوریی ەوەختەزۆرترین ب» ێت:ڵەد ەتی کەسوودخواز ەربەس یەڵگەب
ئاشکرا  ەتی بەدابێ سوودخوازەوەل ەهێنانەکار نەم بەهۆی ئچێت ەد ەوەت. لەکار نایەدا بڕالەلیبمی نوێ ەرهەب
سێک ەکەموو تاکەتن بۆ هەرف ەرمی دەرگەن سڕاالەلیبنوێ  بێت.ندگونجاۆی خ ی جڤاکیدا  یزمڕالەلیبڵ ەگەل

ان گرووپسان و ەکەتاک  یریەوەختەبدەڵێت  ەتی کە ک بۆچوونی سوودخوازەن ێت،بڕاستێنلی خۆی تێدا ەئاواتگ
 نگاندن. ەڵسەه ەک بێتەر ی ەرانبەبدەبێت 

 
 

 مرۆڤنۆڕی 

کجار  ەکی یە، توانایەکییەرێکی هۆشەوەمرۆڤ بووندەڵێت  ەی کۆنتر کیزمڕالەلیببۆ  ەوەڕێتەگەد یزمڕالەلیبنوێ 
 ەڵک بە خ ەوەم ڕووەل ێت.ڵسووڕێنەبازاڕدا ه ەو کاری خۆی ل ێنێت نگەڵسەندی خۆی هەوەرژەب  ەیەباشی ه

 نرێن.ەکسان دادەی

ر ەه ەباشهایش ەو جودان و ەوەنێکەموو الیەه ەمرۆڤ لدەڵێت  ەیەوەئ یزمڕالەلیبی مرۆڤنۆڕیی نوێ ەاڵم بناخەب
ڵک  ەی خەمەستیو سەئ  ەبێت ەد ەمیانە. ئەدایەو خاڵەتیی مۆدێلی بازاڕ لەزنایەن مڕاالەلیبدیدی نوێ  ەوا جودا بن. ب

 ەک نییەهیچ هۆی ،کاتەر دەسەختی لەج Robert Nozickک ەتوانن جوداوازیی خۆیانی تێدا بڕاستێنن. وەد
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ی ئیدیالێک ەوەب ەموو، نەر هەبۆ ه ەنموون ەبکرێتدەشێت  جڤاک ەی فاڵنەوەب ەهامان لێ بکات بڕوا بهێنین نەو
 بێت.  هاوکۆ موانەهالی  ەیەه

باسمان   ەوەرەس ەک لە. وەسان وێکچوو نییەکەنجامی میکانیزمی بازاڕ بۆ تاکەناخوات ئ ەوەم لەخ یزمڕالەلیبنوێ 
نێوان  ەک لەیەوەشینەداب ەوێتەت بکەوڵەی دەوەدژ ب ەوەهێنێتەکی دەمافی سروشت ەربەس یەڵگەکرد نۆزێک ب

دەبێت   ەوەشینەداب ەدێت ەوەتەوڵەن دەالیەل ەکەرچی پارەرجن. گەم ەکەوەشینەی دابمێتودساندا. ەکەتاک
 بۆ ڕاهێزانی میکانیزمی بازاڕ بێت.  ەنگاوانەو هەستی ئەبەم

پێی   Milton Friedman. ەڵک چییە فتاری خەری ڕە دەی ئایا دنەوەباسی ئ ەل ەی مرۆڤنۆڕی بریتییەکی دیکەالی
.  ەوەلێک بدرێت «Myopic ەرستی کورتبینانەخۆپ» ەب نابێت  ەمەاڵم ئە، بەم بزوێنەکەندی خۆ یەوەرژەب ەوای

ی مرۆڤ  ەوەڕی ئابووریی سیاسی بشێوێنرێ بەباونێو ی  «ئابووریمرۆڤی »ی ە وێن ەک ەفریدمان الی ناجۆر
دیدی  ەندی خۆ، بەوەرژ ە. ب«بزوێەکی دەری پارەدە دن ە نها بە ت ەماشێنێکی ژمێریار ک ەل ەزیاتر مێکەک» ەببێت

کار یان  ە. زانستکار، موژدبکات ەشە گ ەستیانەبەڵک مەنرخاندنێکی خند و ەوەرژەگشت ب ەوەکاتەفریدمان، د
خت  ەتوندی ج ەب Lepageک ەفریدمانیش و ێت.یان بزوێنەندی جودا دەوەرژەیان بەکەر یەمرۆڤدۆست ه

ش  ەمەئ بێت.ەربڕین و ڕاستاندنیان هەتی دەرف ەددەبێت ند و نرخاندنێک ەوەرژەی گشت بەوەر ئەسەکات لەد
گشتی فریدمان  ەب بێت.تی تێدا ەوڵەردانی دەست تێوەێساکاری و دڕ مترینەکدەگرێت رەدا باش سێکجڤاک ەل

 . ڵکە خری ەبزوێنندی جودای ەوەرژەنێوان نرخاندن و ب ەل دەگرێت ن ەواو بێالیەخۆی ت

 

ین ی  جڤاک ی  ەک ەگرینگی 

موو  ەه ەلدەبێت سان ەکە ڵبژاردنی تاک ەفتار و ئازادیی هە. ئازادیی ڕەتدایەوڵەنێوان تاک و د ەکی لەرەناکۆکیی س
،  ەوەێساکاریی خۆیڕ بێرۆکراتی و ەخۆی و ب ەرانیی مۆدێرن، بەتی خۆشگوزەوڵەد رێت.ی بۆ ساز بکەبارێکدا ڕێگ

ند و ەوەرژەلی هاوبەتیی سازمانگەمۆرکی دوژمنای یزمڕالەلیبنوێ  رێت.باتی دژ بکەخدەبێت موو بارێکدا ەه ەل
  ە، کەتییانەرکەرخی هاوئەتی هاوچەوڵەبۆ د ەوەبرێنەر دەکسەند یەوەرژەلی هاوبەسازمانگ. ەیەی پێوەدیک یجڤاک
  Lepage. رمیەف نی ەندانی الیەدار و کارمەتمەسیاس  ەل رمافەن سەخاوچینێکی روست بوونی هۆی د ەتەبوو

اڵتی ەسەی دەدیارد»کات.  ەتی زیاد دەرکەکی ئۆتۆماتیک هاوئەیەشێو ەب تەوڵەستڕۆیی د ەدزیادبوونی دەڵێت 
دا بێ خۆیان ەوەان ل اڵتیەوندی ەوەرژەها بەیدابوونی دۆخێکی وەهۆی پ ەبێتەهێز دەست و بەردەتیی سەوڵەد
 نگەسی ئاڵوگۆڕی هاو ەر بناخەسە ن لی خۆیاندەیوەپن ەوڵ بدەی هەوەبری ئ  ەن لەتدا زاڵ بکەوڵەر دەسەب
 . »ەنرخی بۆ گشت ال تێدایەزێد ەڵنێن کەه

 
 

 جڤاک   گۆڕیی  ی  مێتود 

س ەکەبۆ ڕاهێزانی پاراستنی تاکێنێت  کار بهەستوور، بەم شاقانوون، دەکەی یەپل ەبدەیەوێت  یزمڕالەلیبنوێ 
کیی ەستوورەکی دەیەژێر چاودێریی دادگ ەبخرێتدەبێت  ستوورەدی کردنویەت. پێرەوڵەاڵتی دەسەر دەرانبەب
دا  ستوورەد ەل ەنیتارستانەم ئابووریکانی  ەگرنگ ەخاڵدەیەوێت  Milton Friedmanوجا ە. ئەوەنەهێز بێالیەب
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 ستووریەدم پێشنیازی ە. لەگرنگ «اڵتیەولی ەمافگ»لۆگی ەتەی کەڕاد ەب «ئابووریی لە گماف » ێت.سپێنەبچ
  ێت،ب ەغەدەق  ەوتەرکە ی سگرتنباج ێت،باج دیاری بکری  رز(ەب ەرەه ئاستی)بان ە بن :ەی فریدماندا هاتووئابووری

ڕی  ەباو ەل ەڵخاشا  ە)ک ەڵکشانی بڕی پارەه نیستەبسنوور ێت،بکر ەغەدەق  کۆمپانیای  taxationی گرتنباج
 ەغەدەق  ەی نرخ و مووچستەڕێساب ێت،بکر ەغ ەدەق  Importی هاوردن ستەڕێساب نیتاریزمدا(، گومرگ وەم
 رێت.بک

Lepage هۆێ  ەبێتەوا دەئ»ین ەبک ەپیاددا ەفرنس ەی دروست لڕالەلیبتێکی ەئێستا سیاس ەر ئێمەگەئ ێت،نووسە د
و   ەستراتیژێکی دووربیاناندەبێت ن ڕاالەلیبنوێ  ەوەر ئە بە. ل«تیەرپابوونی شۆڕش یان ناچاربوونی دیکتاتۆریەیان ب

ێکی خۆڕسکی  فراژووتنویش ەئ ەیەی هەک ڕێگەنها یەتی تەدارەرمایەی سەوەبووژان» بێت.ەیان هەانڕیفۆرمیست
  ەوەندەمبەی سیستە وەکردنڕۆشن یڕێ  ەل ەپل ەپلنها ەن تڕاالەلیبئامانجی نوێ . »ەڵک ەڵوێستی خەو ه ەوەبیرکردن

 ەیەوەست ئەبەم» . ەجڤاکییەو دژبین )ناوقیعی( ەن وتەداکێکی کار Laissez Faireبۆ   ە ڕانەر گەکسەدی. ی ەدێت
 . »ەوەم بکاتەتی کەوڵەی دکردنرەسەچار ەداخوازیی خۆی لە ورد ەخۆی ورد  جڤاک ەها بکرێت کەکاری و

 

 

 شێوازی حوکومڕانی  سیایس  

 ەان لرەنگدەد. ەنراو بونیات  ەوە ی خوارەساکار ەم مۆدێلەر ئەسەیی ڕۆژاوادا لدێمۆکرات ەکی لەرەمی نوێنەسیست
رانی  ەن نوێنەالیەش پاشان لەلەم خواستگەبڕن، ئەردەی خۆیان د Preferenceل ەڵبژاردنی گشتیدا خواستگەه
بکات   ەها پیادەکان وەسیاسیی ەبڕیار ەکارگێڕسازمانی ی ەرەوجا سەئبڕیار.  ەکرێتەد ەوەتەحکوومن ەالیەل و لەگ
 انگیر بن. کەیاندا رەنگدەد ک خواستی ەت ەی لەکەنجامەئ

ری ەبەرلەشدا سدۆزیزۆر  ەگومان و لرەب ەخاتەد ە یی نمووندێمۆکراتباڵێکی مۆدێلی  ەموو تاکەه یزمڕالەلیبنوێ 
ڵێن  ەگرن، دەد ەوە Public choiceی ەفێرگ ەل ەرچاوەس ەشیان کەڵگەب یەگومان. زۆربرەب ەخاتەش دەکەمۆدێل
ی  ەزگەد ەی ل ەخنانەو ڕە. ئ58چاو بگرێەسی ڕەکەئاواتی تاکتوانێت ەمی سیاسی چاکتر دەسیست ەبازاڕ ل

 :ەوەبنەد دا کۆەم سێ خاڵە لگیرێت ەبڕیاردانی سیاسی د

تی بڕیار )پرۆگرامی حیزبی( ەری پاکەبە رلەس ەنها لەڵوێست تەان هرەنگدەدڵبژاردنی گشتیدا، ەه ەل -1
ی سیاسی  ەزۆرین ەربەس یەانرەنگدەدو ەن. ئەبک  ەکەتەکی پاکڕۆەناو ەان ناتوانن کار لرەنگدەدگرن. ەد

 رێت.چاو ناگیەلیان ڕەنین خواستگ
وێت ەکەڕێک ن ەهاوەبڕیاری و ەر بنێن بەمانی سەرلەی پدەنگدانی ەپرۆسمانی و ەرلەباری پدەشێت  -2

ی  ەخنەر ڕەب  ەباتەنا دەپ یزمڕالەلیبدا نوێ ەش(. لێرەت هی زۆرینەنانەاندا )ترەنگدەدڵ ئامانجی ەگەل
گوترێت ە ی پێی دەوەر ئ ەب  ەباتەناش دە و پ دەنگدانلی ئێستای ەڕێساگ ەل Public choice یەفێرگ

 
 Den Politiskaکتێبی  ەلێردا، لەکی گەیەشێو ەل ە،وە  Gordon Tullockن ەالیەل Public Choiceی ەکانی فێرگەبۆچوون 58

marknaden ەوە( باڵو کرد 1982ی سوێدی،ەم ەرجە)ت. 
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 ەمێک جێی دڵنیابوون نییەهیچ سیستدەڵێت   ە، کKenneth Arrowی -دەنگدانی  Paradoxپارادۆکس 
 . 59بکات. راەکۆگ بڕیاریی ەمەرجەسان تەکەلی تاک ەخواستگبتوانێت ی ەوەل

ر ەه ەر لە. بەوە رەد ەن، ناکرێتەکەجێ دەجێب  رمیەف گانی ربڕیاری ئۆ رمیە ف ی کارگێڕدەڵێت بۆچونێکی  -3
 Public ی ەون. فێرگەی ناکرەڕکابر ە، ب(دارن لمۆنۆپۆ پاواندارن )کان ە رمانگەف ی ەوەر ئەبەشتێک، ل

choice پشتیوانی  ەبWilliam A. Niskanen  موو ەک هەیش وکارگێڕدەڵێت مریکایی، ەی ئابووریناسی ئ
ی نێو بازاڕ کۆمپانیا. ەڕێوەبرێ بەد ەوەندامانیەکیی ئەندی خۆیەوەرژەن بەالیەل ەلێکی دیکەسازمانگ

  ەنێتەیەبگ ە بودج ەیەوەش ئامانجی ئرمی ەف ی ەرمانگەف  ،ڕەژوورپ ەنێتەیەقازانج بگ ەیەوەئامانجی ئ
خوازێ  ەها دە ( وەوەرز بوونەودای بە ، مە، مووچەپێگ) ندانەکارمکی ەندی خۆیەوەرژەڕ. بەژوورپ
 ی زیاد بکات. ەبودج ەبکات، واتە  شەگ ەکەسازمان

 

نی ەن، الیەر بدەسەنگیان لەڵبژاردن دەم هەردەب ەخرێن ەد ە، کەانڕیفۆرمیستپێشنیازی  ێت:ڵەم دەی سێیەڵگەب
ی ەوانەکی پێچەیەمۆدێلی دێمۆکراتی ڕێگ ەبڵێین نمووندەشێت زۆر چاک  ەوەر ئەبەرێتی. لەی داڕێژکارگێڕ
  ەو سازمان پارتی ەل ەلەم پێشنیازگەخات، ئەپێش دەڕ ەانڕیفۆرمیستی پێشنیازی کارگێڕ نی ەر: الیەب ەتەگرتوو
 ن. ەکەرم دەان گرەنگدەدالی  ەم پێشنیازانەمان بازاڕی ئەکرێن و پاشان ئەن دیچەکاندا ڕیشەسیاسیی

ردا ەمبەرهەو باری ب رەنگدەدنێوان  ەدا، لەوە ی خوارەراوردەم بەل Rose Friedmanو  Miltonران ەهاوس
 :ەوەن ەکەی میکانیزمی بازاڕ دنگارەرەبمی بڕیاری سیاسی ەسیست

ی ەو ئازادییەل ەواو جودایەمیان ت ەاڵم ئەما. بەم جێی تەم پێویست و هەه ەکەی ەشیراز ەحوکومڕانیی زۆرین»
ک بۆ  ەیت ن ەدەتێک دە نگ بۆ پاکەگشتی دەب ەوەگداندەنژووری  ەتیچەد ەدا. ساڵی جارێک کنکاتی کڕی ەل ەتەه

ی ەوەم لەه ەوتت بریتیەسکەدا دبارترین شبا ەوا لە بیت ئ ەزۆرین ە ربەس رەگەت. ئەی تایبەستەرجەب دۆزێکی
  ەبێتەی دەکەنجامە گشتی ئە. بەنگترەمسەک ەها بووەاڵم پێت وەب ەندەسەی ناپە وەم لەو ه ەوەالتەب ەندەسەپ

 ەوا ناچاری دیدی زۆرینەبیت ئ ەمینەک ەربەس رەگەخۆ ئ ە.نگت بۆ داوەی پێت وابوو دەوەشتێکی جودا ل
وت  ەسکەوت دەبازاڕکاریدا ڕێک ئ ەاڵم لەبێت. ب یار خت تێیدا ەبیت ب ەی دیکڕوانی ڕۆژێک ەلمێنی و چاوەبس

ی بێ   Conformityوێکچوون  دەنگدان. سندووقی ەهای ەو رەش هەڵک دیکەیت، بۆ خەدەنگی بۆ دە د ەکدەبێت 
  ەبێتەد  ەشەمەر ئەه .ەوەکای ەهێنێتەێکچوون دبێت و وتنیە. بازاڕ ڕێککەوەکای ەهێنێتەد Unanimousوتن ەڕێکک

 . »ەوێکچوونی تێدا پێویست ەکار ک ەها بخرێتەی ودۆزبۆ دەبێت دەکرێت تا ەه دەنگدانی سندووقی ەوەهۆی ئ

  ەسنووری سێ بوار ەلدەبێت م ەکەی یەپل  ەمیکانیزمی بڕیاری سیاسی ب ەیەوەدا ئەنجامیش لێرەرئەد
دا ە کانی دیکەبوار ەرگری. لەری، ئاسایش و بە: بواری دادگەوەاڵتی سیاسیدا بمێنێتە سەی دەکەکالسیک

 ەوەش مانای ئەمەسان. ئەکەلی تاکەدی خواستگ  ەهێنانن بۆبارترەی لەوەر ئەبەکار ل ەمیکانیزمی بازاڕ بخرێت

 
ر ەگەت ئەنانەتدەڵێت  ە ، بۆ نمووندەنگدان. پارادۆکسی x, y, zن بۆ بڕیار دان:  ەک هەری ی ەدیلی ڕکابەگریمان سێ ب  59

  ەبۆ خۆی نابێت ەمە، ئz بڕیاری رەس ەبێت دەنگی هەبی ەزۆرین yدا و  yر بڕیاری ەس ەبێت بەهدەنگی ی ەزۆرین xبڕیاری 
 دا.  z بڕیاری  رەس ەبێت بەی هەزۆرین x بڕیاری یەوەهۆی ئ
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  ەو بڕەئ ەیەوەست ئەبە. مەوەبکات ەتاز ڕال ەلیبەی کۆن «وانەوپاسەش»تی ەوڵەتی دەستیەبەم یزمڕالەلیبنوێ  ەنیی
 ران. ەمبەرهەبۆ ب ەوەبگوێزێتدەکرێت رخان ەت رمیەف یی کارگێڕنی ەی بۆ الیەیرمیەف  ەپار

 

 
 
 ئابووری سازمات

ها ەروەو ه ەیرمیەف ی[ چاالکی کردنهلیەساندنی ]ئە، کەی ڕێسادانانەوەشاندنەڵوەه یزمڕالەلیبئامانجی نوێ 
 مێنن. ەدی ەیانرمیەف  ەشەو بەل  ەی بازاڕاسایمێتودپاندنی ەس

ت دیاری ەوڵەوا بۆ چاالکی دەگرن و چوار بواری ڕەد  ەوە Adam Smith ەل ەرچاوە، سFriedmanرانی ەهاوس
 ن.  ەکەد

 .  ەاڵتی دیکەالماردانی وەئاست پ ەل ە رگرییەدا و بەکەاڵتەنێو و ەل ە کییەسەئاسایشی کمیان ەکەی -1
 . ەجڤاکڵکردنی نێو ەکیی هەرەلی سەری و ڕێساگەی دادگەپاندنی شیرازەمیان سەدوو -2
س سوودی  ەکەاڵم بۆ تاکەسوودن بەب جڤاک ریەرانسەی بۆ سەو چاالکییانەل ەبریتییم ەبواری سێی -3

 ستۆ. ەئ  ەتا بیانگرێت ەبازاڕییان نیی
 اڵ.  دمن ەبۆ نموون ناتوانن خۆیان بپارێزن، ەک ەیەسانەو کەم پاراستنی ئەبواری چوار -4

 

  یدان.ەدا پەهی بازاڕ لێر ەلت ەوڵەکانی دەرکەی ئەوەکردنی جوداەرانی فریدمان پێوانەبۆچوونی هاوس ەب

ی ەکەستۆ پێشنیازەئ ە ت بیگرێتەوڵەد ەوایەی ڕەو بوارانەکێک لەی ەل ەنڕاالەلیبتی نوێ ەبۆ سیاس ەباشترین نموون
Milton Friedman سێک بڕێک ەموو کەه ە وەمی کۆپۆنگی خوێندنەڕێی سیست ەی کۆپۆنگی خوێندن. لە ربارەد  ەـ

کاربهێنرێن ەو ب ەوەورد بکرێن ەیەو فێرگەل ەم کۆپۆنگانەئدەکرێت وجا ەخوێندن. ئبۆ ەکرێت درخان ەی بۆ تەپار
ی  رەڕکاب ەکدەکرێت فی بازاڕێکی خوێندن ەسرەی باج مەپار ەب ەیەم شێوە. ئەپێیان باش خێزانخوێندکار و   ەک

م ئازادیی  ەو ه ەکەی ئاستی خوێندنەوەکردنرزەم بەی هەمای ەببێتدەکرێت ڕێ ەش لێی چاوەکەییرەڕکاب ە.تێدای
ێک دابین   Minimumڕ  ەژێرپ ەجۆر ەوەتەڕێی سیاس ەل تبێ ەوەستیش ئەبەر مەران. گەمبەرهەڵبژاردن بۆ بەه

  کە، بۆ بواری وەیەه ەی دیکڕالەلیب رێت.ند بکەسە پدەشێت  کانەفێرگ رمیەف ێکی کۆنترۆڵ ەوا جۆرەئ ێت،بکر
 . «مافی ڕاکێشان»گوترێت ەتی کۆپۆنگ و پێی دەباب ەل ەمیان کردووە، پێشنیازی سیستندروستی(ەمی )تەساخڵ

  ەوەویشەو ل ەی نوێی «تیەلی موڵکایەمافگ»ی کردنکات، دروستەی بۆ دەئاماژ Lepage ەم، کەپێشنیازی سێی
وا  ەه ەکی لەسەبڕێکی ک»ت ەوڵەددەشێت  ست ەڕێساب بری ەپارێزی. لەبۆ ژینگ ەنموون ە، بەبازاڕی نوێی

بری  ەوجا، لەکڕین و فرۆشتن. ئ ەکرا پاشان بێن ەش دەمانەسێکدا، ئەموو کەهر ەسەش بکات بەداب «کردنپیس
وای  ەه جۆریکرد ەبڕیار بدات، هێزی بازاڕ کارێکی د «ختەپێت ەر لەی گوشاربەستەندان یان دەکارم»ی ەوەئ
 بێت. ەکەڵکی ناوچەی خواستی خەگوێر ەک بەیەر ناوچەه
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 ا  وتوپیئ

، داسانەکەتاک لیەخواستگئاست  ەل ەنەاو بێالیوەکی ت ەیەزگەد یزمڕالەلیبدیدی نوێ  ەمیکانیزمی بازاڕ ب
ڕۆک ەناو ەب ەیەچێوم ەی ئەوەکردنپڕ رێت.نەکی ڕووت دادەیەچێو ەبازاڕ ب ەواتەبن با ببن. کەک دەرچییەه
ی  بازاڕت بۆ ەرف ەدبکات و  ەکشەت پاشەوڵەدی د ەدێت ەوەب یزمڕالەلیبای نوێ ئوتوپی ەواتە. کەسانەکە رکی تاکەئ

 خسێنێت.ەبڕ

Henri Lepage ساندا باشترین  ەکەکانی تاک ەنێوان داخوازیی ەلبتوانێت  ەمەسیست ەتی تاکەدارەرمایەس ێت،ڵەد
دیاری  ڕیفۆرمکراوکی ەتییەدارەرمایەس ەب یزمڕالەلیبای نوێ ئوتوپی Lepageش ە وە. بەوەستەدەبدات ب ەڕێگ
لیان  ەخواستگ ەڕ لەڵک بڕێکی ژوورپ ەخ ەڕ لەکی ژوورپەیەژمار»ی ەوەبۆ ئێنێت خسەڕەت دەرف ەد ەکات کەد

 .«ملێ ەو کاری زۆر رجیەخ ەڕ لەکی ژێرپەیەڕاد ەبڕاستێنن ب

Robert Nozick ڵ  ەگەم لەدیدی ئ ەب ەک «ڕەتی ژێرپەوڵەد»خات. ەر دەس ەم بۆچوونەش ئەنگاوێکی دیکەه
شت ک گەیەزموونگەئزن، ەکی مەیەزموونگەئک بۆ ەیەچێو ەببێتبا ە، دەوەگرنەک دەساندا یەکەلی تاکەمافگ

، ەز، شێت و فریشتیاڵباەدار و خوێنا» . ەوەزموونەژێر ئ ەبخرێن ەوەکردەکانی تێدا بەا سیاسی و جڤاکییئوتوپی
تیان بۆ  ەرف ەد ەانی دیکگرووپو گشت  «دێمۆکرات  دار، کۆمیونیست و سۆسیال ەرمایەسباز، سە وەڕاهب و ه

ی ەزموونگەئ  ەبێتەد ە و جۆرەب جڤاکڵبنێن.  ەرنج ڕاکێش هەکی سەیەی خۆیان بڕاستێنن و نموونوێناخسێ ەبڕ
 ی بیر سیاسی. وێنای کردنچاکو  ەپیاد

بن،  ەت دەتل ەدیسان ل ەشێکی دیکەکۆشن، بەوام دەردەشێکیان بەخرێن، بەشت گوێ دپشێکیان ەب»
دەبێت موو کۆڕێک ەکرێن. هەکۆپی د ەدیکی ەجێگ ەن و لەکەیدا دەندام پە، ئەوەشێنەگە شێکیان دەب

سدا  ەر کەسەزۆر ب ەخشێک بەهیچ ن ێت.کانی ڕابکێشێ و بپارێزە ندامەی ئەپشتیوانیی خۆکاران
و  ەئ ەک خۆکارانەموو الیەر، هەگە نها ئەر و ت ەگ ە، ئەخشەک نەی ەبێتەنجامیش دەو ئدرێت پێنەناس
 . «لمێننەبس ەرانەگوز
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باتی  ەناوی خ ەب ەوەگرێت ەها دەبیروڕا و بزاڤی و ەک ەیەدا زاراومیللیەفرئاستی  ە( ئێستا لناسیەژینگئێکۆلۆژیزم )
ئێکۆلۆژیزم خۆی پێی   کات.ەڕۆژاوا د یسازیەی پیشجڤاکی ەکی ڕادیکاالنەیەوەداوای ڕێکخستن ەوەپارێزیەژینگ
ی باوی ئێستا  «پەچ وڕاست  » ریەپێوڵ ەگەل ەخشیوەت بەسیاس ەب یها ەی نوێی و Dimension ندەهەڕ ەوای

  ە، بەنوێی ەندەهەڕم ە. داخوازیی ئەلمێنراوەسە  وەتناسییەژکارانی سیاسۆن تەالیەل ەی ەم گوتەئ ێت.ناگونج
نگیی ەداخوازیی هاوس ەل ە م بریتییەک ەی یەپل ە، بەندە شەستی گەبەم ەساز کەی پیشجڤاکوڵی  ەی هەوانەپێچ
م ە. ئەی ئێکۆلۆژیزمە سیاسی زاد یێکی نوێ ندەهەڕک ەندن ورااڵەنتەدیسگوترێت ە. زۆر جاریش دەناسانەژینگ
سازی  ەپیش ەبۆ ڕاست، ڕوویان ل ەوەپەچ ە، لەکانی دیکەسیاسیی ئایدیۆلۆژیموو ەه  ەک ەهاتوو ەوەوەش لەیەگوت

 . ەتەوڵەی دراڵەنتەساڵتی ەسەو د ئابووریندی  ەشەزن، گەم

نگیی ەداخوازیی هاوسگوترێت ب ەچاک ێکی نوێ دانانێت. واندەهەڕ ەب ەمەمێژووی بیر ئ -تە ی سیاسەڕوانگ
ی  ەکەی ەرمانی لەو خۆف  کۆمپانیاندن، دێمۆکراتیی رااڵەنتەدیسبۆ   ەکی دیکەیەڵگەشاب ەتەبوو ەئیکۆلۆژیستان

  Guild Socialismندیکالیزم، سۆسیالیزمی پۆلێر ەنارکیزم، سەنێو ئ ەزووتر ل ەکەش داخوازیەمەجڤاکیی بچووکدا، ئ
 .  ەبووەپی نوێشدا هەنێو چ ەت لەنانەو ت

ڵکێشی ەش تێکهەی فێمینیستانەرنامەی بەورەشێکی گ ە ت بەنانەت ە،ستەرهەدا بەپی نوێ لێرەچ یریەکاریگ
یدانی کاری ەم ەکاندا هاتن 1970 ەل ەوانەم بزووتنەئ ەک ەوەمەو دەلنەبێت  ر ە، هەئێکۆلۆژیزم کراو

ک  ەالیەکانیش لەر باس، نموونەب ەخرێنەکیی نێو ئێکۆلۆژیزم دەرەبیرێکی نوێن ەند ڕێچکەدا چەلێر ە.وەمانییەرلەپ
ە  وەڵمانییەی ئەئێکۆلۆژیستان پارتیامی رۆگرپ ەک لەالیەو ل Arne Naessنێس  ەی ئارننۆروێژ سووفی ەیلەف  ەل
 . Ekosofiئێکۆسۆفی  ەو ناوی ناو ەری داڕشتووەبەرلەفی سەلسەمێکی ف ەنێس سیست ە. ئارنرگیراونەو

ی  ەکی حیزبییانەیایئایدیۆلۆژ ڵنا بۆ داڕشتنی ەنگاوی جیددی هەم هەکەناس یجڤاکی  Per Gahrtonسوێد  ەل
  .60ی سوێد ەئێکۆلۆژیستان

 ەل .ەهێزیان گرتووەب ە رەڵمانی جێی سیاسیی هەی ئ «کانەسکەک» Die Grünenدا ئێکۆلۆژیستانلی ەگپارتنێو  ەل
ستان و ەو ەکەوەکگرتنەمان دژی یەی ئەوەر ئەبەماندا داهێزران، لەرلەپ ەکان، لەسک ەڵمانیادا، کەی ئەوەکگرتنەی

 .ەوەێکی نوێدا جێی خۆی بکات DDR ەل ەئێکۆلۆژیستانئومێدیان وابوو بیروڕای 

ی   کان«ەسکە»ک  De gröna پارتی سکاندیناڤیا ە. لەیەه ەئێکۆلۆژیستانی رەڕکاب پارتیئێستا دوو  ەفرانس ەل
کان ەسۆسیالیست ەپەچ ەپارت دانمارکو  نۆروێژ ە. ل ەوەماندا کردەرلەپ ەزووتر جێی خۆی ل موانەه ەفینالند، ل

  .ەوەڵگرتەیان هەی ئێکۆلۆژیستانەرنامەب

دا دوو    Die Grünenنێو  ەتاکتیکی. ل –گرژیی سیاسی یدا بوونی ەهۆی پ ەمانی بووەرلەیدانی پ ەم ەیشتن بەگ
پێیان   ەوەر ئەبەو ل ەپێشتر ەتی پرنسیب لەمانەپاراستنی ئ ەکیان الی وایەکۆشن. یەک دەی ەڕێبازی دژ ب

 
 ەیەشی هەمەرجە، تog livsstil kologi, samfundØناوی  ەب ەوەکتێبێکدا کۆکرایە ل 1973نێس ساڵی   ەنرئێکۆسۆفیی ئا 60
 Vad vill de: ەیەمەی گارتۆن ئەکەکتێب. ناوی Ekologi, samhälle och Livsstil. Utkast till en ekosofi (1981)سوێدی  ەب

gröna? 
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تی ەسیاس Realosی( ع)واق بین وتەکداڵێن ەیان دخۆ ە ب ە، کەی دیکەکە. ڕێبازFundos ماگرانەبنگوترێت ەد
 لمێنن.ەسەد  ەی دیککان ەپارت کەت ەلخش و هاوکاری  ەنجامبەئ

 

 

 شانرخاندن 

کی  ەیەماو ەل ک زانستی،ەن ەمکێکی سیاسییەمیان چە. ئەمای ئێکۆلۆژیزمەبن ەنگیی ئێکۆلۆژیستانەڕی هاوسەباو
 ەسروشتێک دۆخی ەئێکۆلۆژیستان نگییەسو ها ەستیش لەبەڵدا. مە ری هەپارێزیدا سە ی ژینگگفتوگۆمی ەزووتری د

. ە شێواندووواو ەتی ەنگیی ەم هاوسەئ مۆدێرن ییسازەپیشی جڤاکۆلۆژیزم کدیدی ئێ ەب. ەداوەی لێ نستەدمرۆڤ 
  ەسامانی سروشت، ک ەست. بڕوانەد ەی سروشت خۆی هاتۆتەیرازش ەبوو زنەردانی مرۆڤ هێند مەست تێوەد
  وەرانی مرۆڤ. ئەری شێوازی گوزەبەرلەس ەو بڕوان ەژینگ  ەبڕوان ێت،بەنابوود د ەریکەدیدی ئێکۆلۆژیزم خ ەب

پرۆگرامی  ەنگ. لەی هاوسجڤاکەنێت نێس ناوی د ەئارن ەوەساز بگرێتەی پیشجڤاک جێیدەبێت ی ەجڤاک
  ەشێک لەب ەنوێ خۆی بەرلەسدەبێت  ە، بگرەی سروشت نییەورەمرۆڤ گ». ە ڵمانیدا هاتووەئ ئێکۆلۆژیستانی

ی ەشیراز ەلبازاڕ،  ەل  «کەر و ڕوەوەی ژینی گیانگرتنچاوەڕ» میەساخڵ و ەژینگی گرتنچاوە. ڕ«بزانێ سروشت
ر و ەس ەخاتەشی دەنێس شتێکی دیک ە. ئارنەوەداتەنگ دەژاندا ڕی ئێکۆلۆجڤاک ریی ەمبەرهەران و بەگوز

تی  ەگشت ژینێک، هاوشان هاومافیی فراژووتن بۆ ەوەڕووی پرنیسیپ ەری ژیان، لەبەرلەی سگرتنڕێز» ێت.نووسەد
Egalitarianism تی  ەمافێکی تایب  مرۆڤ هیچ  ەیەوەدا ئەستیش لێرەبە. م کاتەر دەبەستەد «ادونیای ژینداراند  ەل

 .ەدیک ک و ئۆرگانیزمیەوڕ ر،ەوەی ژیانی بوون ەورەگ  ەتببێ ەنیی

ئابووریی  » ەزن بگرەسازیی مەپیش نهاەت ەستۆی نەئ ەخرێتەد ینگیەسالدا گوناهی جڤاکیرانی ەبورای گوز ەل
  ەنموون ە، بەئاشکرای ەوەسۆسیالیزم ەدا ئیلهام لەلێر  .ەوەیش «ئابووریاڵتی ەسەی دەوەکردنچڕ»و  «رەڕکاب

دا ەتی ئێکۆلۆژیانەڵ سیاس ەگەل ،کدیەکارهێنانی یەدبەدادۆشینی مرۆڤ و ب :ڵێنەڵمانیا دەکانی ئەئێکۆلۆژیست
 .ەوەک ناگرن ەی

ی جڤاک ەر کەس ەخاتە شی دەوەم ئە. ئەکانەسکەک ایدیۆلۆژییبێژی ئەگوت، Per Gahrtonگارتۆن  ، پێرسوێد ەل
نددا بێت  ەشەمی گەخ ەل ێکجڤاک .ەیەوەمەدەیشی بشانی جڤاکەڵوەه ە، واتAnomyری ەپێومڕۆ بێەسازی ئەپیش

وان  ە، فرەخساوەژی بۆیان ڕستاوێ ەڵک و دەخ ربوونیەوەختەودای نێوان ئامانجی بەی مە وەخۆی الدا لناکرێت 
یشتن  ەشی پێڕاگەکۆش ەو ل ەوەئامانج دوورتر بخرێت ،وامەردەی بەوەهۆی ئ ەبێتەند د ەژەت  ەک ەئاشکرای». بێت

یدابوونی ەن و پەناڕازیبوونی درێژخای ، داڕزان،Frustration راسانیەهندی جڤاکی، ەرەناچاری خ ەب  ەو ئامانجانەب
 .»ەستەرهەب زیاتر  شانی جڤاکیەڵوەه تتر بێوەتیژڕماددی  ندیەش ەتا گە . هەوەزێتەی لێ د  “دۆڕاوان”

ی  ەوڵەو هەن لەکەد  پشتیوانی ەمانە. ئنەخنانەم ڕەی ئەرچاوەساز سەی پیشجڤاکی ەربارەجڤاکی دبیردۆزەی 
 ەر لەی بجڤاک ەی گۆیا لەبوونەو ئاسوود Stagnationستان ەو داوەی ئەوەکردنیدات بۆ دروست ەئێکۆلۆژیزم د

 . ەبووەسازیدا هەپیش
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مکی  ەچ ەالی وای ەچونک رێت.دابن کتیڤەئۆبژنرخاندنی  ەربەس کیەیئایدیۆلۆژی ەئێکۆلۆژیزم ب ەها باشەو
نگی  ەسومکی هاەچ گۆڕین. ەتەتی و نایەلماندوویەزانست س ەیەدۆخێکدا ه ەی لە ڕیش ەانیینگیی ئێکۆلۆژەسهاو

ک  ەیە، تاڕادەرگرتووەدروشمی و تیەسڵەپتر خ ەوەر ئەبەو بڕاستێنرێ ل ەوەجۆردا لێکبدرێتەمەدۆخی ه ەلدەبێت 
 سۆسیالیزمی دێمۆکرات.  ی نێو «کسانیەی»و  یزمڕالەلیبی نێو  «ئازادی»ی ەوەک ئەو

 

ین ی  جڤاک ی ەک ەگرنگی 

ندی  ەش ەبۆ گ یی نێو بازاڕی جیهانیرەڕکابدەڵێت  ەڕەم باوە. ئەمیللیەفرکی ەیئایدیۆلۆژیگشتی ەئێکۆلۆژیزم ب
ی  ەپل ەتی بەو مرۆڤای کاتێک مرۆڤ م قوربانی.ەکەی ەمی کردۆتەژاری سێیەجیهانی ه ،ی جیهانی ڕۆژاوائابووری

 ێت.زەبەداد «Nationناسیۆن  -ت ە»میللی ە کەی یەیر بکرێن ئیدی پلەهاوژینی سروشت س ەم بەکەی
  ەوەکی دیکەالیەاڵم لەب رێت.نەو دونیاپۆش داد Globalپۆش ەمەختانگێکی هەس ەب ەختانگی ژینگەس

لی بازاڕی ەهێزگ ەگرن دژ بەد میللی رمانییەتوندی پشتی خۆف  ەب ەختانگی ژینگەی سکردنەئێکۆلۆژیستان بۆ چار
ی ەربارەد)توند( قانوونی ڕژد  پاندنیەگرنگترین ئامراز بۆ س ەبێتەت دەوڵەاڵتی دەسەتدا دەوڵەنێو د ەجیهانی. ل

   تێکردنی بازاڕی جیهانی. ر کارەرانبەرژینێک بەک پەو ئابووریو ڕێسای  ەژینگ

جڤاکیی   یەستەپێکهاتنی د  ەوەبری ئ ەل رێت.کار ناهێن ەب  ەتی مارکسیستانەمکی چینای ەئێکۆلۆژیزمدا چە ل
و دیدی وی   ەکەبزاڤ  تی ئێستایەمای سیاسەبن ەبنەشن دەمانەر ئەنرێن. هەی گرنگتر دادەکەی ەسروشتکرد ب

شار،  ەشە)ب ی، ئاوایەناوچ .کیەرەس یەکەی ەن لە ندیی کار نموونە. جێی کار و هاوبەندەئایی جڤاکی ەربارەد
  ەکێکەی ە ک Émile Durkheimر ەب  ەباتەنا دەن. پێر گارتۆن پەی دیکەگوند( نمووندێ و ە ، شارەک، شارۆچکەڕەگ
ی جڤاک ەکۆن ەل  کی مۆدێرنەیەکانی وێنەباش  ەنەالی ەیویست بەم دەناسی. ئجڤاککالسیکی  انیبیردۆز ەل

شانی نێو ەکی داوەیەچار - ەویداران، کاسبکاران و کۆڕی کڵێسەز ، کۆڕیەورەجێگرێکی خێزانی گ ەتی، بەجووتیار
  ێت:نووسەدنێس  ەئارن ێت.بینەدا د «هێزەب ییەنێوچی ێکجڤاک» ەل ەجێگر مەۆن ئتساز بکات. گارەی پیشجڤاک

ک بچووکدا  ەیەی تاڕادەستەنێو د ەنها لەرمی بێت تەیی و گەی ئاسودەمای ەی نێزیک کەمرۆڤانی ندەیوەپ»
تی ەسیاس  ەلو  ەی داڕشتوو «تۆڕی بچووکی جڤاکی»ی ەربارەد بیردۆزەیەکیڵمانی ەئێکۆلۆژیزمی ئ .»ەیدایەپ

  «ماەدێمۆکراتیی بن»  بۆ رشارەس ەتەبوو« ی بچووکەستەد»ی ەم پێکهێنانەئ .ێتەکی گرنگی داوەیەجێگخۆیدا  
 .  ەی ڕادیکالی ئێکۆلۆژیزمەئامانجێکی دێمۆکراتیان ەک

 

   جڤاکی گۆڕیی   مێتود 

ی ( دیلەبجێگر )» ەی کەوەگات بەو شۆڕش د ڕیفۆرمنگاندنێکی وردی نێوان ەڵسەنێس پاش ه ەئارن
ڕیفۆرمی  » ەنیی. دوور «بێەڕ دەریدا تێپەرانسەسڕیفۆرمی  ەب ەکەیەڕێگڕیالیست(  -وتبین )واقیعی ەداک
 بێت.گرت ەوەوەپڕەچورووپی و سۆسیالیزمی ەی کۆمیونیزمی ئ« کیەرساختاڕیفۆرمی » ەئیلهامی ل «ریەرانسەس

  ە:یسکاندیناڤیارانی ەخۆشگوز یجڤاکنها ەستیشی تەبەرچی مەگ ەی داڕشتووە وەی خوارەی ەگریمان مەنێس ئ
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  ە پلەپلموو ئامانجێکی تێیدا ەه ەرینتر، کەتا دێ قووڵتر و بەی هدارەپلی ەانڕیفۆرمیستچاالکیی »
ی ەواو باشتر. پێوانەجێگرێکی ت ەزراو بگۆڕێ بەدام ەشۆڕش زیاتر ەتی لەرفە، دکرا بێتر ەسەڕاوێژی ل

 . «ژیانی خۆش ەوەکات ەکورتی، د ەیش، ب “باشتر”

 

 گۆڕانکارییی ەرجەو مەب ەتەڵبەگرن، هەد  دارەپلتی ەسیاسنی ەڵمانیش الیەها ئێکۆلۆژیستانی ئەروەه
 ەمانەئ نوێ. جۆرێکی ەبێت ل ێکجڤاک ەم سیاسی ڕووی لەو ه ئابووریم ەریی نێو سازمانی هەرانسەس
ندیکالیست و ەس کەکان وەسکەن. کەجێ بکەجێب ەوەمانییەلرەڕێی ئاسایی پ ەکانیان لەڕیفۆرمماش نین ەتەب
کاری   پێش ەرێنخەد ە تەو بابەی لباتەڕێکخستن و خ ازین. شێو  «وخۆەکی ڕاستەت»نگری ەپی نوێ الیەچ
انی گرووپ»نێو  ەل ر ەیارید خۆ سازدان و  ، خۆ(دیل ەبر )جێگی  ەۆژرک، بایکۆت، پەی تەستە. دەوەمانییەلەپ

ی  ەوەبۆ ئ ەستاوێژێکەکان دەسکەک الیتی ەمانە لرە. کاری پکۆمپانیای کردنداگیردا، مانگرتن و  «تانەرەبێد
 . ەوەمانەلرەنێو پ ەببرێنک ەتی ەستەویستی د

دڕی  -نای ەبیرۆکی وەیڕەپدەبێت ک: ەی تگرووپک و ەبۆ ت  ەیەرجێکی گرنگ هەکان مەسکەوجا الی کەئ
 ەل ەوەورد بۆتتی ە بتایەنێس ب ەنرکرا. ئاەی دوە یڕەپمریکاییدا ەی ئاڵتیە ونێو بزاڤی  ەی لەوەک ئەو ێت،بکر

ی  وەیڕەپرخۆبوونی هیندستاندا ەباتی سەخ ەل ەک Gandhiی گاندی  Nonviolence (دڕی-ناڕ )ەالشتی ەسیاس
کی ەیەبۆ ماوتوانێت نانەبێت ڕ ەالشرز ەکی بەیەر تاڕادەگەوخۆ ئەکی ڕاستەت»ی: ەوەئ  ەگاتەکرا و دەد

   .«وتوو بێەرکەن سەدرێژخای

 

 شێوازی حوکومڕانی  سیایس 

  ەبچووکدا. ل یەکەی  ەوخۆ لەقووڵی دێمۆکراتیی ڕاستپاندنێکی ەس ەوەکاتەکان دەسک ەی ک «ماەدێمۆکراتیی بن»
لپرسی ەگ رێت.بک واوەلپرسی تەگ ەب دەبێتاڵم ەب ەوەت ناکرێتەکی ڕەرەدێمۆکراتیی نوێن میللی،ر ئاستی ەس

هەبێت ان بۆیان اڵتیەو کی دیاریکراویەیەژمار ەوات ێت، ل بەری گەستپێشخەد ەبدەبێت  بێت و رەبڕیارددەبێت 
راندا، ەمی مانداتی نوێنەد ەل تکاتێک بێ رەهبتوانێت دەبێت ل ەگدەڵێت م ەداخوازیی سێیپێنن. ەلپرسی بسەگ

 .ەیەدێمۆکراتی ڕادیکاالن کی کالسیکیەر داخوازییەش هەمەئ تی بخات،ەرای ەنوێن ەل ەڵبژاردە ری هەنوێن

ی  ەکەی سوودی  ەل ەها کەکی وەیەشێو ەکانیدا، بەشێوازی بڕیار ڵ ەگەبگونجێنرێ لدەبێت  جڤاکسازمانی 
 رکجاەستاوێژێکی یەد  Decentralizationندن رااڵەنت ەدیس ەوەر ئەبەل یان زیاد بکات.ەژمار بێت و بچووکدا
 . ەپارێزییەژینگگرنگی 

موو جێی  ەه ەلدەڵێت  ەلمێنن کە سەنیزمیش دێێمف یەکی ڕادیکاالنەڵمانی داخوازییەئێکۆلۆژیستانی ئ ەوەل ەجگ
مییان ەپێش «ئاستێکدا گشت بوار و گشت  ەلدەبێت » ژنان  بێت.ەرخان بۆ ژن هەجێی تدەبێت کار و خوێندندا 

 نجا.ەدی پەس ەگاتەد ەوەمەالی کەیان بەی ڕێژەمەو دەتا ئەبدرێتێ ه
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 ئابووری سازمات

 ی. خۆکار گوترێت ەدا پێی د ەم بوارەل ەک ێت.فروو بێن «ماەتیی بنادێمۆکر»ر بۆ ەسدەبێت ت بازاڕیش ەنانەت

  بۆ شێوازی ەوەبگوێزرێندەبێت  و بانک بەرهەمهێنانستاوێژی ەکی، دەسامانی سروشت وی،ەز»
 ،ەوەینەکەت دەبوون ڕ تا ئێستا باوەه ەتاندن کەوڵەی دەو شێوازانەئ ە تیی جڤاکیی نوێ. ئێمەموڵکای
 و مافیە ڕوو جێگریما. مۆدێل و  ەدێمۆکراتیی بن ەربەس کۆنترۆڵی خسێنن بۆ ەت ناڕەرف ەد ەچونک

 . «نرێەڵدەه ەوەیدارندەیوەپسانی ەن کەالی ەنها لەتی تەوڵەد-ی ئازادی ناەانخۆکار یرشتیەرپەس

 

کورت   ئابووری رانیەی گوزەوەی خۆیان بۆ داڕشتنەرنامەب ەوەرەی سەیەم شێوەڵمانی بەئێکۆلۆژیستانی ئ
سانی  ەک»دیاردا.  رکۆنترۆڵ وەی بەکەر یەسەببکرێت ش ەدابدەبێت  ەورەی گەکەش یەوەل ە. جگەوەنەکەد
  ەکوێ دێت ەچۆن و ل م،ەرهەب ەچی دێت»ن ەبد ە وەبڕیاری ئدەبێت ران ەمبەرهەهاوکاریی ب ەب «یدارندەیوەپ
 ەموو سامانێکی لەه شداەوەڵ ئەگە. لەوەش بکرێتەواو ڕەبازاڕ ت ەنیی ەوەمانای ئ  ەمەاڵم ئە. ب«مەرهەب

داڕشتنی  »ە کان، نیازیان وایەسکەی دوور، کەندەئایبۆ  .رێتربهێنەست بازاڕ دەد ە لدەبێت ت ەیە ن ەوەکردنەتاز
  ەکی نییەییدنەمیان چ پێوەی ئەوەر ئەسەن لەکەخت دەتوندیش ج ەپێنن. بەبس« ەپالنی دێمۆکراتیانەچێو

ی  ەدێمۆکراتاننجامی ڕاوێژێکی ە ئ ەلدەبێت یان ەم پالنە. ئدای کۆمیونیزمراڵەنتەسی دارەخشەنبووریی اڵ ئەگەل
 رێت.ریندا بڕیاری بدەب

 ەل گرتنر بۆ ڕێزەبەستەد ەتێبەمی دەرەساختاری ه ەل ڕزگاربووو رمان ەف خۆ ی بازاڕ ەکان الیان وایەسکەک
بێت.  ەن بازاڕی جیهانی یەستەواب ەهێندرمان  ەبازاری خۆف  ەیەوەئ ەێکی دیکمێتود .ەئامانجی جڤاکی و ئێکۆلۆژیان

  ەخرێتەنگیی ئێکۆلۆژی دەهۆی شێواندنی هاوس ەتەی بووەبەرهەمهێنانڕێبازی   وەزۆری تاوانی ئ ەرەشی هەب
ست  ەکی سنووربەی  Autarkyئێکۆلۆژیستان داوای ئاوتارکی  ەوەر ئەبە. لەوەیی بازاڕی جیهانیرەڕکابستۆی ەئ
  میەرهەخۆراک و ب ەوەمەنی کەالیەبدەبێت میان ە. ئەیمیللیی کردنیارەئاوتارکی خۆت ەستیش لەبەم ن،ەکەد
 .ەوەبگرێت ەتەو بابەکیی لەرەس

کار  ەل  ستەمودەددەبێت : هێزی ئاتۆمی ەوەگرێتەد بەرهەمهێنانڕێبازێکی نوێی  ەنوێی ەم شیرازەئ ەتەڵبەه
ستی و ەکاری د دانیە دن، ەوەکارهێنانەبمی خۆڕاگر، ەرهەب ێت،جێی بۆ خۆش بکر «کنیکەت ەرمەن» ێت،بخر

 یی.ەمی نێوچەرهەب

 

 یا ئوتوپ

نێس   ەئارن ەی خۆی. بۆ نموونەندەئایی جڤاک مۆر بۆ ەی کردۆت «تیی ژیانەجۆرای»ی ەئێکۆلۆژیزم وش
رانی ماددی  ەئاستی گوزلمێنن ەنایس ەمکەم دوو چە. ئەوەتیی ژیانەیجۆرا ەل ەخۆڕاستاندن نێزیک»  ێت:نووسەد

 .«رزەب ەرەرانی هەی گوزەنیشان ەببێت



129 

سانی ە. کەنێزیک ەپی نوێوەسیزم و چکی مارەندەئایی وێنا ەرز لەکی بەیەڵمانی تاڕادەئێکۆلۆژیستانی ئیای ئوتوپ
می کاری خۆیان  ەرهەر ب ەسەب ەیەنگی ئێکۆلۆژی و جڤاکیدا کۆنترۆڵیان هەمێکی هاوسەنێو سیست ەمهێن لەرهەب

ش ەدا دابموانەهر ەسەهاوپشکی ب ەبێنێت مەی دەوە)ئ خش نامێنیەشی کاری نامۆبە ترین بەورەگ ەیەو شێوەو ب
  ەشەها گەکی ئازادی وەچاالکییدەشێت ئازاددا  کاتی ەل». ە وەکرێتەواو کورت دەت کردن. کاتی کارێت(کرەد

می دروستی کااڵ ە رهەبدەڵێت خرێ ەپێش دەزووزوو ڕ ەیەک هەیە. بیرۆک»بێت ر خۆیشی ئامانج ەبکات ه
  ەو سنوورەی ئەوەرەد ەسی لەکەوجا پێداویستی تاکە ئ ،ەوەبمێنێتکاندا ەتییەڕەبن ەسنووری پێداویستیی  ەلدەبێت 

 ەنموون ەب رێت.د ەنجام دە کدا ئەڕەی گەکارگ ەماڵ یان ل ەل ەکدەکرێت دابین  ەوەسەو کەئڕێی کاری  ەل
 ێکیمەرهەخسێ بۆ بەت بڕەف رەی دەوەکدا بۆ ئەیەفتەه ەل تعات بێەکاتی کار بیست سدەبێت  ەگوتراو

 بێت. ەوەمەد ەفراژووتنی بها ەکیی وەخۆی

ر  ەبەرلەپتر س کیەیە، وێنەند کردووەمبەکی سیستەیەند ڕستەی خۆیدا چەکەیـ «ئێکۆسۆفی» ەنێس ل ەئارن
 : ەکانەی ڕستەش کورتەمە. ئەیای ئێکۆلۆژیانئوتوپی ەربارەن دەدەد

   Maximum ڕەژووڕپڕاستاندنی خۆ -
 . ەوەموانەهخۆراستاندنی  ە ب ەیەگی هە ستەب سەکەخۆڕاستاندنی تاک -

 کات.ەڕ دە ی ژوورپ Symbiosisڕ داوای هاوژینی ەخۆڕاستاندنی ژوورپ -

 واندنی خۆڕاستاندن.ەفر ەدات بەت دەرف ەنگی دەڕەواندنی فرەفر -

 ڕ!ەی ژوورپیدانەم ەفر ،نگەرهەف ەفر نگی،ەڕەفر -

 کات.ەڕ دەرمانیی ژوورپەڕ داوای خۆف ەخۆڕاستاندنی ژوورپ -

 کات.ەڕ دەی ژوورپنگیەڕەڕ داوای فرەخۆڕاستاندنی ژوورپ -

 تی.ەیجۆراڕی ەسامانی ژوورپ -
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م   فێمینی  
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ڕووی  ەژن ل یکردنپێناو ئازاد ەل ەتکارانەو سیاس Intellectual ەک بزاڤێکی بیرکارانەو Feminismفێمینیزم 
  کتێبی ە ب Mary Wollstonecraft .ەیەه ەوەمەیەژدە ی هەدەس ەی جۆراوجۆردا، لە شێو ە، لەوە جڤاکی و سیاسیی

ژنی   ریەم نووسەکەی ەبوو A Vindication of the Rights of Women (1792)  مافی ژنان« ە»داکۆکی ل
ی خۆماندا  جڤاکە واوی لەت ەکی بەندەجوداوازیی زای»ی ەوەبریتی بوو ل Wollstonecraftفێمینیست. ئامانجی 

 ەیشتن بەئامرازی گ Wollstonecraft . الی«ێتڕفتار بگێەویستی ڕەخۆش ەدا کەو بارانەر لەگەم، ەوەبسڕین
 کوڕ و کیژ. یکەک یەفێرکاریی وبارهێنان و  ەل  ەبریتییکسان ەندیەی زایجڤاک

  ەوەیزمڕالەلیب ە، لەبووەکاندا هەسیاسیی  ەموو ڕێبازەه  ەری فێمینیستی ژن و پیاو لەمدا نووسەیەی نۆزدەدەس ەل
ی ەکەمەهرەب رێت.بک John Stuart Millمیلل  ەت ب ەی تایبەئاماژدەبێت ندا ڕاالەلیبنێو  ەپ. لەتا چەه ەبگر

کات: ەد ەمەو دەدۆخی ئ ەها باس لەو . میللەمەرهەشابئێستایش  The Subjection of Women  (1869)میلل 
بوون چی  ەوەتەن ەربەس داەستەاڵتی ژێردە و ەز، دین، یان لەگەنگی پێست، ڕەی ناڕۆشناکدا ڕجڤاک ەل»
کی ەیەموو پیشەه ەل ەوەدوورخستن ەتایەتاهەه“ موو ژنان:ەنێت بۆ هە یەگەمان شت دەبوون هژن ،نێت ەیەگەد
ی ژنان  ەیەپێگم داگرتنی ە ، ئەوەتییانەسایەفراژووتنی ک ڕێی ەژن و کۆسپ خستن  ەوێڕای بێدادیی دژ ب «”رزەب
چێت  ەکیس د ەداری لەهرەندین بەچ جڤاکتدا ەسیاس   ە. لجڤاکری ەبەرلەس ە ل ەورەهۆی زیانێکی گ ەبێتەد

ک سوودخوازێک  ەمیلل و ەواتە. ک ەتی ژنانەلی تایبەتگەسڵەمی خەرهەب یەو خێرخوازییەری ئەوێڕای کاریگ
نجای  ەدی پەس جڤاک:  جڤاکبۆ  ەیەسوودی ه ەدا پێشان بدات کەوەسیاسی ژنان ل لیەی مافگەڵگەیویست بەد
 کار. ەنبخرێ  جڤاکی کردن شیان بۆ چاکەد ەکچێت ەکیس د ەخۆی ل یەو توانایەئ

  ەوەنڕاالەلیبی تەڵسەخ  ە ب USA ریکاەمەئاڵتی ە کۆوورووپای ڕۆژاوا و ەئ  ەی ژنان لدەنگدانپێناوی مافی  ەبات لەخ
ر  ەب  ەرنەنا بەکان، ناچاربوون پەشێنەستوەد ەچاالک ەندامەکان: ئ ەـ  Suffragetteسوفراگێت   ەتەڵبەکرا. ه ەپیاد

کرد و  ەیان توندتر د –ی میلل ەڵگەکان بەخۆیان. سوفراگێتکانی ەنێمپەرخستنی کەر بۆ سەدەمانبەلەی پمێتود
ی ژنان،  دەنگدانی مافی کردنە، پاش پیادەتانەسڵەم خە رزترن. ئەب  کییەئاکار تیەسڵەنی خەیان گوت ژنان خاوەد
یگوت  ەگرنگی بزاڤی سوفراگێت بوو، د ەرەی هبیردۆز  Elizabeth Cady Stanton .جڤاکهۆی گۆڕینی  ەبنەد

 :ەستەردەدا پیاو سجڤاکت و ەبواری سیاس ەتا ئێستا لەه ەدایەوەل ەم دونیایەاڵی ئەی بکارهۆ

 ەم لە. هەرەگ، داگیرە، دڕەخوازڕە. شەلهاوێژەرست و پە، خۆپە، توندەرەهێزێکی ڕووخێن ەڕیشاڵی پیاوان»
ی ەوەئ ە.وە زێتەی لێ درگەخۆشی و مەن ناڕێکی،  بایی،ەکیدا ناتەدونیای ئاکار ەم لەدونیای ماددی و ه

ڵکوو  ەب  ەی پارەڕێ و زڕە، ئاسنکان )کانیی زێڕ(، زێرەناوچ ەل ەبریتی نیی ەدا پێویستەم دونیایەل
و  ەڕوو ەوەکاتەد و پیاو بڵندێنێت نرخەرز دەاکار، دینی دروست بئپاکی،   ەک ەی ەیامی نوێی ژنانەپەرزەب

 .« ەوەرزی بیر و کردەدونیای ب

 

سۆسیال دێمۆکراتی  پارتیرۆک ە)س August Bebel  و Friedrich Engels ی سۆسیالیست و کۆمیونیستەرەب ەل
پێش  ەل ەرەری هەنووس ەڕووس ب ی شۆڕشگێری Alexandra Kollontayم( و ەکەڕی جیهانی ی ەتا شەڵمانیا هەئ

، شۆڕشی  ەتییەدارەرمایەی سەخراوی ژنان زاد پشتەی وەپێگدەڵێت  ەدایەوەل ەمانەش الی ئەنرێن. هاوبەداد
بۆ  دەبێت یان ئابووریمای ەش بنەوەبن و ب بەرهەمهێنان شداریەبێنێت خسەڕەت بۆ ژنان دەرف ەد ەسۆسیالیستان
 جڤاککاتێک  ێت،ڵەکی و دەرێتەشانی خێزانی نەڵوەی هەبیرۆک ەدا بەد  ەرەنگیلز پ ەواو. ئەهاوشانیی ت
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مانای  ەک بەاڵم نە، بەوەشێتەوەڵدە ستۆ ئیدی خێزان هەئ ەمنداڵ بگرێت بارهێنان و خوێندنیتیی ەرپرسایەب
ویستی  ەنها خۆشەی تەماکەها بنەی وەێکی خۆخواستانگرتن کەیە بێتەد ەمەو دەئ ڵکووەب ێت،بڕین نامێنەی مارەوەئ

 بێت.

Simone de Beauvoir ی ەکەمەرهەب ێت،ناسرەد ەرێتەم نەرێکی ئەنووسە یش بLe deuxième sexe  (1949 ) ە  ب
 رێت. نەکانی فێمینیزمی مۆدێرن دادە تییەڕەبن ەمەهرەب ەکێک لەی

ی ەشۆڕشگێڕان بیروڕای ەبوو بەی هندەیوەپمیان ەڵدا، ئەری هەکاندا سەـ 1960کۆتای  ەپاشان فێمینیزم ل
تی ڕادیکالیزمی  ەتایب  کەیەتاڕادکی ەیەوێن قاڵبی ەکاندا فێمینیزم خرای 1970 ە. لەپی نوێوەخوێندکاران و چ

دەشێت  ش ئێستا ەوەئ . وێڕایەوەستەد ەدات بەکگرتوو دەواو نایەکی تەیەوێن ەمی فێمینیستانەرهە. بە ونوێ 
زراندنی سازمانی ە وڵی دامەه داڕشتن یبیردۆزە رێت.واو دابنەکی سیاسی تەیۆلۆژییدئای ەفێمینیزم ڕادیکال ب

  ە، کEqual Rights Amendment پێناوی ەل باتەخ ەم بووەکەی یەپل  ەب ریکاەمەئ ەدوادا هات. ل ەسیاسی ب
تا ئێستا  ەه ەوڵەم هە ئچێت ەد ەوە. لریکاەمەئستووری ەشاد رەس ەخرێتبی هاوشانی ەربارەک دەپاشکۆیک ەو

 ەست هێنا. لەدەوتنێکی وەرکەتیدا سەایپارتیتی ەبواری سیاس ەورووپا لەئ  بزاڤی ژنانی 1983ساڵی  بێت.ر بووەبێب
م جار ەکەش یەمەدا گرت. ئ Alltingetمان ەرلەپ ەم مانداتی خۆی لەکە، یKvennalistinn ژنان لیستی ئایسالند

 یدائایسالندتی ەسیاس ەجێی خۆی ل ەوەمەو دەل ەپارتم ە. ئەوەمانییەرلەنێو کاری پ  ەبێت ەواو ژنانەت پارتێکیبوو 
  پارتیاڵم ەب .ەیەه ئایسالندی ەتەو باب ەی لەژنان پارتیمامی ەدانماک و سوێدیش ن ە. لەو توند کردوو ەپاراستوو

  ەفێمینیستان پارتێکیاڵتدا گرت،  ە ی ومان( ەرلە)پ دومان  ەدا مانداتی ل 1993ڵبژاردنی ەه ەل ەژنانی ڕووسی، ک
کی بۆ ژنان  ەێترەن  ندیەخێزانبکی ەیەو داوای نۆر ەنێزیکە وە ڕیفۆرمکراوکۆمیونیستی  پارتی  ەمیان لە. ئەنیی
 کات.ەد

 ەل ە یەم دیاردەئ .ەدا گرتووەسکی ئێکۆلۆژیستانەنێو بزاڤی ک ەهێزی لەکی بەیەجێگ  ەبیروڕای ڕادیکالی فێمینیستان
 ە. بووەاندا ه لیستی ەی ژن لناودێرنها ەرێم تەندین هەچ ەل Die Grünen،  ەواو ئاشکرایەڵمانیا تەئ

 : ەوەهێنینەکالی فێمینیست دیناوداری ڕاد ەرەرێکی هەنووسند ەی چەدا ڕاگواستەشەم بەل

Kate Millett, Sexual Politics (1977) 

 ی داڕشت. ساالرباوکبیردۆزەی ر ەنووسدا ەمەرهەم بەل
Germaine Greer, The Female Eunuch (1970) 
Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex (1970)  

Juliet Mitchell 61(1974روونناسی و فێمینیزم )ەی شیکاریی دەربارەدە کتێبێکری ەنووس.   

یان هی کاتی  ەکەنگەدر تاندنی فێمینیزم.ەی سیاسەنموون ە ینەکەی دئایسالندمی لیستی ژنانی ەرهەدا دوو بەلێر
و   ەانڕیفۆرمیستخۆی، ڕێبازی  یەفێمینیستان بیریی، بۆ ڕاستاندنی ئایسالند پارتی  .ەـ  1991ڵبژاردنی ەه
 ر. ەب ەگرت  تیەمانەرلەپ

 
 :  ەرگیراوەو ەوەدوو تۆژین ە تی سوود لەتایبەدا بەشەم بەل  61

John Charvet: Feminism, London 1982.   
Valerie Bryson: Feminist Political Theories, London 1992. 
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 شانرخاندن 

نی  ەژنان خاو یەوەر ئەبەلدەڵێت  ەیەبۆچوونێک ه ەوەالشە ی فێمینیزمن. لەبناخ کسانیەداخوازیی ئازادبوون و ی
ین  ەبک ەوەباس ل ش پێویست ناکاتەوەر ئەبەیر بکرێن. لەس گرووپک ەودەبێت خۆیانن   ەت بەتی تایبەڵسەخ
: بارهێنان، ەر )واتەوروبەد سروشت( یان بۆ ەبۆ جینی زگماگ )وات ەوەڕێنەگەد  ە تانەسڵەم خەی ئ ەڕیش ەئای

  ەبارهێنان و فێرکاریی ەوات ) کیەندەزای یە ی نۆرەرچاوەس ەرەوروبەددەڵێت ڕای باو  ەنێو فێمینیستان ەفێرکاری(. ل
نرێن. ەگرنگ داد ەب ەی ژنانەلی بایۆلۆژییانەتگەسڵەش خەوە. وێڕای ئنێت(ەال دە خات و ژن وەپیاو پێش د

دا وێکچوونی ئاشکرا ە م داخوازیی گۆڕانکاری. لێرەو ه  ساالرجڤاکی پیاو ەل ەخنەم ڕ ەه یەبناخ ەبن ەن دەمانەئ
 م.ەیەی نۆزدەدەی کۆتای سElizabeth Cady Stantonکانی ەبۆچوون ڵ ەگەل ەیەه

  «ئێکۆفێمینیزم» رێت.ک ەد «تیەڕێنیسانسی دایکای»  ە، باس لریکاەمەئ  ەتی لەتایبەدا، بەفێمینیستانبیردۆزەی  ەل
تی و ەڵێن دایکایەد ەمانە. ئەپیاوان ستیی نرخاندنیەردەبۆ س ەوەڕێتەگەد ەندی ئێکۆلۆژیانەژەی هەشەڕەهدەڵێت 

 Andreeپیاو.  یڕخوازیەو ش ریەڕکابرستی، ەخۆپ ە زێ دژ بەتیان لێ دەی تایبەمنداڵ بارهێنان نرخاندنی ژنان

Collard ەباتیش دژ بەخ ەبێتەی ژن دەوەوساندنەچ ەباتی دژ بەخ ەیەوەر ئەبەل» ێت:ڵەی ئێکۆفێمینیست د  
 . «ی سروشت،ەوەوساندنەچ

 ەلهەبێت  ژن مافی» ەیەوەستیش لێی ئەبە، م«ئازادیی ژنان » ەی شابیری خۆی ناوناوئایسالندژنانی  پارتی
زموون و  ەئ»ە هاتوو داەکەپارتپرۆگرامی  ەل «هاوشانیی پیاو بنرخێنرێ ەو ب ەوەرجی خۆیەلومەراوی هەد
بایۆلۆژیان و   یە نۆر ەنموون ەی بەوەنگدانەو ڕ ەدان ساڵەی سەداڕشت ەموو ژنان، کەنگی هاوکۆی هەرهەف 

 . ەکەپارتمای ئامانجی ەبن  ەبێتەد« ەیانەناسنام

 ک پیاو بێت.ەو ەیەژن مافی هدەڵێت و  ەهاوشانییی ەربارەد ەک ەوەین ەکەت دەڕ ەو ڕامانەئ ەئێم»
 ەوەی کارەجۆرێکی دیک ەخۆمان ب ە. ئێم ەیان مۆرکێکی ژنانکردنخێوەو ب  ەوەی منداڵ خستنەنۆر
و   کی ژنان دیدەیزایەتی. شارەیەی پیاو هە وەکی جودا لەیزایەن شارەخاو ەتەین و بووینەکەریک دەخ

 . «ەدونیای پیاواندا زاڵ ەل   یەوەجودا ل ەوەزێتەهای لێ دەژیانی و ەر بەنرخاندنی س

 

م ەو ئابووری. ئ ەتی بۆ بواری ژینگەتایبە، بکراوپێشنیازی دیای ەکاتەدی خۆی ەژنان نرخاندنی ژنان لیستی
ر  ەبەو ل ەهاوکاریی یە، پتر ئامادەیەڵکی دیکەی خرۆشدارەپ، پتر ەپیاو ئاشتیخوازتر ەژن لدەڵێت ە بۆچوون

و  جڤاک ەتانەسڵەم خەئ ەیەوەستیش ئەبە. مەاڵتخواز ەسەمتر دەڕانی و کەمتر شەک پیاودا،چاو ەل ش،ەوەئ
  ن.ە نگڕێژ بکەڕ ەندەئایتی ەسیاس

 

 مرۆڤنۆڕی 

ی ەبناخ .ەنەر مرۆڤ دوو الیەرانبەب ی ڕادیکال ەنۆڕینی فێمینیستان ەدا ئاشکرا بوو کەوەرەکانی سەدێڕ ەل
کیشدا  ەسەژیانی ک ت، ئابووری و ەبواری سیاس ەتی، لەدرێژایی مێژووی مرۆڤای ە . پیاو ب ەندەش زایەکەشینەداب
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م  ە. ئPatriarchateی ساالرباوک نا ی ناوەیەم شیرازە کاندا ئ 1970ە ل Kate Millettر ژندا. ەسەزاڵ بوون ب
ر  ەس ەوەچێتە ی دساالر. باوکەلمێنراوەس گشتیەفێمینیستی ڕادیکالدا ببیردۆزەی  ەل ەوەمەو دەل ەمکەچ

اڵتی ەسەر دەس ەوەبرای ەی دەتدا ڕیشەوڵەد ەاڵتی پاشا لە سەت. دەوڵەکۆنی نێوان خێزان و د ەرەوێکچوونی ه
 کرا.ەروارد دەویش بەر بەنێو خێزان و ه باوکی، پاتریاکی،

  ەجووت ی بۆەمیش ئاماژەئ ەبار بوو چونکەواو لەت ەیی فێمینیستانساالرباوکبیردۆزەی بۆ  ەکۆن ەم وێکچوونەئ
  کرد.ەو خێزان د جڤاک -ت  ەوڵەاڵتی دەسەیی دندەیوەپ

کی. ەندەالماردانی زایەپ  تیەتایبەر دڕی و بەس ەوەڕێتەگەمای قووڵی دەی بنساالرڵێن باوکەان دبیردۆزشێکی ەب
  ێت:کرەاڵت دەسەی درمیەف و نا ەشاراو ند ساختارێکیەچ ەب ەیدا ئاماژساالرتیی پاراستنی باوکەباسی چۆنی ەل

سپێنی و ەچەم دەستیی پیاو هەردەیدان. زمان سساالرباوک تە خزم ەاڵتن و لەسەکانی ئامرازی دەمکەزمان و چ
 ەزماندا پیاو و پیاوان ە. لەیەیان هەک وشەی « پیاو» و «مرۆڤ » . ئینگلیزی و فرانسی بۆەوەشارێتەم دەه

 ەیەی پیاوانەوەشاخاڵ. ئ ەبوومیان  ەدا ئ Simone de Beauvoir شیکاریی ەر زووش لەدرکێنراون. هەری نەپێو
   .»ەیەی دیکەوەئ»، ە ڕەڕیزپ ەیەی ژنانەوە، ئەرەپێو

می  ەست یەوەستن و هێشتنابۆ پار ەئامرازێک Socialisationاندن جڤاکڵێن ەمانیش دەپی نوێ، ئەک چەر وەه
بۆ منداڵ. پاشان  ەوە گوێزرێتەاندنی نێو خێزان دجڤاکڕێی  ەی لساالر ی باوکرەپێو Millettدیدی  ەزراو. بەدام

کرێن. ەد Internalization «روونچێنەد»پیاو و ژنیشدا  ەتا لەڕاهێزان ه ەدێن ەوە ب و دینەدە، ئەفێرگن ەالیەل
دات ەی ڕوو دەوەر. ئ ەدەئاگاب اڵمەشێکی ئاشکرا بەتی، ب ەسایەک ەشێک لە ب ەبێتەد ەکەرەمی پێوەسیست

بزانن.   «کیەسروشت» ەی خۆیان ب Inferiority ستی ەژنان فروود یەوەئ  ەگاتە. د ەیـ «کیەنێو یکردنداگیر»
 انی فێمینیستی ژناندا.گرووپنێو  ەستاوێژێکی گرنگ لەد ەتەبوو« ەوەکردن»هوشیارگفتوگۆی   ەک ەیەوەر ئەبەل

 

ین ی  جڤاک ی ەک ەگرنگی 

پیاوی  » و «ژندار ەسەب تزاڵ بێدەبێت پیاو ». ەیەی دوو شاپرنسیپی هساالرباوک Kate Millettدیدی  ەب
 مدان. ەکە می پرنسیپی یەخ ەفێمینیستان ل ەتەڵبە ه «ر پیاوی الوداەسەب تزاڵ بێدەبێت ندار ەمەت

شینی  ە داب گرنگترین ە تەکی بووەندەشینی زایەداب Millettدیدی   ەب ەک ەزنەم ەی هێندساالرنێو باوک  یکسانیەنای
شینێکی ەموو دابەه  ێت.نەداد ەوساوەچینی چ ەب ژن ەدایەوەر لەمینیزمیش هی فێە. نیشانجڤاکتیی ەچینای
 ەفێمینیزمی سۆسیالیستان سنووری نێوان فێمینیزمی ڕادیکال و ەیشەمەئ رێت.نەکی دادەالو ە تی بەی چینایەدیک
 . مارکسیزم( ەربەس )ی

ک پێک  ەیەکەی دیدی فێمینیزمی ڕادیکاڵدا ەژنان ل ێت،ڵەمدا دەنگاوی دووەه ەی ل ەوەب گاتەد ەم شیکاریی ەئ
 وا ەواتە. کەمارکسیستانبیردۆزەی ی پرۆلیتاریای نێو ەنموون ەچینێک ل بێت. جڤاکینگی چینێکی ەدێنن هاوس

ستراتیژی سیاسیی   ەل ەخاڵێکی دابڕ شەمەندی هاوکۆ. ئەوەرژەن بەها دابنرێن خاوەکۆڕێکی و ەژنان ب ەباش
 فێمینیزمدا. 
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خۆشیاندا   نێو ەی ژنان لەوەکات بۆ ئەش دەاڵم ئاماژەب ەیەتەو بابەر لەیش هئایسالند ژنانی  پارتی شیکاریی 
م ەڕێزگرتن لدەڵێت یدا ەکەپرۆگرام ەژنان ل لیستیکجار جۆراوجۆرن. ەی زموونی ەئرج و ەلومەن هەخاو
 بۆ بزاڤی ئازادیی ژنان.  ەتییەڕەکی بنەتایەرەس ەنگییەڕەفر

شائامرازی  ەتوندی فێمینیزمی ڕادیکال و ب ەرەر هێرشی هەب ەوێتەکەکی جڤاکی دەیەکەک یەکی وەخێزانی نێو
خێزاندا  ەل ێت.چێنەد منداڵدا ەکی لەندەی زایەی جڤاکی و نۆرەنۆر ەخێزان رێت.نەداد ساالری باوکجڤاکمی ەست

 رێت. پارێزەکات و دەدست پێ ەرکی ژن و پیاو دەی ئەوەکردنجودا

 اڵتیەسەری دەنگەس ەدا و بەفێمینیستانبیردۆزەی  ەل ەگرنگ ەرەی هەکەند، یەخێزان، پاش زای ەواتەک
کانی ەستاوێژەد ەکێک لەی ژنان. یکردنرج بۆ ئازادەم ەتەکی بووەشانی خێزانی ناوەڵوەه رێت.نەی دادساالرباوک

ک  ەیەباسمان کرد بیرۆک کەش وەمە. ئرمیەف نی ەست الیەدە بارهێنانی منداڵ بدرێت ەیەوەئ  ەکردنم ئازادەئ
 ڵدا. ەری هەس Friedrich Engelsنگیلز ەبوو زوو الی ئ

 ەسیش، بەزۆر ک  رێت.نەدادشتر ە گ ەو ب ەیکیەخێزانی نێو جێگری، ەوەندین نەچ ەل ەبریتیی ەخێزان کەورەگ
 ەیەوەدا ئەش لێرەڵگەب .ەندەئای یخێزان رانیەبۆ گوز بیننەدمواری ەشێوازێکی ه  ەب Germaine Greer ەنموون

 فراژووتن.  ەبێت ەرانەی یارید «تیەخوشکای»و  ە ندیی ژنانەهاوبدەکرێت خێزاندا ەورەی گە چێو ەلدەڵێت 

 
 

 جڤاک مێتودی گۆڕانکارت   

سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕ  ە ربەس یەینیستانمو فێە. الی ئەنیی نەگمەدا دەنووسینی فێمینیستان ەل «شۆڕش»ی ەوش
ر ەه ەبوو. شۆڕشی سۆسیالیستانەه کی سیاسیەکی کۆنکرێت، مانایەمانای «شۆڕش»ی ەپی نوێ بوون وشەیان چ

  Juliet Mitchellک ەریب، یان وەکی هاوتەیەپرۆس ەمیان بەی دووەمەیش بوو. ئەخۆی شۆڕشی فێمینیستان
. ەپی نوێیەشۆڕشی چبیردۆزەی واو گرێدراوی ەیان ت ەمکەچ مەئ رێت.نەنگی دادەرهەشۆڕشێکی ف  ەب ێت،ڵەد
 ەیەه کیەڕێژکی ە( ئۆتۆنۆمییئایدیۆلۆژیدونیای  ەبیر )وات ەیەوەئ  داەیبیردۆزەم ەکی گرنگ ل ەیەگریمان ەتەڵبەه

شۆڕشی دەبێت ی شۆڕشی ئابوور ەوەر ئەبە. لەی نییستی ئابوور ە یوەوخۆی پەڕاست  کیەیەوەنگدانەڕ ەوەر ئەبەو ل
  تی شۆڕشیەرایەبا ڕێبەپێی وابوو، چۆن کرێکاران و خوێندکاران د Mitchellدوادا بێت. ەب ئایدیۆلۆژی
 ن. ەنگی بکەرهەتی شۆڕشی ف ەرایەبا ڕێبەها ژنانیش دەروەن هەبک ەسۆسیالیستان

دەبێت  ژنان دەڵێت میان ە. ئەنارکیزمەرتاوی ئەئاشکرا ب ەب ەیەش هەواو جوداخوازانەستراتیژێکی ت ەوەل ەجگ
 ەتیژام سترە. ئەجڤاک وەلی ئەو سازمانگ ەزگەدامود ەل ،ەستەردەپیاو تێیدا س یەجڤاکو ەواو خۆیان دابڕن لەت

دەبێت  . ژنان ەوەگرێتە یش د Heterosexualل ەسێکسوکی هێترۆ ەییندەیوەپموو ەدابڕانی ه ەڕادیکال ەفێمینیست
  پێک بێنن، ەنگێگی نوێی ژنانەرهەف دەبێت ستن. ەڵبەه خۆیان ەت بەو پشتیوانیی تایب ەوەی خۆیان بدۆزنەناسنام

 هاەی وەژنانجێگری کی ەبوونی دونیایهۆی دروست ەبێتەد میشە، ئەوەلی خۆیانەو سازمانگ کۆمپانیا،ەبنگ ەب
 ێت.ڕمێنبکێنی و ەڵت ەی هساالرباوک ،ەر و شۆڕگێڕانەڕووخێن ەهێندبێت  هێزێک



137 

ها ەکی وەیەپرۆس ەزراو، واتەاڵتی دامەسەی ساختاری دەگۆڕینی ڕادیکاالن ەکاتەد ەفێمینیستی دیکشۆڕش الی  
ئامانج   Kate Millettر. الی ەب ەگرێتەن ش بگرێت یانەانڕیفۆرمیستی مێتود بێت و دارەپلدەشێت زۆر چاک 

نێوان   ەل ەیش کەستاوێژەو دەڕمانی ئو بکات  ستیی پیاوانەکی داوای بااڵدەیئایدیۆلۆژیڕمانی  ەل ەبریتی
کی  ەم گۆڕانکارییەکەی یەپل ەشۆڕش ب ە واتەک خێزان. ە، واتەوەگوێزێتەد ەیئایدیۆلۆژیم ەکاندا ئەچەو

ت ەرف ەد ەیەها هەکاریی وەیدا وردساالرباوکبیردۆزەی  ەتیدا. لەئاگای مرۆڤای ەل ەکە، گۆڕانکارییەئایدیۆلۆژیی
زراوی  ەاڵتی دامەسەپێویست ناکات د رێت.خۆش بک  ەانڕیفۆرمیست بۆ ستراتیژێکی ڕادیکالی ەدات ڕێگەد
دەشێت  دەڵێت تناس ەی سیاس Valerie Bryson رێت. م دابنەگۆڕی ستەن سپیو وەستاوێژێکی چەد ەت بەوڵەد
ڵ ەگەاڵم لەژن ب  ەدژ ب ەنگرەندی الیەمبەکی سیستەیەشێو ەکبنرێت ناکۆکی دا هایەیدانێکی وەم» ەت بەوڵەد
یر  ەس ەکارییەپڕ ورد ەم شێوەت بەوڵەر دەگ .«ست بهێنرێ ەدەوتنی سیاسی تێدا وەرکەسدەکرێت شدا ەوەئ
 .62ەکی لۆژیکانەیەچارە بێتەجوداخوازی د کرێەن

تی ەسیاس ەک لەیەخنەی ڕۆژاوان. شاڕرمیەف نگاندنی ەهاوستی ەسیاس ەتوندی دژ ب ەفێمینیستی ڕادیکال ب
ی ئایسالند ژنانی پارتیراو. ەدە تەی کردووەری پیاوانەپێو ەتێکەسیاسدەڵێت  ەیەوەئگیرێت ب نگاندنەهاوس

  ،نگاندنەهاوس تیەسیاس دەڵێت م ەی دووەڵگەهاوشان بن. ب «رجی پیاوانەم ەب »کرێن ەژنان ناچار د ێت،ڵەد
 رێت.بکڵ ەگەتیان لەڵەک مامەک کۆیەوێنێت لمەاڵم نایسەب ێت،لمێنەسەس دەکەک تاکەژنان و

 ەل کی داکۆکیەرێتەی سیاسیی نمێتود ە، بەیەانڕیفۆرمیستڵگری ڕێبازی ەه  ەی، کئایسالندژنانی  پارتی
ی  ەوەئ بۆ»یمانشکێن بوون. ەئاست دۆزی ژناندا پ ەکان لەئاسایی ەسیاسیی ەپارتکات. ەپرۆگرامی خۆی د

خۆیان  نێو خۆیاندا کۆکن ەی لەژنان و ەئ ەدایەوەویش لەئ ەیەه ەک چارەنها یەتبکرێت دا ەمەگۆڕانێک ل
 . »ەوەیشدا خۆیان بگرنگرووپک ەی ەن و لەمان بکەرلەناودێری پ

 بێت: ی هێزی پترەوەبۆ ئ ەکراوچاپ ەورەپیتی گ ەدا بەکەییئایسالند ەپرۆگرام ەباتی سیاسی لەئامانجی خ
بشڵێین  دەبێت کات. ەباسی لێ د Kate Millett ەیەو ئامانجەر ئەکیش هەیەڕاد . تا«وێەمان دهزریشۆڕشێکی »
  ە:یدا هاتووئایسالندژنانی  پارتی پرۆگرامی ە. لەوەگرێتەد جڤاکیرانی ەموو ڕووکارێکی گوزەه ەهزرم شۆڕشی ەئ

 .«بناسێنین ین وەتێبگ ەوەرجی خۆمانەلومەه یەڕوانگ ەوێ دونیا لەمانەد ە. ئێمەیەگشت دۆزێک دۆزی ژنان»

 

 حوکومڕانی  سیایس شێوازی  

 ەاڵت لەسەد ییندەیوەپی ەربارەیکات دەی فێمینیزم دەو شیکارییەل ەنەهێزترین الیەی بساالرباوکبیردۆزەی 
تا ئێستا  ەشدا هەوەئ ڵ ەگەناسرێن. لەاڵت دەسەلی دەستگەیوەپ ەلی نێوان ژن و پیاو بەستگە یوەدا. پجڤاک

 
نێو بزاڤی ژنانی  ەل ەیەکات. ڕێبازێک هەت دەوڵەداوای ڕمانی د ە، کەکیستاننارئە چارەی ،ەکی دیکەیەچار  62
  ەوەکاتەت دەوڵەخاندنی دون: »ڕوەکەد ەم بۆچوونەوی ئەپێڕ ەمانەفێمینیزم«، ئ-نارکاەڵێن »ئەخۆیان د ەمریکاییدا بەئ

لماندنی  ەس  Institutionalization دینەببنکەکی و ەشەڕێی ل ە ر ژناندا لەس ە زاڵبوونی پیاوان ب ەڕووخاندنی باوکساالری، وات
 .Reinventing Anarchy, London 1979 ە». بڕوانەستیی پیاوانەبااڵد
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تایی جۆراوجۆر  ەرەوڵدانی سەه .ەئارادا نیی ەل ەندەئایی شێوازی حوکومڕانیی سیاسی ەربارەڕوون د بیردۆزەیەکی
  .ەیەکیان هەک یەتوخاڵی وەرز خەکی بەیەتاڕاد ەک ەیەه

ستی و ەردەس ەل ەربڕینێک ە، دەمێکی پیاوکردەره ەت بە وڵەاڵتی دەسەی دساالرباوکبیردۆزەی بۆچوونی  ەب
دەبێت  . ەندەندبەسازمانیش دیسان زای یەشێو ەن کەپێشانی بدە وڵیان داوەفێمینیستان ه. ەاڵتخوازیی پیاوانەسەد

  «تۆڕ»و  «میەرەسازمانی ه»جوداوازیی نێوان  کە گشتی وە ب بێت.یدا ەژنان پ ە ت بەلی سازمانی تایبەگەشێو
می  ەسیستی ەشێو  ەب»ی خۆی ەکەسازمان ەوای پێی یئایسالندژنانی  پارتیت  ەنانەت رێت.کەباسیان لێ د

اڵت و  ەسەدشینی ەداب ەوەکاتەد میانە. ئەوست ەڵبەه«  ەی ژنانەگریمان»ر ەسەلنا،  «رێتیەی نەپیاواناڵتی ەسەد
 ساندا.ەک ر زۆرەسەتی بەرپرسایەب

  ەیشەوەر ئەبەل .ەیەکاندا هەـ  1960ی   Antiauthoritarianرستی ەپساالرەشۆڕشی دژ ەی لەفێمینیزمی نوێ ڕیش
دا. فێمینیستانی  ەبزاڤی ئێکۆلۆژیستانها ەروەهپی نوێ و ەنێوان فێمینیزمی ڕادیکال و چ ەل ەنی هاوکۆ زۆرەالی

ی  ەکانی دیکەبیرۆکراتی و نیشان  ،Centralism نترالیزمەس ەلمێنن دژ بەسەرمان دە ی بچووکی خۆف ەکەڕادیکال ی
 تی مۆدێرن. ەوڵەاڵتی دەسەد

ش  ەوەب کات وەد راڵ ەنتەسوایی ەرمانڕەواوی ف ەی تەوەکردنمەداوای ک ەوەالی خۆیەل ئایسالند ەژنان ل پارتی
موو  ەه ەل بێت.وا ەرمانڕەف   داجڤاککانی ەجۆرەمەه ەن ەالی ەتی لەتی حیزبایەی سیاسەوەر ئەرانبەبدەوەستێت دژ 
خۆزیار  ران، ەکارهێنەران. بەرمانبەف  چیەک» ەتی حیزبی زاڵەسیاس ەربەس یەتدا کۆڕ و کۆمیتەوڵەکانی دەبنگ
  ئۆرگانیدەڵێت  ەخرێ کەپێش دەڕ ەو بیرەدا ئە. لێر«ستیان ناڕواەبڕیاری گرنگدا د ەان لـ Client (نتەکالی)
 کەت ەلران خۆیان، ەکارهێنەخۆزیاران و ب ەوەر ئەبەل لەری خواستی گەنوێن ەتی نابنەتی حیزبایەسیاس ەربەس
تی جڤاکیدا  ەها سیاسەروەو ه میەساخڵنگ، ەرهەفێرکاری، ف بواری ەن بڕیار. لەخاو ەببندەبێت راندا، ەرمانبەف 
ستڕۆ ەدهەبێت تیان ەرف ەموو دەر هەه»ی ەوەستن بۆ ئەڵبەه ە. بێت«رمانەی بچووکی خۆف ەکەی» ەها باشەو

 بڕیارداندا. ەل «بن

زانن بۆ ەکنیکێکی ئاسایی دەت ەبخانمان(   ەرخان بە)ت رخانەشی ت ەتدا، فێمینیستان بەکۆڕی سیاس ەل
  ەیان لەکنیکێکی تازە ڵمانی ت ەی ئ Die Grünen پارتیاڵت. فێمینیستانی نێو ەسەلی دەستگەیوەپ نگاندنیەسوها

  ەکان بگرن. واتەـ « تاک« ەموو ژمارەهدا ناودێرسانی ەک لیستی ە: ژنان لەوەتەرخاندا دۆزیوەشی تەبواری ب
کاندا   1970ڕادیکالی  ەفێمینیستانمی نووسراوی ەرهەب ەل بێت.رخان ەبۆ ژن تدەبێت م ەردەم جێ هەکەی

ی  ساالردایکدەڵێت  ەم بۆچوونە. ئەیەکی گرنگی هە یە( نۆرساالریژن ە)وات Matriarchyی ساالردایکبیردۆزەی 
  ەی بکرێتساالری دایکەوەزراندنەدام ەیەوەئ ەکاری لۆژیکان ەواتە. کەی جێی گرتووساالر باوک ە،تا بووەرەدۆخی س

و چینێکی ەرەخات بەر دەپرۆلیتاریادا، پرۆلیتاریا س تییەدیکتارتۆری ەی مارکسیزم، لە نگەو ڕەئامانجێکی سیاسی، ب
 وا. ەرمانڕەف 

فێمینیستانی ڕادیکالی   نەالیەاڵم لە، بە دیار نییەمریکایی ناودار بەێکی فێمینیستی ئبیردۆزالی هیچ  ەم بۆچوونەئ
  ەیەم ڕستەمان بۆچوون بە کانی سوێد هەسکەی ئایدیولۆژیستی ک Per Gahrton. ەئاراو ەهاتۆت ەوەڵمانییەئ
 ەک ژن ببێتەیەی بۆ ماوەوەین بێ ئەدابین بک  ەنگیی جڤاکی و ئێکۆلۆژیانەکرێ هاوسەن ەیەوانەل» ێت:درکێنەد

 .«پیاو دیکتاتۆرییی ەزاران ساڵەو هەنگێگ بۆ ئەک پارسەدیکتاتۆر و ەتاک
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 ئابووری سازمات

 Shulamith .ەوەبێتەپی نوێ و ئێکۆلۆژیزم دەک نێزیکی چەیەبورای ئابووریشدا فێمینیزمی ڕادیکال تاڕاد ەل

Firestone بێت. ەدوا سۆسیالیستانەد ێکجڤاک ەل دارتر بوو،وێنا موانەه ەکاندا ل 1970نێو فێمینیستانی  ەلە ک 
هادا ەی وجڤاک ەڕزگار بکات. ل کردنکار ەمرۆڤ ل  بێت و ەفێمینیزمی پێو کنیکی نوێ تێیدا مۆرکیەت
 .ەی ەکی گرنگیان هەیەنۆر را ەکۆگخێزان و خێزانی ەورەگ

ڕاپۆرتێکی  ەتناس لەسیاس ی Valerie Brysonدا. جڤاک ەل ەباری ژنانی ەریکی شرۆڤ ەخئابووری  ەربەس  ڕاوێژی
 : ەوەهێنێتەد ەیەم ڕاگواستەئ UN کانەکگرتووەی ەاڵتەو

 ەک لە. یەوانە شی کاتی کار الی ئەسێ ب ەی دوو لەدانیشتوانی جیهان پێک دێنن. نێزیکی ەژنان نیو»
شی سامانی جیهان موڵکی  ەد بەس ەک لەی ەمتر لەو ککەوێت ەر دەشی داهاتی جیهانیان ب ەب ەد

 .«ەژنان

 

باسی  UN یەکەڕاپۆرت ەک ەوەگرێتەی کاتی کار دە شەسێ ب ەو دوو لەی ئەورەکی گەی نێوماڵ الیەکاری بێمز
.  ەییساالری باوکەڕاستین یئابووریمای ەڵێن کاری نێوماڵ بنەد  ەیەم بناخەر ئەسەکات. فێمینیستانی فرانسی ل ەد

یدا دیار ئابووریئاماری  ەستی ژنان لەد میەرهەی بەورەشێکی گ ەی بەوەکات بەد  ەی ئاماژئایسالندژنانی  پارتی
 .ەنیی

بچووک و   یکۆمپانیامان ەکات. الی ئەزن دەسازیی مەتی پیشەڕوونتر دژای موانەه ەی لئایسالندژنانی  پارتی
 زن.ەسازیی مەبۆ پیش ەجێگر Cooperativeزی ەوەرەی هکۆمپانیاتی ەتایبەب

مرۆڤ و   نگیی نێوانەهاوس ەب  ەییشتنەست گەبەدا مە. لێرەیەیان هەورەی گەنۆرە ی ئێکۆلۆژیستانەڵگەب
  ەتی لەڕە. ڕیشاڵی بنەوی و تاڤگەز یرمیەک،گە، ڕوو)دونیای ماسی( سیستانابواری م ەت لەتایبەسروشت، ب
ت  دەشێتا ەی هەوەئ ەوەکاتەد ەک «یبانووی ماڵداریزانەپرنسیپی ک » ەل ەدا بریتییەی فێمینیستانئابووریپرۆگرامی 

و   رجیەخدوور.  ەک لەو تپێشتر بێ ەنێزیک لسی ەکو ( بژی یمی خۆ ەرهەب ەب) بێتو خۆبژێو یار ەخۆت
می  ەرهەب ەبدەکرێت تا ەهدەبێت  ئایسالندتی ەمیلل دەڵێت ژنان  پارتینگ بن. کاتێک ەهاوسدەبێت داهات 

 ە. یەسکیش هەالی ئێکۆلۆژیستانی ک ەم داخوازیی ە ئ .ەیمیللیی کردنیارەستیان خۆتەبەم خۆیان بژین

 
 

 یا ئوتوپ

م پیاویش، ەم دونیا و هەیگوت هەسوفراگێت دی  Elizabeth Cady Stantonمدا ەی بیستەدەتای سەرەس ەل
ستانی یئوتوپ ەمان بڕوا لە. هەوەنگ بداتەتدا ڕەسیاس ەرزی ژنان لەکیی ب ەی ئاکاررەر پێوەبن گەواو چاکتر دەت

 .ەیەشدا هەمەردەم سەفێمینیستی ئ
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Beatrice Halsaa  ەبکات  ەنرخاندنی ژنان رازوویەت دەبێت  ەیای فێمینیستانئوتوپنووسێ ەی نۆروێژی دبیردۆزی  
 ی فێمینیستی ڕادیکال:کانەبیرۆک کیەیەوەکردنکۆ ەن ببنەدەست دەم دەی ئەندەئایی وێنا  ی خۆی.ەبناخ

 ریەبوورەد ە نانی ژیان ل بونیات ،دارگەن و مئاست زا ەل کردنەاڵ، خۆ ئامادوزا و بارهێنانی مندسک»
 ژن وجوداوازیی نێوان  ەنرخاندنێکی ل. نەنرخاندنرازووی ەم تەی ئەی کۆنکرێتی ژیان، بناخەپرۆس
 “ەئاواڵ“ ژنان بۆ ەرازووی نرخاندنی پیاوانەی تەوەجێی ئ ەل ...ەرازووەم تەی ئەبناخ ەبۆت ەیەه پیاودا

رازووی ەت ەببدرێت می ەکات پێشەد ەوەفێمینیزم باس ل ،ەنگاندنەهاوستی ەستراتیژی سیاس ەک ێت،ب
   .«بێ ەڕووی پیاواندا ئاواڵ ەبو  ەنرخاندنی ژنان 

A Feminist Utopia, SPS 1988 

 

Halsaa م  ە.ئ ەیەش هەکی ژنانە یەوەکرن بیر ەشێو ەبڕوای ب ە یەهە تی ژنانەنرخاندنی تایب  ە ی بڕوای بەوەلە جگ
فتاری  ەک بۆ زانین و ڕە مایەک بنەیش و Intuition ە ڵکوو سۆسەز بەنها ئاوەت ەن»  بینێە د ەوەکەدونیای ەون بەخ

 .«لمێنرێەکی بسەکرد

Halsaa  ەوەبەرهەمهێنان» ەل ەبریتیی ەرازووی فێمینیستانەم خاڵی ت ەکەیدەڵێت »Reproduction ک  ەو
 ەوەبەرهەمهێنانتێیدا  ە، ک«رەی پارێزێکجڤاک»ە وەکاتەبورای ئابووریدا د ەمیان لەئ کی.ەپرنسیپێکی نوێی ئاکار

  ەمیش بەر، ئەڕێب ەبێتەی پێداویستیی منداڵ دەوەئ ەوەکاتەبورای جڤاکیدا د ەل .ەو ەوێتەکەد بەرهەمهێنانپێش 
تیی ەکیەوێت هۆشەیەد Halsaa ێت.گۆڕەمنداڵ، د ارهێنانیدونیای کار، کاری نێوماڵ و ب Halsaaدیدی 

ستی ەه ە، کەانرۆشدارەپتیی ەکیەهۆش ەب تما، بگۆڕێ ە بن ەتەکردوو سوود و ژمێرکاری ە، کەی پیاوانەسوودخوازان
 ما. ەبن ەتەویستی کردووەکی و خۆشەئاکار رۆشدارییەو پ Intuitiveکرد ەسۆس

 ەب مکی ئێستای کات بگۆڕێەچدەیەوێت م ەئ ە. ناسیییی جوانندەهەڕ Halsaaیای  ئوتوپ ەم لەی سێیندەهەڕ
ت  ەرف ەددەیەوێت  بێت.ڵنراەن هەمەکانی ساڵ و تەرزەی وەر بناخەس ەل ەک «کیەسروشت»کاتژمێرێکی 

ت ەنانەت و»ڤیزیۆن و ڕادیۆ و ەلەت ەل  ەفتەدوو ڕۆژی ه ەی کەوەو ئافراندن ب ەو ەخۆدا چوونەبۆ بێنێت خسەبڕ
نەبێت  ر ەه ێت.ڕەگ ەن کی تێیداەسەک ڕۆژیش ئۆتۆمۆبێلی کەینەبێت ر ەه .ەوەوینەدوور بک «شەڕۆژنامە ل

.  ەوەببین وری ئاگر کۆەد ەل بێت و ەستێرەئ ەی چاومان ل ەوەبۆ ئ خامۆش بێتبا ەمانگێکدا کار ەدوو ڕۆژ ل
 . »ەوەستی ونبووی داستانخوێنی المان زیندوو ببێتەه ەمەو دەئ ەدوور نیی»

وتن ەکنیک هێزی پێشکەی تەوەی ئەربارەد ەیەواو جودا هەدا نرخاندنێکی ت Shulamith Firestoneیای ئوتوپ ەل
کنیکی  ەین. تەتی ژنان ڕزگار بک ەتایبەبتوانین مرۆڤ و ب ەوەکنیکەڕێی ت ەی لەوەبە ونێکەمیان خەئ بێت.

کات.  ەڕزگار د ی نێوان ژن و پیاوەندە شبەل ەشینەکار دابو ەلم ەو ه سکوزا ەم لەژنان ه« ەزموونگەی ئەلوول»
 .«م پیاوەم ژن و هەه ێت،ب جڤاکری ەبەرلەشی سەو بارهێنانی منداڵ داب سکوزای ەنۆردەکرێت  ەمەو دەئ»

ژن و پیاوی لێ   نگیی جڤاکیی نێوانەهاوئاه ،یساالری باوکەوەسڕینگوترێت ەدا دەی فێمینیستان ەیای دیکئوتوپ ەل
 ی ڕزگاربوونی ژن و پیاو.ە مای ەبێتەمیش دە، ئەوەزێتەد
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 ودرێت ەجۆش دژیاندا  ەل ەی ئێرۆتیکانندەهەڕدەڵێت ، Marcuseبۆ  ەوەڕێتەگە، دەیەبۆچوونێکیش ه
پاش  ،ەوەروونییەڕووی د ەڵێن مرۆڤ لەد ەیەری فێمینیست هەبێت. نووسەئازاد دڕاستی ەویستیش بەخۆش

 .Androgyne «نێرامێ»ند، ەدووزای ەبێت ەد ێت،بەکی ڕزگار دەند ەی زایەچنگ نۆر ەی لەوەئ
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م   ئیسالمی  
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  زیاد ەانوەتیژڕشیان ەو ژمار ەیەجیهاندا ه ەد ملیۆن موسڵمان لەشت سەه [کانەـ 1990] ئێستا  مەنی کەالی
ی ەنێزیکو ە ست هێناوەدەی وەورەوتنی گەرکەس فریقاەئ  ەتی لەتایبەی ئیسالم ب  Missionکاری ەکات. موژدەد

دینی   ەورەم گەو ئێستا دوو ەوە، ئیسالم باڵوبۆتەو ەڕێی کۆچ ەورووپاش، لەئ ەی دانیشتوانی موسوڵمانن. لەنیو
 .ەورووپایەئ

 ەل رێت.بهێن کارەو ب  ەوەی جۆراوجۆر ڕوون بکرێتیستی سیاسەبە م ەبدەشێت تی ەسیحایەک مەئیسالمیش و 
تی  ەوڵەد داوایو  ڕکی شۆڕشگێەیئایدیۆلۆژی ە، بووبدولناسرەمال عەج ستیەر دەسە، لبیەمی عارمیسر ناسیۆنالیز

الفی  ش ناسر ەوەئ ڕایەرەکرد. سەندنی درخاەهاوچتی و ەتاکپارتایمی ەتی، سیستەوڵە، سۆسیالیزمی دسێکوالر
ی  تەحکوومژێر کۆنترۆڵی ە خرای دین ەوەکرد ەب ێت.ڕاستێنەد ئیسالمی خۆی ەکئایدیۆلۆژیدا گۆیا ەی لێ دەوەئ

ن حیزبی سۆسیالستی ە الیەل ەمێژەش لەتەوڵەد م دووە. ئەمان باسەر هەراق و سووریاش هێع ە. لەوەشۆڕشگێڕ
 . [کانەـ  1990] ەڕێوەبرێن بەعس( دەبی )حیزبی بەعار –

  ەتی لەواو تایبەکی تەی ەوێن الی ئیسالم( ەنگێکی پیرۆزەسک ڕەدا )ک «سکەکتێبی ک» ەززافی لەلقەر ئەموعمم
بۆ گشت ە یامێکی نوێیەپ ەکێنێت ڕاستەد ئیسالمێک ەززافی پێی وایەپێش. ق  ە تەی ئیسالمی هێناوئایدیۆلۆژی

تێنراو  ەوڵەی دڕوخۆ بازاەڕاست ەوەشۆڕشگێڕی ەکۆمیت  ڕێی ەل« ەئاپۆر» ەک ەدایەوەم لەتی. شابیری ئەمرۆڤای
م ەکی. ئەسەموڵکی ک ەببێتنابێت ویوزار ەزدەڵێت  ەیەتێزێکی ه دا «سکەکتێبی ک» ەززافی لە. ق ەڕێوەببات ب

  .پاندەسلیبیا  ەی ل «ت ەعریەش» ەوەمەد وەززافی لەم ق اڵەدیندا. ب رانیەڕێب کەت ەلهۆی ناکۆکی   ەبوو ەتێز
 رێت.گەد ەوەقورئان ەل ەرچاوەس ەرییەروەدادپ کیەیەشیراز «تەعریەش» ەست لەبەم

ی ەبناخ رەسە ل ەمیان بزاڤێکی سیاسی و شۆڕشگێڕە. ئەواو جودایەکی تەی ەی شۆڕشگێڕ دیاردئیسالمیزم
  بێت.ئیسالمی  واوەی تەکەبناخ ەتێکەوڵەزراندنی دە. ئامانجیشی دامەڵنراوەتی قورئان هەکی تایبەیەوەلێکدان
ی ساالرحوکومڕانیی نوێی دین میش شێوازێکیەییشت. ئەم ئامانج گەکەی ەئێران ب ەشۆڕشی ئیسالمی ل  1979

Theocratic ەقیهانن، حوکومڕانەکی و فەی دین«رەڕێب» ەک ەوە رانییەڕێی نوێن ەخودا، ل یبیردۆزە ەپێکهێنا. ب. 

ی ەوەئ رەبەل «ی ئیسالمی Fundamentalismری ەماگەبن»گوترا ەد ەنوێی ەیئایدیۆلۆژیم ەتادا بەرەس ەل
ت.  ەوڵەحوکومڕانیی د یەربارەیڵێ دەی قورئان دەو ە( ئLiteralرفی ەکیی )حەکی پیتەیەوەدانکبۆ لێە وەڕایەگەد
ی   «Islamism ئیسالمیزم»ناوی  ەوەش باڵوبۆتەاڵتانی دیکەو ەئێران ل ەل ەجگ ە کەیئایدیۆلۆژیی ەتەوەاڵم لەب

 . ەلێ نراو

ی ەانئیسالمیستی سیاسیی ەوەی پاکستانی بووژانئیسالمیستی جڤانتاس و  Khursad Ahmadد ەحمەخورساد ئ
 ەی ڕۆژاوا کە سێکوالر ەنگەرهەو ف ەر ئ ەرانبەب ەک ەرتەر شتێک بەه ەر لە: بەوەداتەلێک د ەم جۆرەاڵتان بەو
 ر ئیسالم.ەب  ەباتەنا دەنیان پرڕژێمی مۆدێ  ەش کەاڵتانەو وەت ئەنانە، تەوەاڵتانی موسڵمانی گرتۆتەو

ڵی ەرتەس ک وەالی ەل ەڵی مۆدێرنی ڕۆژاوایانەرتە: سەت کردووەی دوو لجڤاک   سێکوالربواری فێرکاریی 
 ەکی لەقووڵی ئاکار ختانگێکیەر شتێک سەه ەر لەب ەی ڕۆژاوایانجڤاکک. مۆدێلی ەالی ەی لدین پارێزیرێتەن
ختاندن  ەنرێن، داڕزانی سیاسی، خۆجەد الە و پارێزرێتە . کاتێک نرخاندنی دینی نەرپا کردووەموسوڵماندا باڵتانی ەو
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Self-assertion کی ەیەوەتدا بووژانەڕەبن ەران. بزاڤی ئیسالمی لەگوز ەشێک لە بە بێتە د ەییانەزەو دادۆشینی بێب
 .63ڕۆژاوا ی ەتێریالیستانەم و سێکوالرنگی ەرهەف  ەدژ ب ەییدین

ی رەڕکاببێ ریەی ڕێبەیەو شێوەتی لە تایبەین، بەکەی شۆڕشگێڕی ئێران دئیسالمیزم ەدا باس لەشەم بەل
االخوان  » ناویدەبێت ی ئیسالمدا ەکانی دیکەنێو بزاڤ  ەبڕی. لەری دەینی، دەخوم تواڵەئای ، ەکەشۆڕش

چاالکیی   ەکان، بەئیسالمیست  میسر ە. لەسیاسیی – کی ەنهێنیی دینسازمانێکی  ەی میسر بێنین ک  «المسلمین
و  ەنگاوی ڕووەندین هەدا چەی دواییەسااڵن مەل  ەپاکستان، ک ەن. لەکەتی ڕژێم دەکی تێرۆر، دژایەو ت نهێنی

 کات.ەسیاسی ئیسالمی کار د پارتێکیک ەو «تی ئیسالمیەماعەج» ، ەڵناوەه ئیسالمیزم

ئازادی   ڵبژاردنیەم هەکەی ەست. لەد ەحوکوم بگرنان ئیسالمیستند جارێک نێزیک بوو ەزائیر چەج ەل
ون،  ەر بکەان سئیسالمیستدا   1992مانی  ەرلەڵبژاردنی پەه ەیان هێنا. نێزیک بوو لەان زۆرین ئیسالمیستییدا ەناوچ

ی ەرەب ەان لئیسالمیست  ەوەمەو دەوان گرت. لەڕوانکراوی ئەحوکومڕانیی چاو ەک ڕێی لەتایەاڵم کودەب
 .ەرپا کردووەب ر ڕژێمەرانبەکدارییان بەباتی چەدا خ FISڕزگاریخوازی ئیسالمی 

 ەنووسیا، کەندەئ ەست هێنا. لەدەونتیان وەرکەڵبژاردندا سە ه ەان لئیسالمیستشدا ی سێکوالرتورکیای   ەها لەروەه
  جێگرانی گرێدراوی و Masjumi یسجومەم پارتی، ەتی موسڵمانەوڵەدترین ەورەگی دانیشتوان ەژمار ەب

 . نئیسالمیزم

ڕێبازی  ەی دیکتاڵەو ە. لەئێراندا زاڵ ەری لەگەشیعی ڕێبازی ەوەب ەندە ندیی شۆڕشی ئێران بەتمە تایب ەشێک لەب
   .ەرزترەیان ب ەپل ە، یق ەالیانی ف ەم «ماە عول»ریدا ەگەشیع ە. لەری زاڵەگەسونن

 

 شانرخاندن 

 ەوات ین.ەتێبگ «دین» یەمانای ڕۆژاوایان ەئیسالم بناشێت ی ەوەر ئەسەن لەک ەخت دەزایان جەگشت شار
ند ە، چەپۆشەمەه ەڕێکە. ئیسالم باوەوەکی تاکەکی و ئاکارەسەژیانی ک  ەب تند بێەم ب ەک ەی یەپل ە ب تبێدینێک 

م ەئ ێت.دوەژیانی مرۆڤ دەری شێوەبەرلەری و سەروەدپسازمانی جڤاکی، دا ەش لەندەوەدوێ ئەتاک د ەل
:  جڤاکر ەبەرلەس ە یەوەخرێن. ئامانجیشیان ئەپێش دەوام ڕەردەب ەوەئێران یکانە ئیسالمیستن ەالی ەش لەخاڵ

  ەبدرێت بگۆڕ نگە رهەنی خێزان، بارهێنان و ف راە، گوزئابووریرانی ەی داد، شێوازی حوکومڕانی، گوزەشیراز
 ێت. بگونج رمانی نێو قورئانی خوداەڵ ف ەگەواو لەک تەیەشێو

  ،ەرەبڕیاردتدا، ەوڵەد  و جڤاک ەرانی مرۆڤدا، لەروکارێکی گوزەگشت س ەو ل ەپۆشەمەی ئیسالم هەوەی ئدۆز
.  ەوەیهێنێتەد ە ڵگەب ە، ب 1944 ،کیی خۆیداەدین –می سیاسی ەرهەم بەکەی  ەر زوو لەینی هەخوم ەکێ دۆز
  :ی ئێرانی شاە مەو دەی ئسێکوالرتی ەر سیاسەس ەکاتەینی هێرش دەخوم
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کاریی نێو ەورد تاەه ەوەاڵتانەوگشت بچووکترین گرفتی  ەموو بوارێکدا، لەه ەل  ەوێنن ستووری ڕێ ەی دەوەئ»
  ەنیا لەت ەی بە و مرۆڤ ە کیی ئەسەتا ژیانی کەه ەوەتییەری مرۆڤایەبەرلەرانی جڤاکیی سەگوز ەرانی خێزان، لەگوز

نها  ەت –گۆڕدا  ەناشتنی ل تا پاشەدا هحم( ە)ڕ پزدان ەیدابوونی مرۆڤ لەپ ەر لەمی بەد ەژی، لەوتێکدا دەشکەئ
حوکومڕانیی  ەستووری ئیسالم ل ەد ەکە وەهێنینەر دەدەی گومانبەڵگەب ە. ئێمە، ئیسالمەستووری خودایەد
،  تەوڵەروکارێکی حوکومڕانیی دەموو سەهو  سزا نی و قانوونیەدە، قانوونی مگرتنباج  .ەموکووڕییەبێ ک داتەوڵەد
 . 64» ەوە کات ەر دەسەب زیرانەوی کردنیاری تا دەه ەوەشسازیی ەرتەئ ەل

 ەی لەیەو شێوەب ەخودای ویستی. ەانکتیڤەئۆبژنرخاندنی  ەل ەکی ڕوون و زیندووەیەنموون ئیسالمیزم ەواتەک
ستووری ەد ەی خودادا و ل)ئاشکرا(  ویستی خویا ەکیدا، لەلی سروشتەستوورگەد ەی جیهانیدا، لەشیراز

کانی شێوازی ەپرنسیپ یەربارەینی دەی خومەخوازان ساالر ەکردنو باسە. لەرەبڕێ ، بڕینرەد ەخوداکرددا دێت
 :ەوەنابێت ەکتیڤانەسۆبژکی ەڕییەحوکومڕانیی ئیسالمی جێی هیچ ڕیزپ

دەبێت ڵکوو ەب ترمان بێەو تاکف (تۆتالیتار) گشتگیرکی ەحوکومڕانییناکرێت حوکومڕانیی ئیسالمی »
ل دانانرێن ەی ویستی گەگوێرە دا قانوون بەدێمۆکراتییم ەاڵم لەب بێت.و دێمۆکرات  کیەستوورەد
نی و  ەدەستوور، قانوونی مەراوی شادە. دەی ئیسالمرەیامبەپتی ەی قورئان و سوننەگوێر ەنها بەڵکوو تەب

شانی داون. حوکومڕانیی پێ ری ئیسالمەیامبەپو  نەقورئاندا ه ەلە ک ەئیسالمیی ری ووستەد نهاەسزا ت
 ەکرێن و نەستکاری د ەد ەگۆڕین، ن ەدێن ەن. ەیکانی خوداەستوورەبانی و دەمیهر یەوەنگدانەڕ ئیسالمی

  .«ر گومانەب ەونەکەد

Sayings of the Ayatollah Khomeini, 1980 

 
  ەلو ە ی  Universal کیەمەستی ئیسالم هەبەم ەک ەدا هاتوو  1980ستووری کۆماری ئیسالمیی ئێرانی ەشاد ەل

ی ەگوێر ەب ەیەی نموونێکجڤاک زراندنیەرمی دامەرگەت ئێستا سەمیلل». ەوەگرێتە تی دەمرۆڤایموو ەه داەندەئای
ی ەی بناخەو ەکردنڕوون ەبێتەستوور دەشاد  ئامانجی ە م پرنسیپانەمای ئەر بنەسەکانی ئیسالم. لەپرنسیپ

کیی  ەمەرز و هەڕێی نرخاندنی ب ەتی لەی تێیدا مرۆڤایەرجانەلومەو هەی ئکردنکان و دروست ەی بزاڤ ئایدیۆلۆژی
 . »ەکگرتووە کی جیهانپۆشی یەندییەهاوب»زراندنی  ەدام ڕی ئاواتیشەوپەئ «فراژووتن ەدێت ەوەئیسالم

 

 
 مرۆڤنۆڕی 

 ەل «کسانیەی» یەکسانن، وشەست خودادا یەر دەبەبستراکت لەکی ئەیەشێو ە میزاد بەموو ئادەرچی هەگەئ
 رێت.کار ناهێنەئێرانیدا بانی ئیسالمیستی ەنووسراو

 ەل هێنن،ەد ڵی ئایدیۆلۆژی پێکەرتەس ەقیهان، کەنێوان ف  ەل ەیەکی توند هەجوداوازیی ەوەڕووی سیاسیی ەل
رک  ەشائدەڵێت ی ەو ڕامان ەڵ ئەگەواو ڕێک دێت لەش تەمەت ئەڵبەک. هەالی  ەل ەک و موسڵمانانی دیکەالی
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داوای   ری ئیسالمەیامبەپکانی ەوەتی کردەقورئان وسونن ەلی ەیەو شێوەب پاندنی ویستی خودا،ەس ەل ەبریتیی
و ەقورئان و ئکانی زاەستۆی شارەئ ەبخرێتدەبێت کانی خودا ەرمانەی ف ەوەلێک دانرکی ەئ ەواتەک ن.ەکەد
 .ەگرتوو ەوەقورئان ەی لە رچاوەی سە ستوورەد

. «نەکارام ی پاکژ وە وانەئ»ست ەد ەبدرێتدەبێت حوکومڕانی  ێت:ڵەڕاشکاوی د  ەستووری شۆڕشی ئێران بەد
ینی ەخوم تواڵەئای. ەسوودەم بەو ه ەم پێویستەه« ەوەزایانی ئیسالمەن شارەالی ەکی ورد و قووڵ لەچاودێریی»
 ێت: نووسەران دەل و ڕێبەی توانای سیاسیی گەربارەڕاشکاوی د ەروا بەه

 ریەبەرلەی س ەورەی منداڵ و گەورەنێوان گ ەل ەک نییەدا هیچ جیاوازییەپێگی کارکرد و دۆز ەل»
ناودێریان   ی ئیمام ەوانەبۆ ئیمام و ئ رمیە ف کی ەیەپێگ ر ەه ،گشتیەیان ب ،تەوڵەتیی دەرایەل. ڕێبەگ
 . «ستۆەئ ەتیی منداڵ بگرێتەرپرسای ەب ەیەوەک ئەکات وەد

 ندەئێرانی چ ستووریەاڵم شادەقیهان. بە ما، ف ەعول ەتبدرێ  ی چاودێرەن نۆرەکەن داوا دەهڕێبازی ئیسالمی 
ر و  ەڕێبە تاک ەبێتەد «مای دروستەلعو» ندامانیەئ ەکێک لەیدەڵێت  و ەڕاندوو ەشی تێپەوەنگاوێک لەه

 تواڵەئایتادا ەرەس ەل ەتەڵبەه رێت.بەناو د «رەڕێب» ەستووردا بەزۆر شوێنی شاد ەل ەسەو کەچاودێری بااڵ. ئ
بێ   ەم کارەاڵم ئەجێگری وی، ب ەکرایئی ەنەلی خامە ، ع1989ر بوو. پاش مردنی ساڵی ەر خۆی ڕێبەینی هەخوم

 بوو. ەی نێوخۆ نملمالنێ

 - دیکتاتۆری ەی دیکئایدیۆلۆژی ک ەمیش وە. ئەدیار  ەتی پێوەاڵیەرتەس ی شۆڕشی ئێرانئایدیۆلۆژی  ەکە ئاشکرای
 .تێنخشێەنەوری مرۆڤ دەد ەک لەرستییەپمرۆڤ 

  ەئیسالم ک رعیەی دیدی ئاشکرای شەگوێر  ە. بەی مرۆڤنۆڕیی ئیسالمی دۆزی ژنکراوی زۆر باسەنێکی دیکەالی
ری پیاو  ەستپێشخە د  ەنها بەاڵق تەت ێت.د ەوەی پیاوەژێر پل ەی لەبڕیندا ژن پل ەمار ەتی، لەیەقورئان بناخ

ی ەقورئان بناخ ،ستوورێکداەد مووەه ەل ە م بڕیارانەش. ئەبژن نیوکەوێت ەردەشێکی بەیاو بمیراتدا پ ەل بێت.ەد
 . کارا بندەبێت  ێت،ب

ستا.  ەتوند و – کاتەباسی لێ د ی ڕۆژاواەو مانایە ب - رفرازیی ژنانەر سەرانبەزانین شۆڕشی ئێران بەموو دەه
رز و  ەرکی بەی ئەوە زراندنەدامە ب». ەنێو خێزاندای ەرکی ژن لەی شائەوەر ئەسە لدەکرێت خت ەوام جەردەب

ڤاڵی پیاو  ەه ەبێتەڕاستی دەو ب ەوەڕیزی پێش ەچێتە، ژن د ەڕەباون ەبارهێنانی پیاوی خاو ەتی، کەڕێزداری دایکای
ی  ەڕوانگ ەو لکەوێت ەد رەتریان بەروەکی گەیتی ەرپرسایەش ژنان بەوەکانی ژیانی چاالکدا. بەموو بوارەه ەل

 .«بێەرزیان دەڕێزێکی ب ەوەئیسالمیی

 
 

ین ی  جڤاک ی ەک ەگرنگی 

. ەوەکاتەت دەڕ ،جڤاکشینی ەبۆ دابک ەیەک بناخە تی، وەباتی چینایەڕاشکاوی چین و خ ەشۆڕشی ئیسالمی ب
کار دێت ەب «تە میلل»ی ەوش کی ئێران. کاتێئیسالمیزمالی  ەپێش نییەکی لەیەکەش یتیە میللت ەنانەت
نرێ ەنگاوێک دادە ه ەزراندنی کۆماری ئێرانی بەک باسمان کرد دامە. وەست لێی موسڵمانانی هاوبڕوایەبەم
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یتان و  ەوانی شەیڕەپ ەهێز بریتین لەر و دژە وەتەدژنی ەالی  جیهانپۆش.وانتری ەکی فرەندییەو هاوبەڕوو
ندین  ەها چەروەوان و هەل ەکێکەر یەاڵم کۆمیونیزمیش هە، بەئیمپێریالیزم ەوەموانەهپێش  ەکانیان. لەئامراز
 ناو ئیسالمیش. ەی بتەحکووم

 «تیەمرۆڤای ندیەشەفراژووتن و گی ەم بنگەک ەتیی جڤاکی و یەڕەی بنەکەی » ەخێزان ب ەوەئاستی ژێر ەل
  ەک ە. ئاشکرای«تیەماڵی ڕێی مرۆڤایەو کەی ڕووەبناخ ەببێت» خێزان ەیەوەئش ئامانج ەوەل ەجگ رێت.نەداد

ی ەرێزانەپەی دوورەی پلەدانی ئادیدیۆلۆژیانەو دن ەو ەکردنرزەی خێزان ب Idealizationنمووناندن  ەست لەبەم
 دا.جڤاک ەل ەژنان

 

 جڤاک ی گۆڕیی  مێتود  

پێناوی   ەکداری لەباتی چەی خەوە. ئ ەیەتی هەی تایبەپێگ، «جیهاد»ڕی پیرۆز: ەخوداناسیی ئیسالمیدا ش ەل
کی  ەیەبناخ ەتەبوو ەم جیهاد ەئ رێت.گەشتدا دەهەب  ەک بۆ خۆی لەیەست جێگەمود ەبکات د داڕەواندنی باوەفر

ستاوێژی ەم دەکەی ە یتان بە لی شەهێزگ ەکداری دژ بەباتی چەشۆڕش و خ ەئایدیۆلۆژی بۆ شۆڕشی ئێران، ک
 ەستوور باس لەشاد  ەدا کەوەل ەڕوونی دیار ەک بە یەتاڕاد ەتکارەڵمەه ەستەبەم مەئ ێت.نەداد جڤاکگۆڕینی 

ڵکوو  ەاڵت بپارێزن بەسنووری و ەنیی ەوەر ئەه ەمان ەرکی ئەکات. ئەنی شۆڕش دەنجومەش و ئەرتەرکی ئەئ
 یەواندنی ڕێگەبۆ فر کردنباتەو خ» پێناوی خودادا  ەجیهاد ل ەوەکاتەد ەیشن،کئایدیۆلۆژییامێکی ەن پەخاو
 .«ر گشت جیهانداەس ەی خودا بەریی گوتەوەرەس

موو ەگرتنی ه»: ەوەکاتەجیهاد د ەک ەیانی کردووەب ستەد ەتی حوکوم بگرێ ەوەر لە ر زوو بەینی هەخوم تواڵەئای
  ەم ناوەشایانی ئ ەها کە کی ئیسالمیی وەواییەرمانڕەف »گیرسێ ەڵدەهکاتێک  ەنگەم جە. ئ«کی نائیسالمیەیەناوچ

ری  ەم سەل»ستووری قورئان ەد ەیەوە. دوا ئامانجیش ئ« تێ زرەدامدا ویی ەژێر سای ەلو رمانی ئیمام ەف  ەب تبێ
 بێت.ر ەروەس «ری دونیاەوسەتا ئەه ەدونیاو

کانی  ەکردنموو داگیرەه  ەل ئیسالمیزمی ەمجارەکانی ئەکردن داگیر  ەک ەوەکاتەینی ڕوونی دەشدا خومەوەڵ ئەگەل
کانی  ەکی و ژیارییەئاکار ەپرنسیپی ەبوون و ڕێزیان ل ەمکارانە وا و ستەناڕ» انوەئ  ێت،بەپێشووتر جودا د ەدیک

 .«گرتەدەئیسالم ن

 

 شێوازی حوکومڕات  سیایس 

 یان کرد: ەی بساالرحوکومڕانیی دینینی شێوازی ەخوم تواڵەئایر حوکوم ەس ەهاتن ەر لەب

 ەببدرێت وایی ەرمانڕەف  ەدایەوەوا لەکاری ڕ ەوەر ئەبەو ل نوایانی دروستەرمانڕەف قیهان ەیسا ف ەد»
. «نەبک هقیەی ڕێزانیی ف وەیڕەپدەبێت نین   ستوورەزای دەی شارەوەر ئەبە ی لەوانەک بەن هقیەمرۆڤی ف 

ما(  ەقیهان )عولەف   ێت:نووسە، دەتی ئیسالمییەوڵەی دەربارەد ەک ە،قیەتی فەکتێبی ویالی ەینی لەخوم
 . «ەوەژێر چاودێریی ەنەتی و پالن دانان، بخەرایەبەڕێوە، دۆزی بتە حکوومری کاری ەبەرلەس»دەبێت 
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کان ەسیاسیی ەبنگ ەواوی لەکی تەیەستەئێران د ێت.بڕەردەکی دەرەپرنسیپی س «چاودێری»ی ەوش ەینی بەخوم
 ەوەوانەژوور ئ ەل اڵمە. بەتەوڵەرۆکی دەس ەک ەورکۆمار ەو س زیرانەوکەرەس ەب تە حکووممان، ەلرە: پەیەه
ندامانی  ەئ ەریشەڕێبر ە. هەیەر هەڕێب ەوەنیشامەژوور ئ ەو ل ەهێزی چاودێری بااڵیان کێشاوەند ئۆرگانێکی بەچ

نی پاسداران.  ەنجومەئگوترێت ەپێش پێی د ەل ەرەی هکات. ئۆرگانی چاودێرەشان دیستنەی چاودێری دئۆرگان
  .ستوورەکانی ئیسالم و شادەپرنسیپ  ەب دژ رکاتەکا بڕیارێک دەن ەمانەلرەپ یمیان چاودێریەکی ئەرەرکی سەئ
کانی  ەی بڕیارەکەیەکەیدەبێت ان نی پاسدارەنجومەش قانوونناس. ئەال و شەش مە ش ەل ەبریتییە نەنجومە م ئەئ
 ێت.ستوور دانانی نامێنەاڵتێکی دە سەد هیچ مان ەلرەنا پ ەند بکات دەسەمان پەلرەپ

  سوپاساالربااڵ،  )قازی( ی رەوڵکوو دادەنی پاسداران بەنجومە ندامانی ئەنها ئ ەک تەم نە. ئەستڕۆیەواو دەر تەڕێب
ڕ بدات. ەسانی شڵگیرەرمانی هەف  ەیەر بۆی هەکات. ڕێبەشان دیست نەنگیش دەتیی سیاسیی جەکایرۆەو س

 .ەمەست ئەد ەر بەرکۆماریش هەبردنی سلماندن و الەس

ر  ەهدەبێت  «رەو ڕێب ەنموون»م ەکەی یەپل ە. بەرنج ڕاکێشەری نوێ زۆر سەی ڕێبکردنی دیاریەپرۆس
ی  ەگوێر ەمانیش بە، ئەوەبنەزایان کۆ دەنی شارەنجومەنا ئەد رێت.لمێنەوێت و لێی بسەڵ بکەهڕسک خۆ

  ەیەوەکاری ئ ەزایانەنی شار ەنجومەم ئەدا. ئەبڕیاریان دری کارا دوا ەکرێن و ڕێبە ت دیاری دەلێکی تایبەڕێساگ
ی ناودێرێک  ەندەوە ر ئەه»ن. ەست بدەتی دەرایەبۆ ڕێبدەشێت   ەک ەوەوردبێت  ە سانەو کەکانی ئەتەسڵەخ ەل

 ەنا سێ تا پێنج ناودێر کەلی دابنێن. دەری گەڕێب ەب دەبێت  تتی بێەرایەڕێب رزیەتی بەسڵەن خەخاو ەوەزنبدۆ
 . «کرێنەل ئاشکرا د ەران و الی گەنی ڕێبەنجومەندامی ئەئ ەکرێنەتییان تێدابێ دەرایەرجی ڕێبەم

  Charismaticن کاریزما ەکی خاوەتییەرایەڕێب ەستیانەبەانی ئێران مئیسالمیست ەن ک ەدەپێشانی د ە م بڕیارانەئ
پێش و   ەئاشکرا بێت ی ەرانەکی ڕێبەتییەسایەکێت دەبکاتی پێویستدا  ەقیهاندا لەنێو کۆڕی ف ەن. لەدروست بک

ی ناچاری، ەچار ەبێت ەزایان دەنی شارەنجومەی ئە بوو، پرۆسەیدا ن ەپ ەئاشکرای ە رەو ڕێبەر ئەگەر. ئەڕێب ەببێت
 . ەردا نییەی ڕێبکردن دیاری  ەمان پشکیان لەرلەپ ەل نەگ  ەن ەک دەبێت ش ئاشکرا ەمەب

  ەها کەلێ داشکانێکی و ە اڵم بەکات، بەر دەبەستەدانیشتوان دوان بۆ ەرفرەب اڵتیەولی  ەستووری ئێرانی مافگەشاد
ی  ەگوێر ەب» ەوەربڕین و باڵوکردنەئازادیی د ەنموون ە. بەوەگومان ەخاتەواو دەت ەلەو مافگەڕۆکی ئەناو

  ەم پرنسیپانەدا ئەکەستوورەتای شادەرەس ە. لەر کراوەبەستەد Mass mediaبۆ ماسمێدیا  «کانی ئیسالمەپرنسیپ
و ەل ەیشۆڕشی ئیسالمیی ەیارید»بۆ  ەوەویشەو ل کردن ەشەبۆ گهێنرێ ەکار دەب. ماسمێدیا ەوەنکرێ ەڕوون د

ر  ەرانبەستن بەوەی دژ نەرجەو مەبدرێت ەڕێیان پێ د و سازمان پارتی. «ردیەبێگ وەڕوو تیەی گرتوویەیەڕێگ
 . «کانی ئیسالم و کۆماری ئیسالمیەپرنسیپ»

 ەت لەنانە. تەربڕیوەد   ەی بیرۆکراتییانەزگەر دەرانبەیاریی خۆی بەکانیدا نەنووسین ەینی لەشۆڕش خوم ەر لەب
ڵ ەگە. ل«ەدەهێزی بی  ەریدەئاف »ی ەوەبیانووی ئ ە ب ەوەکرێتەت دەڕ «می بیرۆکراتیەسیست» ستووریشدا ەشاد

 رێت. ستە ڵبەچۆن هدەبێت یی ئیسالمی کارگێڕی ەزگەد ەکراوەن ەوەتا ئێستا باس لەشدا هەوەئ
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 ئابووری سازمات

 ەل ەکات کەد ەو ڕێبازانەل ەوەزۆر ڕوو ە. لەدیار  ەپێو یرێتپارێزەننگی ەی شۆڕشی ئێران ڕپرۆگرامی ئابوور
 بێت.خۆ ەربەس ەوەڕووی ئابووریی ەل ەکەاڵتە ی وەوە بدرێت ە د ەورەگ ەرەنگی هە. سەیەسازدا هەاڵتانی ناپیشەو

ردوو  ەه ەت لەفرەن رێت.پالنڕێژ بکە وەتەوڵەن دەالیە، لەوەتەکراوەواو ورد نەت ەکی کەیەشێو ەب ێت،بەئابووری د
ی سامان  ەوەلگرێت ب ەڕێگدەبێت ی ئێران ئابووریمی ەسیست رێت.کەد ەو کۆمیونیستان ەدارانەرمایەمی سەسیست

ێکی  Employerخش ەکارب»ە بکرێتنابێت ت ەوڵەدشدا ەوەڵ ئەگەل. ەوەبێت چڕ ەستەالی تاک یان د
 ەت بن. شێوەوڵەموڵکی ددەبێت  Communicationی دانوستان ەزگەسامانی سروشت، بانک و د.. «دارمۆنۆپۆڵ
کانی  ەی پرنسیپەگوێر ەب »گوند  ەم لەشار و ه ەم لە. هەرانەم هێنەرهەزیی بەوەرەی ه ەند شێوەسەتیی پەموڵکای

بچووکترین  ەبچێت ە د ەوەکی لەسەشی کەالب ێت،خۆش بکر  ەتییەی موڵکایەم شێوەڕێ بۆ ئدەبێت  «ئیسالم
 رێت.دابن ەزانە وەرەتی و هەوڵەشی چاالکیی دەری البەواوکەت ەش و بەالب

می ەسیست ەل ەیزی پارئی فاەوەکردنشەبۆ ڕ ەو ەتەدۆزیوەێکی ن Formulaتا ئێستا فورموڵ ەڕژێمی ئێران ه
 ەی دیکئیسالمیست. شاخاڵێکی ەکردوو ەغەدەی ق ەرانەس ە:ی دیکەوەپێی لێکدانەیز، یان بئدا. قورئان فائابووری

. مافی ننرێ ەهۆکارێکی ڕێکخستنی سامان داد ەرعدا بەش ە. ڕێساکانی میرات لەی قورئانەرمانەف  مەڕاستاندنی ئ
 سدا. ەندین کەر چەسەب زنەشبوونی سامانی مەهۆی داب ەبێتەمیرات د

و  ەرمانی هاتووەقورئاندا ف ەل ەیەخێرخوازانمیان باجێکی ە، ئەئیسالم ەت بەمی تایب ەێیئامرازێکی سکات ەز
ت زۆر جار ەوڵەد ک بۆەبۆ کۆڕی موسڵمانان نچێت ەکات دەکار. زە ژاران بخرێتەستکورت و هەبۆ ددەبێت 

قورئاندا  ەل ەندەچ  ەکاتەم زەی گرفتی جڤاکی. بڕی ئکردنەبۆ چار ەی ئیسالممێتود کات ەگۆیا زگوترێت ەد
 .ەتا پێنجی داهاتی داناوەدا دوو و نیو هەس ەل ەی پاکستان بئیسالمیستاڵم ڕژێمی ەب ەنووسراوەن

 

 ا ئوتوپی

و ەچاوی گرتوون بۆ ئەی شۆڕشی ئێرانی ڕەو ئامانجەباسی ئ ەل ەمکێکی ئاساییەچک باسکرا ەو ،ردیەبێگ
ی خودا  ەیەشیرازو ەئ  ەک ەدایەوەردی لەڕی بێگەوپ ەت ئەڵبەه رێت.بن بونیاتدەبێت ی ەی« ەنموون ەجڤاک»
 ەبدەڵێت  ەوونم بۆچەئ رێت.وی بکەیڕەوردی پ ەزۆر ب  ەی خودا پێشانی داوەرانەگوز ەو شێوەو ئ ەرمانی داوەف 

ێبازی  ی ڕەگوێر ەشدا بەوەڵ ئەگە. لەوەزێتەی بێچینی لێ دجڤاکر ەی خوداکرد هەی شیرازەوردەڕاستاندنی ورد
ری  ەهدی، ڕێبەملەئ  ەکدەبێت یدا ەپ ەمەو دەنها ئەدروست تردیی ە، بێگەی ئێرانرمیەف دینی   ەری، کەگەعشی
هدی ەلمەئ بێت. رەمبەغی دروستی پێەوەی نەزاددەبێت  ەرەم ڕێبەئ وی.ەر زەس ەوەڕێتەگ ەکی، دەردی دینەبێگ

اڵم ڕۆژێک دێت  ەر، بەسە باتەد «داەدونیای شاراو  ەل» رەدەری ژیانێکی دونیابەگ ەشیعی خوداناسیی ەگوێر ەب
م  ەئ ەک ەستووری ئێراندا هاتووەشاد ەل ێت.زرێنەوی دابمەر زەسە تی خودا لەوڵەی دەوەبۆ ئ ەوەڕێتەگەد

ی ەکۆپڵ ەل ێت.وەکەردەتێیدا د «صاحب الزمان »ی ەزنەم ەو چرکەل ەڕوانییەنها چاوەی ئێستا تەیەشیراز
 .»ەبکی ەوەڕانەگ ەل ەلەپ ەخودای» ێت:ڵەد ەوەبێتەرز دەک بەی( دۆعانزا )ستووردا ەمی شادەپێنج
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  ەب تاەرەسیدا بوو. ەکی ئایدیۆلۆژی پەاڵت بۆشاییەورووپای ڕۆژهەت و ئەسۆڤی ەڕمانی کۆمیونیزم ل ەب
اڵم ە. بڕ: ئازادیی سیاسی و ئابووریی بازاست بووەبەدوو خاڵی م ،ەوەی ڕۆژاوا پڕ کرایەێکی هاوردیزمڕالەلیب

ی ەدەڕاستی سەنێو ەاڵتان لەی وەزۆرب ەل ەم ناسیۆنالیزمەپێش خست، ئەخۆی ڕە وە هێزێکی زۆرتر ەناسیۆنالیزم ب
 بوو. ەکی داڕێژراو هەی ئایدیۆلۆژیک ەو ەوەمەیەنۆزد

[. ەوەپێشهێڵی پێشار ] ەڕییەرپەد[ ەوە]هێڵی پشت ەوەپشتار ە، لفێنرابووەیان ساڵ بوو خەد ەک میللیداوای 
کستان و ەچ ەکیا بوو ب ڤاکوسلۆەش کرا. چەنوێدا دابتی ەوڵەد ەر پازدەسەب ەوەتەنەتی فرەتیی سۆڤیەکیەی

  ە، کەورەی گەوەتەش نەش نەبێت ر  ە. هەڵگیرسا کۆتای دیار نییەڕێکی نێوخۆی تێدا هەسلۆڤاکیا. یوگۆسالڤیا ش
 «یزەگەڕ پاکتاوی»ن. ەتی خۆیان دروست بکەوڵەد ەمایان وایە، تەواو دیار نییەیی نێوانیان تەسنووری نێوچ

دنی وانە فرپاساو بۆ  ەکرای «لی بیانیەگ»ی کردنرەد. ەپرنسیپی ناسیۆنالیستان ەل ەڕانەرپەربڕینێکی سەد ەبوو
ربیای ەس«لی ەبۆ بیرگ  ەوەڕێتەگەرب و کروات دەس یەتەم سیاسە. ئ«ک خاوێنە ڵەچەڕ»ی ە ی خۆ، ناوچەناوچ

 .65مەیەی نۆزدەدەی س  «زنەکرواتیای م»و  «زنەم

.  ڕال ەلیبەهێزێکی سیاسیی دژ ەتەوێ بووەبێت ناسیۆنالیزم ل ختیی بووەبازار دووچاری سکی ئابووریی ەجێی ەل
  ەی ئابووریی بازاڕ. ناسیۆنالیزم بووئایدیۆلۆژی ەرستی نوێ و دژ بەپساالری تەحکوومت ەخزم ەناسیۆنالیزم خرای

 ڕ. ەزپیڕ میللیی ەمینەک ەنێوخۆدا دژ ب ەل ێ،راوسەتانی دەوڵەد ەدژ ب ەوەرەد ەک، لەچ

ژێر  Satellite Stateالیت ەتەتانی سەوڵەدخۆی و  ەبت، ەتیی سۆڤیەکیەزن، یە شانی دوا ئیمپراتۆریی مەڵوەه
  بێت.یر ەس ڕووداوێکی س ەبا الی کەدەن –اڵت ەورووپای ڕۆژهەتانی ئەوڵەدە وات – ەوەتری خۆییەچ

م ئیمپراتۆریی  ەکەڕی جیهانیی یەر هات. پاش شەس ەهایان بەمدا وەی بیستەدەس  ەش لەکانی دیکەئیمپراتۆریی
تی ناسیۆنالیان ەوڵەندین دەکران و چ ەپارچەنگاریا پارچەه –مسا )ئوتریش( ەورکی و ئیمپراتۆریی نت - عوسمانی

 ەبڵێین ناسیۆنالیزم لدەشێت . ەوەشێنرانەڵوەم ئیمپراتۆریی بریتانی و فرانسی هەدوو جیهانییڕی ەشپاش لێ زا. 
 جیهاندا. ەل ەی سیاسی بووەهێزترین وزەڕابوردوودا بی ەدەدوو س

تیشی ەوجا خزمایەئ زا. داورووپاەئ ەل م،ەیەی نۆزدەدەتای سەرەی سیاسی سئایدیۆلۆژیک بزاڤ و ەناسیۆنالیزم و
ی بڕیار دانی شێوازی دۆز ەل لەریی گەروەی سەربارەد ەکەڵ شۆڕشی فرانسی و بیروڕاکانی شۆڕشەگەبوو لەه

ی ەربارەبوو دەپێشنیازی ه Jean-Jacques Rousseau  ڕوسوژان ژاک  ەکەسووفی شۆڕشەیلەحوکومڕانیی خۆی. ف 
 ەکێک لەی ە ش بووەوەتکراو، بەتلەهستان( ی لەپۆلۆنیا )ل ەل (ناسیۆنالمیللی )تێکی ەوڵەی دکردندروست

و هاوهۆگری  ەرەل بەبا گەد ەوەییمیللری ەورووژێنلی ەو هێماگ دروشم ،ڕێی بارهێنان ە. لەم باسەی ئکانەنگەپێش
 کەت ەلدێمۆکراتیش دیدێک بوو زۆر چاک  ر ەرانبەب ڕوسودیدی  ێت.ببڕ ە وەمیللییستی ەکبوون و هەو ی

دا جڤاککانی ەگرنگ ەدۆز ەان لاڵتیەوری ەبەرل ەها بوو سەپێی و ڕوسوگونجا. ەد ەی ناسیۆنالیستانئایدیۆلۆژی
  ڕوسوربوون الی ەبە رلەو س گرتنکەی ەوەر ئەبە. ل«ویستی گشتی»گوت ەی دەند ەوەرژەم بەندن. بەوەرژەهاوب

. ەتەوڵەو ڕمانی دڕووخان ی داەم نیشانەلی سیاسی الی ئەگپارتیتبوون و ەتلەکی، ل ەرەبەبوو. فر ەباری نموون

 
ی  ەرەب ە م لە. هnchen 1980ü1914, M-tionalismus bei Serben und Kroatien 1830W. D. Behschnitt, Na ەبڕوان 65
 ەمانەی ئەوەر ئەب ەنران، لەداد میللیخاینی  ەب ەزن موسڵمانانی بۆسنەی کرواتیای مەرەب  ەم لە زن و هەربیای مەس 

 ری عوسمانی )تورکی(.ەر دینی داگیرکەس  ەتەچوون
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وری  ەد ەلە وەکۆبوونهۆی داخوازیی  ەبێتەدبکرێت دیاری  ەکەویستی هاوکۆی ناسیۆن ە ر ویستی گشتی بەگەئ
 . میللیی ئامانج

(  ناسیۆنال میللی )تی ەوڵ ەدڵمانیا و ئیتالیا ەئ ەک لەر یەه ەیەوەمێژووی ناسیۆنالیزمدا ئ ەگرنگ ل ەرەڕووداوی ه
،  1871ساڵ،  ەیان کرا. پاش دەب 1861کگرتنی ئیتالیا ساڵی ەورووپی. یەزلهێزی ئە و بوونپێک هێنا خۆیان  ی
  ەدا زان. بیریارەتەوڵەم دوو دەی ئکردنباتی دروستەخ  ەل ەی ناسیۆنالیستانڵمانیا جاڕی درا. بیرەینیی ئرنشەیسەق 

سووفی  ەیلەی ف  Johann Gottfried von Herderکرێن.  ەدا باس دەیەڕەند الپەم چەکانی ناسیۆنالیزم لەگرنگ
 ەربەس مکیە(. چ1803ساڵی ی ەمردڕۆمانتیک )کانی ەزنەم ەتییەسایەک ەکێک بوو لەنگ یەڵمانیی پێشەئ

ک و  ەڵمانییەن ئەالیە ورووپی لەی ناسیۆنالیزمی زووی ئەی سیاسییانەم. شێوەبۆ ئ ەوەڕێنەگەناسیۆنالیزم د
( و ماتزینی  1814ساڵی ی  ەمردسووف )ەیلەی ف  Johann Gottlieb Fichte ە . فیختەداڕێژراو ەوەکەئیتالیایی

Giuseppe Mazzini  ی میللیەوە»بووژان ( ی شۆڕشگێڕ بوون. بیروڕاکانیان ناونراون1872)ساڵی»  
Risorgimento-Nationalismەوە»بووژان .ەتی ناسیۆنالەوڵەزراندنی دەدام ەم بۆچوونانەستی ئەبە. م  »

Risorgimento 66بوو ی ئیتالیاەوەکگرتنە ناوی بزاڤی ی 

 

 

   
یم شۆڕشگی   ناسیۆنالی  

  ەوەر ئەبە. لەدا شابیرەگشت دیدێکی ناسیۆنالیستان ەل ەمەئ بێت.)ناسیۆن(  تە میللدەبێت ت ەوڵەی دەبناخ
  هاەبە تی و ب ەڕەکی سیاسیی بنەیەکەی ە)ناسیۆن( ب ت ەمیلل ەدایەوەل ەی ناسیۆنالیستانئایدیۆلۆژیی دابڕ بۆ ەپێوان

 ێت.ها دابنەرز و ڕەب ەرەه

ی  ەف ە لسەی ف ەم زاد ە، و هەیەرچاوەس  ڕوسودا ژان ژاک ە، لێرەی ڕۆمانتیکی سیاسییەم زادەناسیۆنالیزم ه
ستی  ەبەم ەب ەهێزی بااڵ دایناو ەدیدی ئایدیالیزم ڕاستاندنی پالنێک ە. مێژوو بەڵمانییەی ئەمێژووی ئایدیالیستان

  ەـ Hegelی هێگل ەکەئایدیالیستان ەدا خشتەکی ناودار لێرەیەجیهاندا. نموون ەرد لەدۆخێکی بێگ  ەییشتن بەگ
پالنی  ەوەکانەجۆراوجۆر ەلەیامی گەڕێی پ ەل دارەپل)خودا(  «گیانی جیهان»مێژوودا  ەی چۆن لەوەئ یەربارەد

ک ەیەو بۆ خۆیشی تاڕاد ەدیار ەواو پێوەکی تەلێر مۆرکی دینەناسیۆنالیزمی ڕۆمانتیک و گ ێت.ڕاستێنەخۆی د
 خات. ەپێش دەک دینێکی نوێ خۆی ڕەو

تی ەسڵەن خەسێکی مێژووکردی خاوەکەتاک ەب تەمیلل رێت.نەبااڵ دادرای ەگکۆکی ەیەکەی ەب (ەوەتەنت )ەمیلل
سووف  ەیلەی ف  Herderبۆچوونی  ەب .ەـ «ل ەگیانی گ» ەتەسڵەم خە. ئ67نرێەخۆ داد ەت بەی تایبەناسیۆناالن
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  ەمیشەر ئە. هربڕینەد ەدێت لداەتایی گەرەنگی سەرهەف  ەلبدا، ەدەو ئ زمان ەل  ا، د «ل ەگ» ەل ەتەسڵەو خەئ
 .68النەبی گەدەی زمان و ئەوەتۆژین ە یدا بەم دەیەی نۆزدەدەی سەی ڕابوونی ناسیۆناالنەرزەب ەخەو بایەهۆی ئ

ی ەوەر ئەبە. لەیەلی ناسیۆناالنەتگەسڵەڵگری خەل هەوانی وی گەیڕەو پ Herderر ەالی هێرد ەواتەک
  میللیتی ەوڵەخۆی دروست بکات. دتی ەوڵەدتێک  ەمیللر ەهدەبێت جۆرن ە مەه ەلی ناسیۆناالنەتگەسڵەخ
 کات. ەد ەستەرجەمێژوودا ب ەل ەت ەمیللو ەیامی ئەو پ تەسڵەخ

  ە. ڕاستەوەنکرێ ەنگتردا جودا دەرستی درەپرالساناسیۆنالیستانی  ەخاڵێکی دابڕدا ل ەو ماتزینی ل ەر، فیختەهێرد
ری ەێبڕ ئیتالیا الی ماتزینی و ەفیختڵمانیا الی ەن، ئەدەسن دەند پەشکۆم ەرەی هەگوت  ەخۆیان بتی ەمیلل

  تێکەمیللموو  ەه بێت.نزم دانا ەیان بەدیکتی  ەمیلل  ەمانای وا نیی ەمەاڵم ئەرد. بەو دۆخی بێگە ووڕ تینەمرۆڤای
تی. ەمرۆڤای ەخشێ بە بیب  ەیەتی هەاڵتێکی تایبەلێک خەر گەه بێت.خۆی  میللیی فراژووتنرمی ەرگەسدەبێت 

 .ەیەتی خۆی هەوڵەی دکردنلێک مافی دروستەموو گەه

ی ەمای ەتەبوو ەاڵتی کردووەورووپای ڕۆژهەالنی سالڤیی ئەگ ەک باس لە یەشێو ەر بەهێرد ەنموون ەب
النی سالڤییان ەدان ساڵ گەڵمان سەر ئەبۆچوونی هێرد ەمانی خۆی. بەکانی هاوزەڵمانەکی توند الی ئەزاییەناڕ
ن.  ەڵمان ڕزگار بکەستیی ئەژێرد ەبا خۆیان لەالنی سالڤی دەستوون، گەی لێ بفراژووتن و ڕێی  ەوەوساندۆتەچ

 م.ەیەی نۆزدەدەندین ناسیۆنالیستی سالڤیی سەالی چ  «یامەپ» ەر بوونەکانی هێردەڵێن گوتەمێژوونووسان د

بکات. باتیان دژ ەبوو خ ەکیی هەم نێوەکی و هەرەم دە. دوژمنی هەکی شۆڕشگێڕ بووەیئایدیۆلۆژیناسیۆنالیزم 
ی  Napoleon ناپولیۆنشکری ەل ەدژ بکرد ەدباتی  ەو خ میللیتیی ەکیەی ئاگرین داوای یەگوت ەب ەفیخت

مسا باکووری ئیتالیای داگیر ەن ەمەو دەنا، ئ ەکی دادەرەدوژمنی د ەمسا )ئوتریش( ی بە. ماتزینی ن69ر ەداگیرک
و  ەپاشا و میری خۆماڵی بوون. دروشمی دێمۆکراتییان ،کگرتنەی یەترین کۆسپی ڕێگەورەاڵم گەکردبوو. ب

م  ە کەدا یمیللیباتی ەخ ەزانی، لپارتینگی ەلێر، جەنگی گەکرا. الی ماتزینی جەوان دەی ئەئاڕاست ەشۆڕشگێڕان
ڕی  ە، شە وەڕەڕێی ش ەل لەیگوت گەد ەیەبۆچوونێک ه ەم الی فیختە م الی ماتزینی و هە. هەکەچ

 .بنەجۆش ددا میللیتیی ەکیە ی ە، لەوەیمیللیڕزگاریخوازیی 

دیدی  ەب ەبوو چونک ەواو لۆژیکان ەش بۆچوونێکی تەمەزانی. ئەوانی دێمۆکراتی دەیڕەپ ەو ماتزینی خۆیان ب ەفیخت
تێکی  ەوڵەبا دە د میللیتی ەوڵەل. دەئازادیی گ  ەوەیکردەد میللی. ئازادیی ەیمیللیڵگری نرخاندنی ەل هەوان گەئ

یگوت  ەد ەبوون، ک ڕوسوی  – «ل ەگ یریەروەس»ڕی ەوی باوەیڕەم ماتزینی پەو ه ەم فیختەه بێت.دێمۆکرات 
ی  ەربارەبوو د Collectivistic  ەیانراەکۆگ دیدێکی ەڕی بەباو ڕوسواڵم ە. بەاڵتەسەی دە رچاوەل سەتدا گەوڵەد ەل

ی ەکەک، یەک کۆیەو تەمیللڵکوو ەس نا بەکەبوون. تاک ڕوسووی ەیڕەر پە شدا هەوەمان لەدێمۆکراتی، ئ

 
یی نوێ  نۆروێژن« ی ەس ەزمانی »ڕ یەکەوەزاراوەچەند  کۆی ە، لنۆروێژ  ە. لەیەش هە ی گەسکاندیناڤیا دوو نموون ەل 68

ێکی زمان و کردنیانەب  ە، کرایەکۆکرابۆو Lönnrot Eliasن ەالیەل ە«، کKalevalaلێری »ەفینالند داستانی گ ەداڕێژرا. ل
 لێری فینالندی. ەتی گەسڵەخ

شکری ەل ەمەو دەڵمان«. ئەی ئمیللەتوتارێک بۆ گناوی » ەوتارێکی ناوداری دا بگ  1807-1808رلین ەب ەل ەفیخت 69
  ەمەرهەب  ەکێک لەی ەکتێب و بوو ەر زوو کرا بەه ەی فیختەوتارگم ە ڵمانیای داگیر کردبوو. ئەی ئەورەشێکی گەفرانسی ب
 کانی ناسیۆنالیزم. ەکالسیک
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ر فرووی  ەو س میللی رایەکۆگ ەشێک لەب ەدا بوو ببنەوەان لاڵتیەورکی ەم ئەکەهێنا. یەپێشی جڤاکیی پێک دەل
ریکی  ەخ ەکدەبێت  «ئازاد» ەوەنها بەس تەک ە. تاک«تیەئازادیی ئای»ی ناونابوو ەیەم شیرازەئ ەبن. فیخت
یگوت ەمان ڕێباز دەر هەسەیش ل-. ماتزینی70بکات میللیتی ەوڵەل و دەتی گ ەخزم بێت:رز  ەئامانجی ب

  ەوراەکۆگهێزێکی »ن  ەالیەلدەبێت س  ەکە: تاکەبوونێکی ڕێزداری نیی میللی رایەکۆگی ەوەرەد ەس لەکەتاک
نا  ەد ێت،پشتیوانی لێ بکر «ریت و زماننەیل، نەک مەن یەسی خاوەندین ملیۆن کەستی چەی دەکرد ەک

 ێت. خنکەرستیدا دەخۆویستی و خۆپ  ەس لەکەتاک

.  دێمۆکراتیە ل ڕالیزمەلیبی  Individualisticرا ە تاکگڵ دیدی ەگەگونجا لەدەدێمۆکراتی ن ەل ە یشتنەم تێگەئ
. ەیەڕێوەب «ڵ ەزیند»ندیی ەمی هاوبەردە، ئێستا سەر چووەسەکاتی ب ەنڕاالەلیب راییەیگوت: تاکگەمازینی د

سۆسیالیستی   ە شیا بەبوو. پتر دەن ەوەشئابووریی یزمڕالەلیب ەکیان بەییندەیوەپهیچ  ەماتزینی و فیخت
و  ێنێت ڵسووڕەبا بازاڕ هەد ێت،هێز بەبا چاالک و بەوان دەالی ئ میللیتی ەوڵەسف بکرێن. دەنامارکسیست و

ی  کردنخێوەری مافی کار و بەبەستەد ەببێتت ەوڵ ەکرد دەداوای د ەفیخت بێت.ی داهات ەوەشینەریکی دابەخ
  یرەڕکابتی ەتایبە یی، برەڕکابر ەرانبەر بەپارێز ەبا بڕیاری نرخی نێو بازاڕ بدات و ببێتەت دەوڵەان. داڵتیەو

با  ەم دەرهەب ەوەر ئەبەل بێت.یدا بەپرۆلیتاریای لێ پنابێت ی سازەپیش ەدا بوو کەوەینی لبیانی. شاخاڵێکی ماتز
کات و کرێکاران بۆ  ەت پشتگیرییان دەوڵەش دەاڵن ەم کۆمە، ئەڕێوەببرێن ب ەوە زییەوەرەی هەڵە ن کۆمەالیەل

 . ەڕێوەن بەیبەخۆیان د

 

 گ ەی رسوشتزمان و سنوور 

تی ناسیۆنال چۆن  ەوڵەبوون[ چۆن بناسێنرێ و دت ەمیلل  ەر بە]س «ریەگتەمیلل»بوو  ەوەپرسیاری گرنگ ئ
  ەستیش لەبە. م«کیەی سروشتسنوور»کار دێنن: زمان و ەب  ەو ماتزینی دوو کێشان ەفیخت  رێت.سنوورڕێژ بک

  سنووریست ەبەش بترازێت مەوەل. ەچیایەریا و زنجیرەک ڕووبار، زەکی سنووری جیۆگرافیی وەی سروشتسنوور 
کیشدا ناکۆک ەی کە ت ەلنادیار و  رەپێوکەوێت ەردەئاشکرا د ەدا بەلێر. ەییئابووری  Self-Sufficiencyیار ەخۆت

. اکر ەئاواڵ ەتانی دیکەوڵ ەی دەی ناوچکردنبۆ داوا ەوە ویشەجۆر و لەمەی هەوەوانی بۆ لێکدانەیدانێکی فرەبوون. م
 رێت. ویست داگیر بکێی پەنگ ناوچەج ەبدەبێت وا ەما ئەن  ەکی دیکەیەهیچ چارکاتێک 

اڵم هاوکات  ە، بەئیتالیای کێشاوکیی ەچیا سنووری سروشتەریا و زنجیرەز ەها بوو خودا بەماتزینی پێی و
دەبێت کگرتوو ە ئیتالیای ی ەوەر ئەبە. لەئیتالیای ەوەکار بێت ئەک زمانی ئیتالی تێدا بەر جێیەشیگوت هەد

ها لێک  ەی زمان ودۆزکرا  ەد ەوەکی دیکەالی ە. ل71ەوەبگرێت ەی باشووری فرانسەی دیکەکۆرسیکا و ناوچ
  ەوەبری ئ ەڵمانیا. لەمسا( یان ئەر ئوتریش )نەس ەکان بخرێنەپلەڵمانیزمانی باشووری ئەی ئەوچوا ناەک ەوەبدرێت

 
 :ەبڕوان 70
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 –ک زمان ەی» :پرنسیپی زمان ەیەم شێوە. ب«یل ئیتا ەبکرێن»ڵمانیزمان ەکرد دانیشتوانی ئەماتزینی داوای د
ت ەوڵەزمانی د ەبی ەوە. ئ«ک زمانەی –ت ەوڵەک دە ی»بۆ داخوازی  ەوەواژ بکرێتەرەکرا بە، د«تەوڵەک دەی

 .72نو زمان بگۆڕ ەوەنبتوێ دەبێت گۆ   ەتەنای

ی داخوازیی سنوور  ە ک ەی کردووەوەڕوونی پێشبینی ئ ەاڵم بەب ەبواردوو ەدۆز م ەخۆی ل ەفیخت ەیەوەیر ئەس
ی ەمەب ەڕ. فیختەدوا ش ەبووەو دەبۆچوونی ئ ەب ەڕێک کەاڵم ش ەڕ، بەڵگیرسانی شەهۆی ه ەبێتەکی دەسروشت

ی نێو ەی گشت ناوچەوەڵ ئەگەتی نوێ هاوکات لەوڵەد ە. چونک«کردنداگیر»ڵکوو ناوی نابوو ەڕ بەگوت شەدەن
ڕ  ە، نێزیکی شەتایەتاهەچی دی، ه ەکات کە ئاشکرایشی د «کاتەداگیر د» ی خۆی کیەسنووری سروشت

 ێت. ڕ نامێنەکیی خۆیان دابین کرد ش ەتان سنووری سروشتەوڵەکاتێک گشت د ێت.وەناک

یان بۆ ەاڵم ڕێگەب ێت.زەنگی لێ دەهاو هاوئوا ەکی ئاشتەدونیای  میللیها بوو پرنسیپی ەو ماتزینی پێیان و ەفیخت
رچی ەکتر داببڕن. هەی ەواو لەخۆیان تدەبێت تان ە وڵەدیگوت ەد ەک جودا بوو. فیختەیەواو لەت ەستەبەو مەئ

 .داتانی ناسیۆنالەوڵەوان دێن ەکرد لەد رزی هاوکاریە کی بەیەشێوداوای  ەماتزینیی

ی  ەوەرەر بۆ دەف ەس رێت.ست بکەرژینبەپ ەوەرەاڵتانی دەر وەرانبەیار بەتی خۆتەوڵ ەبوو د ەوەئە پێشنیازی فیخت
  میللیلی ەتگەسڵەر خەرانب ەب ەبگر ەر ناپێویستەک هەڵ بیانیدا نەگەوت لەڵسوکەگشتی ه ەاڵت، بازرگانی و ب ەو

ڵ  ەگەنها لەندامانی تەئ ەستدا، کەسنوورب میللیندیی ەی هاوبەچێونێو  ەل ێت،نووسەد ە. فیخت73ەخشیشەزیانب
  میللیتی ەتی تایبەسڵەو خ میللیزۆر زوو شکۆی »ن تووشی بیانی دێن: ەگمەد ەکجار ب ەژین و یەک دەی

  ە رەبا پەان دتەمیللڵکوو گشت ە، بەوەجودا بکات ەوەرە دونیای د ەخۆی لدەبێت ڵمانیا ەنها ئەت ە. ن«بێەدروست د
یار و ەتان خۆتەوڵەگشت د  ەدی ک ەدێت ەوەجیهاندا ب ەنگی لەن، ئاشتی و هاوئاهەخۆیان بد میللی ڕیشاڵی  ەب

 .74ی خۆیاندا بژینکیەسنووری سروشتی ە چێونێو  ەلبن، رێز ەپەدوور

رز ەئاستێکی بر ەسەبا، لەئازاد دمیللیی  تانی ەوڵەبوو. دەن ەی فیختەرێزانەپەدوور یناسیۆنالیزم ەماتزینی بڕوای ب
م کاری بۆ ەکەی یە پل  ەک بگرن(. بەک یەاڵم نە ک بن )بە، هاوکاری ی«تیەئاستی مرۆڤای »ناوی نابوو  ەک
  ەک چۆن بڕوامان بەو » ی دێمۆکراتی هاوکار.میللیتان ەوڵەد ەبا بریتیی بێت لەد ە ک کرد،ەکی نوێ دەورووپایەئ

 ئازادی ەب ەیەهایش بڕوامان هەر وەت، هەوڵەسانی نێو دەکەبۆ تاک ەیەتی و هاوکاری هەرایکسانی، بەئازادی و ی

 
نها زمانی فینالندی ەکرد تەداوای د ەکە وەبهێنین Johan Vilhelm Snellmanی سنێلمان ەسکاندیناڤیا نموون ەلێت کرەد 72
« بوو.  Fennomanکان »فێنۆمان ەفینالندخواز ەی ناسیۆنالیستبیردۆزت. سنێلمان گرنگترین ەوڵەزمانی د ەفینالند بکرێت ەل

ستیش  ە بەیدا بوو. مەکاندا پ 1850  ەل ە« بوو کSuur-Suomiزن ەمکی »فینالندی مەچ ەی ناسیۆنالیستانەمکێکی دیکەچ
ک  ەاڵتانی فینالندیزمان )وەموو وە، هەوەڕووی سیاسیش ە و پاشان ل ەوەنگییەرهەڕووی ف ە م لەکەی یەپلبە بوو،   ەوەلێی ئ

زن ەڕی فینالندی مە. باوەوەبکات زن« دا کۆەفینالندی م« ە( لنۆروێژرێمانی فینالیزمانی سوێد و ەو ه Karelenکارێلێن 
تی  ەسیاس  ەکرا. سوێد بەوی دەیڕەپ  IKLو  Lappoکانی نێو بزاڤی ەریناسیۆنالیستە پەڕگا لەالیەن مدەی بیستەدەس  ەل

 .ەبۆو ەستەبەو مەنگاری ئەرەب Tornedalenی ەسوێداندنی ناوچ

 لی نوێ بن.ەئاشنای بیرگێت  بەتیان هەرفەی دەوەبۆ ئێت بوورەستی دەربەفەس  ەرکاران لەزانستکار و هون ،داەلێر ەفیخت 73

 ەمەو دەکی ناپێویست. ئەیەدیارد ەبێتەد ( ناسیۆنالمیللی )تی ەوڵەستدا دەدەکی دوورئایەندەیە  ەها بوو لەپێی و ەفیخت 74
 .ەوەبنەد سیحیدا کۆەی مەتێکی هۆشیارانەوڵەد ەتی لەری مرۆڤایەبەرلەس 
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نی ەنجومەگای ئ ەبار ەڕۆم ببێت  ەبینی ک ەد ەوەشەوەونی بە. ماتزینی خ«انتەمیللتی و هاوکاریی ەکسانی، برایەیو 
 . میللیتانی ەوڵەجیهانیی د

 

یم پاش    1848ناسیۆنالی  

ڵمانیا  ەکگرتنی ئەوڵدان بۆ یەبوو بۆ ناسیۆنالیزمی شۆڕشگێڕ. هزن ەمستێکی ی شۆڕشگرتوو ساڵی شک 1848ساڵی 
 Lajosی ەڕینی ناسیۆنالیستانەشکری ڕووس ڕاپەی لەیارید ەنگاریا بەه ەلسی هێنا. ەرەه ەوەڕێی شۆڕش ەل

Kossuth  ی  ەئیتالیا پرۆس ەڵمانیا و لەئ ەست. لەد  ەویان گرتەجڵ ەهێزی سیاسیی دیک ەمە و دەشکێنرا. پاش ئ
 ە، ب»ەوەرەس  ەل»دا ەتەوڵەم دوو دەکگرتن لەر. یەب  ەگرتە یان ن –و ماتزینی  ەی فیختەکبوون ڕێگەی
  ەو لوار ەکۆنسازی تەوڵ ەدی  Bismarckڵمانیا بیسمارک ەئ ەجێ کرا. لەشی، جێبەرت ەستاوێژی دیپلۆماسی و ئەد

 کگرتن بوون.ەی یەپشت پرۆسە ل ڕال ەلیبسازی تەوڵەد Cavourئیتالیا 

هیۆنی(  ەڵدا. بزاڤی زایۆنیزم )سەری هەناسیۆنالیزمی شۆڕشگێڕ س ەی نوێ لەوێن وجاەمدا ئەی بیستەدەسە ل
بوو بۆ جوو.   (ناسیۆنال میللی )تێکی ەوڵەزراندنی دەستی دامەبەو م ەیەیەدەم سەکی سااڵنی زووی ئەیەنموون

 ی زایۆنیزم. بیردۆزە بوو  Der Judenstaat, 1896کتێبی  ە ب Theodor Herzlزل تیۆدۆر هێر

پاش   میللیی ڕزگاریخوازی  موو بزاڤ ەم هەی سێیەنموون .ەیەکی دیکەیەی ئیرالندی نموونەبزاڤی ناسیۆنالیستان
ورووپی ەوامبوونێکی ناسیۆنالیزمی شۆڕشگێڕی ئەردەب  ەبدەکرێت  ەک ەوەگرێتەری جیهان دەبەرلەی س 1945

ڕزگاریخوازی جیهانی   یم بوو. بزاڤ ەتیی جیهانی سێیەتاکپارتایمی ەنوێکاری بوو سیستدا ەمەی لەوەئ رێت.دابن
ویستی » ەربڕینێک لەد  ەتی کرایە تاکپارتایمی ەکبوون. سیستەی پارتیشا ەوتن، خۆیان کردەرکەم، پاش سەسێی

 .75دا ەتانەوڵەدەم تازەل «ل ەگ

ی خۆی کرد. ئایدیۆلۆژیڵکێشی ەتێه میللی پرنسیپی  رێتپارێزەن پارتیزۆر جێ  ەم لەی بیستەدەتای سەرەسو ەمەد
  یتە تایب پارتیپێ بۆ کان. ئیدی جێەوار و سۆسیالیستە، کۆنڕال ەلیبکی ەداوای ەبوو میللیریی ەروەداخوازیی س

و  ەفرانسڵمانیا، ەئ ەاڵم لە. باندیناڤینی نێزیکی سکەنموون ئایسالندو  فینالند، نۆروێژ. ەوەمایەن یستناسیۆنال
ی ەی ناسیۆنالیستانئایدیۆلۆژیهێز و ەی بەبزاڤی ناسیۆنالیستان  ،ەوانەڕڕی سیاسیی ڕاستەرپەس  ەڕووسیا ل

 یدا بوون. ەرستی نوێ پەپساالر

 
  

 
. ەانیسترێزی ناسیۆنالەپەدووری ەربارەد ەبیروڕاکانی فیخت ەل ەتەریقا شاخێکی تایبەفەی باشووری ئ Boerناسیۆنالیزمی  75
ڕێژ کرا. ئێستا، ەکدی، شێوەی ەلنەتەوەی جیاواز ی ەوکردنەجودا ە، واتApartheidپارتیاید، ەڕی ئەدا باو 1930سااڵنی  ەل

-Multi ەوەتەنەریقا فرەفەباشووری ئ ەلماندی کەپارتیاید، پارتی ناسیۆنالیست سەتی ئ ەسیاس   ەندین ساڵ لەپاش چ

National .تێکی  ەوڵەر داوای »دیە ماوە کە ناسیۆنالیستانی پەڕگوەنها ئەتیی نوێ تەیەفیخت تگوترێەی پێی دەوەل بێت
 . کانەـ Boerن بۆ ەکەت دەلێر« ی تایبەگ



157 

یم    رست ەپساالر ناسیۆنالی  

ر ەبە. لیزمڕالەلیبر دێمۆکراتی و ەرانبەستان بوو بە رست دژوەپساالرکانی ناسیۆنالیزمی نوێی ەنیشان ەکێک لەی
 ە، بۆ نموونەرگرتووەم وەیەی نۆزدەدەتای سەرەرستی سەپساالرتیی ەوارەکۆن ەکی فیکریی زۆری لەکااڵی ەیشەوەئ
ڵ ەزیند ەت بەوڵەد  ەیەوەئ ەکی دیکەیە، نموونەیامێکی مێژووکردەڵگری پەت ه ەوڵەددەڵێت ی ەو ڕامانەئ

و  «تیەوڵەناسیۆنالیزمی د«دا ناوی ەزانستکارانمی ەرهەب ە. لەتەوڵەری ویستی دەپاشا تێیدا نوێن ێت،نوێنەڕاد
 گرووپس و ەکە ی تاکەوەواتای ئ ەب Integralشدا ە، لێرەی لێ نراو Integral «ڵکێشەناسیۆنالیزمی تێه»

  ەک فیختەربڕین وەد ەتەنایە وەلەن گەالیەش لەندەوە رژەم بەبن. ئ میللیندی ەوەرژەر فرووی بەواو سەتدەبێت 
و ناخ ەڕوودەبێت ت ە وڵە. دتەمیللیامی مێژووکردی ەری پەنوێن ەبێتەد تەوڵەڵکوو دەیانگوت، بەو ماتزینی د
 ەل بێت.لهاوێژ ەاڵتدار و پەسەهێز، دەبدەبێت ر ەو دەڕوو ێت،رست بەپساالر هێز و ەکی بەحوکومڕانیی

تی خۆی  ەوڵەلهاویشتنی دەسنوورێک بۆ پهیچ ە میان ناسیۆنالیزمێک ەئ ێت.زەئیمپیریالیزمی لێ دندندا ەسەرەپ
 ێت. لمێنەناس

و ڕووسیا داڕێژرا.   ەڵمانیا، فرانسەئ ە، لدامەی بیستەدەستای ەرەو سەمەد ە رست، لەپساالرناسیۆنالیزمی 
،  (1936ی ساڵی ەمردی مێژوونووس ) Heinrich von Treitschke: ەڵمانیا بریتی بوون لەئ ەنگ لەانی پێشبیردۆز

Oswald Spengler  ( و 1936ی ساڵی ەمردسووف )ەیل ەی فCarl Schmitt (. 1985ی ساڵی ەمردتناس )ەی سیاس
(  1953ی ساڵی ە مرد) Maurras Charles( و 1924ی ساڵی ە)مرد Maurice Barresران: ەنووس ەفرانس ەل

 بوو.  Action francaise  76ی ەری بیرکاری بزاڤی شاخوازانەڕێب Maurrasزراند. ەناسیۆنالیزمی نوێیان دام

وتن و ەکەکی، ڕێک نەرەبەر فرەسەل ەمەم سیستەئ ەتی بوو چونکەمانەرلەپدژی دێمۆکراتی و  ناسیۆنالیزم
ی جڤاک». ڕامانی دامیللیرزی ەبربڕینی ویستی  ەڕێی د ەکۆسپ ل ەبووەش دەمەڵنرابوو. ئەتی هەتیی حیزبایەدژای
نرا  ەرمـێکی سروشتکرد دادەه ەب جڤاکمی دێمۆکراتی. ەسیاسیی نێو سیستکسانیی ەنگی یەپارس ەکرای «ڵ ەزیند

  Carl Schmitt و Barres  یان –ک ەن پاشایەالیەلدەبێت ت ەوڵەندی دەوەرژەی ژێروژوور. بگرووپ ەل ەبریتیی ەک
نها  ەت تنێک بێە با الیەد مانەرلەپتی بکات. ەرای ەنوێن نەی بێالی –ل ەی گە ڵبژاردەرێکی هەنی: ڕێبەگوت

 ئامۆژگار.

Treitschke هێز ەب ەوەناو ەل ەدایە وەل ەتەوڵەم دەماکی ئدەڵێت  ەی داڕشت ک «اڵتەسەتی دەوڵەد»ی ەبیرۆک
  Treitschkeاڵت. ەسەماکی د  ەربڕینێکن لەش دەرتەنگ و ئەج بێت.اڵتدار ەسەد  ەوەرەد ەل بێت و خۆەربەو س

اڵتی کۆلۆنیال  ەسە ی دکردن. دروستەیەماکی ژیانیان پێوزن، ەاڵتی مەسەزن، دەتی مەوڵەنها دەهابوو تەپێی و
 دا.ەالنی دیک ەر گەسەالنی سپیپێست بەستیی گەردەس ەربڕینێک بوو لەش دەوەل ە. جگەم هێزەربڕینێک بوو لەد

 

 Carlton Hayesی   The Historical Evolution of Modern Nationalismکتێبی:  ەو ل  H. Tingstenکانی ەمەرهەب ەل 76
رستی  ەی ساالرپە. باسی بیری ناسیۆنالیستانەوەنەکەشی د Maurrasو   Barres ,Treitschke( دا باسی 1931)نیویۆرک 

 ەڵمانیا لەم کتێبەدا هاتووە: ئ
K. Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. München 1962 
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ی ەهرەرستی و بەتی، زێدپەئازای ەیگوت جوو لەد Treitschkeالنی سپیپێست بوون. ەڕی نێو گەڕیزپ ەجوو تاک
ک  ەڵەچەی ڕ «بیانی»سووک دانانی ەڵ بەگە( لAntisemitismمیتیزم ەنتیسەیاری )ئ ەشن، جوونەسیاسی بێب

  ەوەرەد ە، لەوەگرتەجووشی د ەستا کەوەد »بیانی«  ەدژ ب ەوەناو ەفرانسی لهاتن. ناسیۆنالیزمی ەجودا، جووت د
 دوژمن بوو.  ەڵمانیای کۆنەئ  ەدژ ب

ی   Weimarکۆماری  ەم لەڕی جیهانی و هەی نێوان دوو شەفرانس ەم لەرست، هە تی ساالرپەوڵەناسیۆنالیزمی د
ڵوێستی  ەڵ بکرێن. وێڕای هەڵ ناسیۆنالیزم و فاشیزمدا تێکەگەلناشێت ڵمانی بزاڤێکی سیاسیی جودا بوون، ەئ

وانی ەیڕەزرابوون. پەمەز دانەگەڕ ەربەس بیردۆزەیەکیر ەسەیان لەکەیاریی ئاشکرایان ناسیۆنالیزمەجوون
کرد ەدەاڵم داوای نەب .کردەرستیان دەپساالرهێز و ەتیی بەوڵەاڵتێکی دەسەتی داوای د ەوڵەناسیۆنالیزمی د

  ەم لەکی گرنگ هەیە. بیرۆکەڕێوەێک بیبات ب «رەڕێب»بێت و  ەزرێ تۆتالیتار و دیکتاتۆرانەتێک دامەوڵەد
سنووری کارکردی   ەنها لەتدەبێت ت ەوڵەی دراڵەنتەساڵتی ە سەیگوت دەبوو د ەوەڵمانیا ئەئ ەم لەو ه ەفرانس

 . ەوەمێننە)کۆرپۆراسیۆن( د رکەرمان و سازمانی هاوئەمی خۆف رێ ەبۆ ه ەکانی دیکەنە. الیەوەاڵتدا بمێنێتەسەد

تی لێ  ەدۆزی پاشای، داڕی جیهانیەڕۆژگاری ش ە، لرستەساالرپی  Petainرمانی ەی مارشاڵف تەحکووم، ەفرانس ەل
پشت  ەڵمانایا لەڕاستێنرا. ناسیۆنالیستانی ئ ئیدیالی ناسیۆنالیستی فرانسی ەل وانەشێکی فرەب ێت،رچەد

Hindenburg زراند و  ەیان دامتەحکوومکان ەیمانیی نازیستەهاوپە ب  1933ساڵی  ەمانە. ئەوەنرکۆمار کۆبووەی س
 کانیان. ەی گشت سازمانەوەشانەڵوەهۆی ه ەش بووەمەر خۆش کرد و ئەاڵتیان بۆ هیتلەسەش ڕێی دەوەب

 

م ل  ڕووسیای تسارنشیندا  ەناسیۆنالی  

  ەی دژ ب 1812ڕی ەبوو. ش ەی ناسیۆنالیستانورووپا، ڕووسیاش ئاشنای بیرەی ئەکانی دیک ەشەڵ بەگەهاوکات ل
تا  ەه ڵدا وەریان هەڕاوێژی جڤاکیی ڕووسیدا س ەر زوو دوو شاڕێباز لەبوو. ه ەوەمەدەهێزی بەی بەدن ناپولیۆن

ی ڕۆژاواخواز.   Zapadniki ەی دیکەوەرست( و ئە )سالڤپ Slavophileکیان سالڤۆفیل ەماون. یر ەئێستایش ه
ورووپای ڕۆژاوا  ەپێی ئیانویست گۆڕینی ڕووسیا جێەبوون و د ڕال ەلیب ەوەڕووی سیاسیی ەڕۆژاواخواز ل دیدی

تی ەبا مرۆڤایەبوو. ڕووسیا دەت و جودای ڕووسیا هەیامی مێژووکردی تایب ەپ ە. سالڤۆفیالن بڕوایان بەوەڵگرێتەه
 .77ی ڕۆژاوا ە وەکی فراژووتنی جودا لەیەر ڕێگەس ەبخات

  «پیرۆزی ڕووسیا»ی رێتپارێزەنم ڕێبازی پاراستنی نرخاندنی ەو ه ەم ڕێبازی شۆڕشگێڕانەنێو سالڤۆفیالندا ه ەل
یگوت ەمان دەی ئەرنامەلێر. بەسۆسیالیستانی گ، «Narodnicsنیک دنارۆ»بوون. شۆڕشگێڕان خۆیان ناونابوو ەه

 ەمانەسۆسیالیزم داڕێژی. ئ  ەکی خۆماڵی لەیەشێوتوانێت  ەوتوویی خۆی، دەندی و دواکەتمەر تایبەبەڕووسیا، ل
هۆی دروست  ەی کشتوکاڵی ڕووسیا بۆتجڤاک ەوی لەتیی هاوکۆی زەڵکایومی مە سیست ەها بوو کەبۆچوونیان و

 
 ن:ەکەش دەی ناسیۆنالیزمی کۆن و نوێی ڕووسیا پێشکەربارەنرخ دەو بری ەرانسەباسێکی س  ەوەی خوارەم دوو کتێبەئ 77

Thomas Parland, The Rejection in Russia of Totalitarian Socialism and Liberal Democracy, 1993ی ە. باڵوکراو
 .کۆڕی زانستیی فینالند، هێلسنکی 

A. Kappeler, Die Russen. Ihr National Bewusstsein in Geschichte und Gegenwart. Koln 1990. 
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  –ت کارل مارکس ەنان ە. ت78لی ڕووس ەو سۆسیالیستی الی گ راییەکۆگو ەڕوو « کردەریزەغ»یلێکی ەبوونی م
 ر.ە ب ەت بگرێتەکی تایبەیەبا ڕێگەیش بڕوای وا بوو ڕووسیا د

 

   
 ناشۆڕشگی 

 
 سالڤۆفیالت

رانی  ەنووس ەپێش. لە دێن  Konstantin Aksakovو  Aleksej Chomjakovک ەی ناشۆڕگێڕدا ناوی وەرەب ەل
ڕۆشنایی   ەندیی ڕووسیایان لەتمەتایب ەمانە. ئەڵەگەیان ل Dostojevskijڤیسکی ە ڕووسیاش دۆستۆیی ەورەگ

ی ڕۆژاوا  جڤاککات. ەبۆ نێو ڕووسیا ن ەورووپای ڕۆژاوا دزەبوو ژیاری ئ ەوەدی. گرنگ الیان ئەدا دە تیشکێکی دیک
.  ەئانارکی جڤاکیی تێدا باڵو ە.دای  Egoismرستی ەو خۆپ راییەتاکگ، Atheismکی، بێخودایی ەێفی هۆشکژێر ڕ ەل

، پرۆلیتاریای  ئابووریی یزمڕالەلیبکی، ەسەتی کەکایڵن: مو ەکەی ڕۆژاوا درەنی ترسێنەالی ەب ەسالڤۆفیل ئاماژ
سالڤۆفیل   ە،نانەم الیەنگێکی ئ ەک پارسەتی. وەمانەرلەپتی و ەرکیی حیزبایەبەسازی، ناکۆکیی جڤاکی، فرەپیش

تیی ئۆرتۆدۆکس، ئۆتۆکراتی  ەسیحایە: مەبریتی بوون ل ەک ەوەهێنایەنگی ڕووسییان دەی هاوئاهەکسێ کۆچ
 تی ڕووس.ە ێری تایبلەتی گەسڵەو خ Autocracyرمانی( ە)تاکف

 ەوەڕانەگەڵکوو دەبوون. بەخۆی ئایدیۆلۆژی نەربەرێکی ناسە، نۆکەمانەو زەر تساری ئەرانبەتا، بەرەسالڤۆفیالنی س
  ەیان کردبۆوەمەردەو س ەزن، ئەری مەی پێتەڕۆژاواخوازانڕیفۆرمی می ەردەسە ر لەی ب  «کۆن»بۆ ڕووسیای  

،  ەبووەریی خۆی هەروەت سەوڵەر دەرانبەتۆدۆکسیش بری ئۆەکڵێس ەمەو دەی خۆیان. ئری بیەرچاوەس
  ەوەمانەرلەڕێی پ ەل لەسالڤۆفیالن، گبیردۆزەی ی ەگوێر  ە. بZemskij soborبوو: ەمانێکی ئامۆژگاریش هەرلەپ

و  ەلمێنرا. کڵێسەسەدەن« ەاڵتی خودایەپاشا خ»ی ەگوت ەواتەجێ هێشتبوو. کەر بەیس ەاڵتی بۆ ق ەسەد ەخۆویستان
مانی ئامۆژگار  ەرلەکرد پە. سالڤۆفیالن داوایان دەو ەرەیسەر ق ەسەو چاودێر بئامۆژگار نێکی  ەالی ەبا ببنەدین د

 بوون.  Villainجووتیار ەشەی ڕجڤاکواو دوژمنی ەزراندن و تەدام ەوەبێت

یان   «کیەگیان»و  «روونیەد»ی ئازادیی سیاسیی ڕۆژاوا، داوای ئازادیی ەوەکردنت ەڵ ڕەگەسالڤۆفیل، هاوکات ل
لی  ەدا دۆزگ  Zemskij soborمانی ئامۆژگار ەرلەپ ەو لهەبێت نی ەمەبوو ئازادیی چاپ ەوەستیشیان ئەبەکرد. مەد

گیانی »ی ڕووسی: ەمکێکی ناسیۆنالیستانەبوونی چ هۆی شین ەتەیش بووە مەباس. ئ رەب ەجڤاکی بخرێن
ێری ڕووس لەتی گەسڵەندیی ناوازی نێو خەتمەگوترا تایبەی پێی دەوە. ئ Sobornostسۆبۆرنۆست « ندیەهاوب

 لدا.ەوا و گەرمانڕەنێوان ف  ەلمێن لەمووسەهۆی دروست بوونی بڕیاری ه ەماندا ببێتەرلەپ ەبا لەد

 

یم د  ریم ەفتی  ەوڵەناسیۆنالی  

کجار  ەکی یەیەمیان شێوەداڕشتن. ئ ەهات رمیەف تیی پتر ەوڵەم ناسیۆنالیزمێکی دەیەی نۆزدەدەو کۆتای سەمەد
رمانی و ەمیاندا تاکفەر بوو. لەئایدیۆلۆژیستی ڕێب Konstantin Leontievالن بوو. ی سالڤۆف بیردۆزەی درشتی 

ورووپای  ەی دێمۆکراتی ئ «پاشانشینی»ر ەرانبەکرا. بەددح[ ە]مسن ەاڵتی خودا پەی خەرانەیسەریی ق ەروەتاکس

 
 ندیکالیزم.ەنارکیزم و س ە: ئەم کتێبەمی ئەفتەشی هەی ب Bakuninباکونین   ەبڕوان 78



160 

النی  ەکگرتنی گەی  ە، واتPanslavism. پانسالڤیزم ەوەکیی جڤاکیی ڕووسی ڕاست کرایەرێتەمی نەرەڕۆژاوا ه
توندی  ەوجا بە. ئ79اڵت ە وو ڕۆژاوای ەڕوو واندنە ستاوێژێک بۆ فرە د ەبوو ریی ڕووسدا،ەروەژێر س ەسالڤی ل

 ەالنی ناڕووس خرایەموو گەتی ڕووساندنی هەسا. سیە اڵتی ڕووسەو ەو ئیمپراتۆرییەی ئ ەوەر ئەسەکرا لەخت دەج
پرۆتۆکۆلی زانایانی » :ەیارانەناوداری جوون ەرەتی هبوو. دۆکیومێنەیاری ئاشکراتر دەهات جوونەتا دەڕ. هەگ
  پیالنی ماسۆنی و جوو بۆ ەم پرۆتۆکۆلەدایڕشتبوو. گۆیا ئ ک بوو پۆلیسی نهێنیی ڕووسەیەامنە، ساخت«هیۆن ەس

 ڕوو. ەخاتەی دونیا، دکردنداگیر

، دوو 1917م، ەتا شۆڕشی دووەزرا. هەدام «دوما»: تیەوڵەمانی دەرلەم پەکەی ڕووسیا ی 1905پاش شۆڕشی 
شۆڕشگێڕان و جوو،   ەرمی تێرۆر بوو دژ ب ەرگەیان سەکەڕەرپەبوون. سەدومادا ه ەهێزی ناسیۆنالیست لەب پارتی
کرد دوما ەناسی. داوایان دەدەمان نەرلەپ ەدومای ب ە پارتم ەک شت بوون. ئە ی ەنەو دوو الیەئ ەمانەالی ئ

 ێکی ئامۆژگار.  Zemskij soborداشکێنرێ بۆ 

داوایان  ەمانەتێرۆر بوو. ئ ەو دژ ب ەوەکردەت دەیان پانسالڤیزمی ڕەکە Moderateو ەمیانڕ ەناسیۆنالیست ەپارت
دا. ەکەاڵتەو ەل کۆمپانیان ەخاو ەاڵت ببنەی وەوەرەڵکی دەی ناڕووس و خ «بیانی» ی ەوەسترێ لەکرد ڕێ ببەد
ڕیفۆرمی   ەت لەنانەبوو. تەه ەی دێمۆکراتانفراژووتنی ە دا نیشانەوانەمیانڕ ەناسیۆنالیستم ەنێو ئ ەشدا لەوەڵ ئەگەل
ڕیفۆرمی  ەمانەئ ە. بۆ نموون«نەسەڕ ڕووسیی»ی ەزگە د ەل ەشەڕەی هەمای ەبوونەد  ەکرد کەهادا هاوکارییان دەو
ویدار بوو  ەچینێکی جووتیاری زی کردنست لێی دروستەبەم ەلماند کەس یان Stolypin  زیرانیانەکوەرەس وییەز
 .ەوەبکرێن شەبا کۆمیونی جووتیارانی کۆن ڕەش دەوەڕووسیا. ب ەل

ری ەتیشدا دیسان سەتیی سۆڤیەکیەڕمانی ی ەل کانی ڕووسیاەناسیۆنالیست  ەی نێوان بزاڤ ەم جوداوازییەئ
ی گرووپدا ەمانەنێو ئ ە، ل ەیدا بۆوەنوێ پەرلەڕگیر سەباڵێکی ناسیۆنالیستی پە وەکان 1980ڕاستی ەنێو ە. لەوەڵدایەه
بوو   یداەهایش پەڕووسیا، ناسیۆنالیزمی و ەوان، لەل ە. جگەوەبوونەنێزیک د ەوەسنووری فاشیزم ەبوون لەها هەو
  ەتانەسۆڤی  –کی پۆست ەڵ ڕووسیایەگەلی سالڤۆفیل لەبیرگ ەوڵی داوەکردوو، ه ەشەگ ەوەڕووی بیرکاریی ەل

کانی  ەناودار ەرەه ەکێک بوو ل ەر یەی نووس Alexander Solzjenitsynنیتسین ەسۆلژ ر ەلیکساندەئ ێت.بگونجێن
 ڕووسیا.  ەوەڕایەران، گەندەه ە، پاش سااڵنێکی دوورودرێژ ل1994. سۆلژنیتسین ساڵی ەم ڕێبازەئ

 

م ل  ڕووسیای نوێ  ەناسیۆنالی  

  ەم لەو ه ەهایەڕووسیا و ەم لە. هەشلرگۆڕ و ەکجار بەتا ئێستاش یەه ەئایدیۆلۆژیانی سیاسی و ڕێبازی گرووپ
بن و  ەش دەشبەر زووش بەبن و هەنوێ دروست د پارتیو  گرووپوام ەردە. بئوکرایناک ەکانی وەتازە تەوڵەد

کی  ەیەنموون Zjirinovskijی ژرینۆڤسکی  «دێمۆکرات ڕال ەلیب» پارتین. ەکەیدا دەخۆیان پ یمانی نوێ بۆەهاوپ
 بێت و دێمۆکراتێنێت زرەتێکی قانوون دامەوڵەددەیەوێت  ی پرۆگرامی خۆی ەگوێر ە ب ەپارتم ە. ئەیەم بارەئ

 

79 Nikolaj Danilevskij دەبێت  ڵکوو ەب ە ورووپا نییە ئ ەر بەیگوت ڕووسیا س ەم دەئایدیۆلۆژیستی پانسالڤیزم بوو. ئ
 م«. ە»ڕۆمای سێی ەو بیکات ەوەداگیر بکات ەنتینەکۆست ێت،زرێنەئیمپراتۆریی سالڤی دام
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 ەتا و دیکتاتۆری لەدات بۆ کودەد ڵکی هانەخ ەکەپارترۆکی ەاڵم هاوکات سەب بێت.ەتی هەایپارتیەمی فرەسیست
  ەوەاتگەدتا ەکات هەواندنی سنوور دەداوای فر ەی ەها هە ت. جاری وە ئیمپراتۆریی سۆڤی ەپێناوی پاراستنی کۆن

 ە.وەگرت ەپۆڵۆنیا و فینالندیشی د ەری، کەیسەئیمپراتۆریی ق  ەکۆن

ندیار  ەی بیرکاری پەستەنها دوو شادەو ت ەوەینەکەسک دەرتەودای باس بەدا مەریی ەرانسەس ەم باسەگشتی لەب
.  ەبناخ ەکاتەسالڤۆفیل درێتی بیری ەن ەو، کەری ناسیۆنالیزمی میانڕەنوێن ەبێتەنیتسین دە، سۆلژەوەینەکەر دەسەب
تیی ەوڵەی ناسیۆنالیزمی دەستەم دەی دووەستە. دەرگرتووەو ەوەنگییەرهەف  یتیەوارەکۆن ەندین ئادگاریشی لەچ

  ایڕووسی یەرمییەف  ەتییەوڵەد ەناسیۆنالیزمو ەئڵ ە گەم لەه ەیەهتی ەئاشکرا خزمای ەمیان بە. ئەرستەپساالر
 .ەڵمانیا و فرانسەرستی ئەپ ساالرڵ ناسیۆنالیزمی ەگەم لەم و ه ەی بیستەدەای ستەرەس

  ەشێکیان خۆیان بە. ب«میللیری ەروەپنیشتیمان»نێن ەتی زۆر جار خۆیان ناودەوڵەناسیۆنالیزمی د ەربەس سانیەک
ە  وەکان 1980تای ەرە س ەل ەیلێکەمیان مە. ئمیللیڤیزمی ەبۆلشگوترێت ەپێی د ەنێن ک ەداد ەو ڕێبازەوی ئەڕیەپ
نا  ەپچێت رست ناەپساالرهێزی ەتی بەوڵەد ەئیمپراتۆری و ل  ەبۆ داکۆکی ل میللیڤیزمی ە. بۆلش80ە یدا بووەپ
کات و ەدڕۆژاواش تی ەک چۆن دژایەکات وەتی دە دژای ەگر، بەلێنینستان –ی ەی مارکسیستانەڵگەر بەب ەرێتەب
 ڕووس. میللیرێتی ەن ەلزانێت ەدی ربڕینەد ەب

 

 شانرخاندن 

رانی ەی ڕێبەنیتسین مانیفێستێکی ئاڕاستەست بوو، سۆلژەدەت دوورە می سۆڤیەڕمانی سیست، هێشتا 1973ساڵی 
  ە، باپیران و بەورەگەباب، باو»، یانەڕووسانکپارێزیی ەڵە چەو ڕ اڵتپارێزیەور ەب  ەنای بردەاڵت کرد. تێیدا پەو

النی ڕووسیا و  ەندی گەوەرژەتی ب ەخزم ەبی لەتی ڕووسیا دەسیاس ێت:نووسەد ەناودار ەرەم نووسە. ئ«نیشتیمان
اڵتێکی ەو یتیەرایەڕێب بتوانێت ی مرۆڤ ەوەنامۆ. بۆ ئ ئایدیۆلۆژییی ەی ڕوانگەستەک ژێردەدا بێت نئوکراینا

ی  ەد ساڵەزار و سەو هەری ئەبەرلەوام سەردە بێت و بەه میللیکی ەیەڕێچکدەبێت »ک ڕووسیا بکات ەو
 . »ەو مێژووەئ دیەس ەپێنج ل ەوەکاتەد ەساڵ، ک پێنج  و نجاەنها پەک تەنگرێت چاو بەووسیا ڕمێژووی ڕ

  وە وەڕایەگ 1990ریان کرد. ساڵی ەدەاڵتبەو 1974بوون و ساڵی  ەنیتسین نەت گوێبیستی سۆلژەرانی سۆڤیەڕێب
  کەت ەل «میللیندی ەوەرژەب»شیان ەمجارە. ئ81ن بیروڕا بوو ەی ڕووسیا خاوەوەکردنتیی دروستەی چۆنیەربارەد

 
 ن.ەکەتی دجووتیارەرانی گوند و ەسنی گوزەرانێکن پەنووس  میللیڤیزمی ە وانی بۆلشەیڕەشێکی زۆری پەب 80

 :ەنیتسین بڕوانەی سۆڵژ 1973ی ەکەی نامەربارەد 81
Letter to the Soviet Leaders, New York 1975 . 

   :ەی ڕووسیا بڕوانەوکردنەدروستی ەربارەد
Kak nam obustroit Rossiju? (Paris 1990)   

 .Rebuilding Russia, London, 1991ناوی:. ەب ەیەی ئینگلیزی هەمەرجەمیان تەئ
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پێش:   ەوەندیی ڕووسیاش هاتەتمەکی. ڕامانی تایبەی گیانەوەی پاک کرنەبناخ ەئۆرتۆدۆکسدا بوونی ەکڵێس
 .«خۆمان ەب تت بێەڕێین تایبەک بگ ەیەبۆ ڕێگدەبێت  ەئێم»

ی ملمالنێنوێ ەرلەم سەی پێ درا. ئ ەرەپە وەیش Viktor Aksiutjitsسیحی ەن ناسیۆنالیستی مەالی ەل ەم بۆچوونەئ
ی  ەڕێگ» ێت:لمێنەی ڕۆژاواخوازان ناس ەڕێگ Aksiutjitsر باس. ەب ەوەهێنێتەسالڤۆفیل و ڕۆژاواخوازان دنێوان 

نانی  بونیات شەنگەرهەو ف ەی ئەبناخر ەسەنگی ئۆرتۆدۆکسی و لەرهەی ف ەوەنانبونیات یە ڕێگ»، «و باپیرانەڕوو
، «ەیەزار ساڵەه ەنگەرهەم ف ەئ کەت ەلڵ ەتێکی زیندەوڵەمێکی ئابووری و دەکی جڤاکی، سیستەئاگای

 .82« ەو پێشە، ڕووەو پاش نییەکی ڕووەیەڕێگ»

زیان چوو   ەمی کۆمیونیزمدا بەردەس ەی لەوەی ئەوەکردنڕووسیا، بۆ دروست ەو پێیان وایەناسیۆنالیستانی میانڕ
زلهێز،   ەونی بوون بەخ ەوەکاتەد ەنوێ لێی، کوێنای  بیری ئیمپراتۆری و ەمانە. ئەوەبکات «ناخ» ەڕوو لدەبێت 

مان ە. ئەستەبەشام ەکەتی پاراستنی ئیمپراتۆرییەوڵەوانی ناسیۆنالیزمی دەیڕەاڵم الی پە. بەوەنەکەت دەڕ
ڵک هان ەدا خەمانیفێستێکی ناسیۆنالیستان ەمان لەژمێرن. ئەڕووسی د میللیێتی رەن ەر بەتیش هەتیی سۆڤیەکیەی
ناسیۆنالیستی ناوداری    ە. دوازد«مانیشیی نیشتەبەتی و نەکیەی»پێناوی پاراستنی  ەبات و شۆڕش لەن بۆ خەدەد

.  Alexander Prokhanovو  Valentin Rasputinک ە رانی وەنووس ەمانەبوون، ل ەم مانیفێستەپشت ئ ەل هاوڕێباز
 . «ساالری سوپاەکەبولبول » ەگران ناویان ناوەخنەکات، ڕەڕ دەش  ەباس ل ەی پرۆچانۆڤ ڕۆمانسییانەوەر ئەبەل

میان  ەکات. ئەتی دەوڵ ەتی ناسیۆنالیزمی دەرایەوازتر نوێنەکنەڕوونتر و ی موانەهە ل Eduard Limonovلیمۆنۆڤ 
. 83ە رنجێکی زۆری ڕاکێشاوەو س ەوەباڵوکرای 1992ساڵی  ەک ەی«ەمانیفێستی ناسیۆنالیزمی ڕووسان» ری ەنووس

ی  ە چێو ەکگرتوو لەهێزی یەتێکی بەوڵەد»: ەیەوەناسیۆنالیستی ڕووس ئستی مرۆڤی ەبەم ێت،نووسەلیمۆنۆڤ د
بوون.  ەتی کۆلۆنیالیست نەوڵەت دەتیی سۆڤیەکیەم ڕووسیا و یە دیدی ئ ەزراندن. بەدام ەبێت «ژیاری ڕووسیدا

ی  ەیەم شێوە. لیمۆنۆڤ بەی «ژیاری ڕووسی»می ەره ەڵکوو بەب ەهێنراوەپێک ن ەوە ڕەڕێی ش ەل ەم ئیمپراتۆرییەئ
رچی  ە. هەبۆ منیش باش  تم باش بێەکەتەوڵەرچی بۆ دەه» ێت:ربڕەدەتی دەوڵەڕی ناسیۆنالیزمی دەباو ەوە خوار

 .«ەت نییە وڵەی دەوەرەد ە، هیچ شتێک لەیەتدا هەوڵەنێو د ەل ەیەه

.  ەوەک ناگرنەی ژیاری ڕووسی ی «کیەسنووری سروشت» کەت ەلسنووری ئێستای ڕووسیا دەڵێت لیمۆنۆڤ 
  –نیتسین ەت سۆلژەنانە. ت«ستکاری بکرێنەد جێەستبەد»دەبێت کان ەکۆن ەکۆمیونیستان ەسنوور ،ەوەر ئەبەل

  ەم کارەاڵم ئەر ڕووسیا. بەس ەنبخرێ دەبێت   ەیەکی زۆری ڕووسییان ه ەیەی زۆرینەرێمانەو هەئدەڵێت یش 
 بێت.رباس ەتانی بەوڵەوتنی دەلپرسی و ڕێککەنجامی گەئ ەلدەبێت 

 

  

 
82 . Russian Studies in Philosophy, 1993Westerners and Nativists Today. 
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 ێت. ی گەلێر« دەزانمیللی«  ەاڵم ئێستا خۆی بەڕووس بوو ب
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ین ی  جڤاک ی ەک ەگرنگی 

؟ ەوەگرێتەی ڕووس چی دتە میللیسا ە. دەیەکەی ڕووس گرنگترین یتەمیللت نا، ەوڵە، دوەمیانڕالی سالڤۆفیلی 
کی  ەکی مێژووکرد و زمانەندییەهاوب ەمانە. ئەوەگرێتەڕووس، ئوکراینی و ڕووسی سپی ددەڵێت نیتسین ەسۆلژ

ر  ەگە ت ئەنانەندی ئاسیا، تەفقاس و نێوەتا ق ەه ەوەبالتیک ەر لە، هەجوداکانی دیک ەپێک دێنن. گشت کۆمار
و   ئوکراینار ەگەش بترازێ ئەوە. ل[»ەوەجودا بکرێن»]جێ ئازاد بکرێن ەبستەددەبێت بۆخۆیشیان دوودڵ بن، 

 رێت.لمێنەلێیان بسدەبێت ، بێ گفتوگۆ داگرن رخۆبوونەس ر ەسە پێ لڕووسیای سپیش، 

 ەلیانەوێت ب ەیەوانەل ەش کەو کۆمارانەت لەنانە. ت»ەوەجودا بێت»با ەد ەنانەک الیەڕووسیا ی ەواتەک
بکات.   رجەخراوسێی ەاڵتانی دەبۆ و  ەی نییەکیی زیادەو گیان ئابووریاڵتی ەسە. ڕووسیا دەوەدا بمێننە کەتییەکیەی
نگ  ە. هاود«کاتەڕووس سیس د میللیناخی » ەکەم گوتبوی ئیمپراتۆری ەی بیستەدەتای سەرەتکارێکی سەوڵەد
 ەیەه ەی ناسیۆنالیستانەڵگەب ەواتە. ک«نیستی ئیمپراتۆری نادێ ەروەد ەێمئ» ێت:ڵ ەنیتسین دەسۆلژمدا ەڵ ئەگەل

ندی خۆی،  ەوەرژەڕووسیا، بۆ بدەڵێت  ەم بۆچوونەر داخوازیی سیاسی ئەس ەباس هات ەبیری ئیمپراتۆری. ک ەدژ ب
 ێت.رچەت دەسۆڤی یتی ەکیەی ەلدەبێت 

،  «مانەندەئایی کردنبۆ ڕزگار ەگرنگ ەرەی هەئاڵق»خێزان دەڵێت  نیتسین ە. سۆلژەم خێزانەتیی دووەڕەی بنەکەی
ژن دەڵێت وارێکی خاس ەک کۆنەنیتسین وە. سۆلژەمانەن ەک ڕوو لەیەتاڕاد «ئاسایی»خێزانی  داڕووسیا ەل

 بێت.خێزانی ژیر دروست نانەبێت ها ە. وکردنخێوەماڵ دانیشێ بۆ منداڵ ب ەخسێ ل ەتی بۆ بڕەرف ەددەبێت 

خت ەمان جەن. ئەیر بکەنیتسین سەی سۆلژەوەکی جودا لەیەشێو ەب تەمیللوانی ئیمپراتۆری ناچارن ەیڕەپ
  ەب ەتەوڵەدم ەلی ئەن، گەسەنی ڕووسیی ڕەر الیەسەک لەن نەکەدە کەاڵتەو میللیەنی فرەر الیەسەل

 . (»فینالندی« و »فینی«  ەب ەراوردی بکەب). «ڕووس»ک  ەن نەبەناو د «ڕووسیایی»

ی  «موسڵمان، بودایی و پرۆتێستانت»ی ئۆرتۆدۆکس، هاوکات هانا بۆ ەر کڵێسەب   ەنەبەنا دەپراتۆریخوازان پمئی
ڵێن ەمانیش دەک لیمۆنمۆڤ، ئەر وەورووپی دابنێن. هەاڵتێکی ئەو ەڕووسیا بیانەوێت مان ناەن. ئەبەاڵتیش دەو

  ەڕەم باوە. ئەوەبێتەئاسیا جێی د ەڕووسیا پتر لندی میللی ەوەرژەو ب ەی «Eurasiaیوراسیا »اڵتێکی ە ڕووسیا و
تیی ەوڵەناسیۆنالیزمی د ەل ەکەیەوێن ەمەئ .ەی جێ خستوو «Eurasismزم »یوراسیمکی ەچ ەرباڵوەب ەهێند

 ەلدەبێت ی ڕووسیا کردیامی مێژووەرمانی )ئۆتۆکراتی( و پەندیی ڕووسیا، تاکفەتمەم. تایبەی بیستەدەتای سەرەس
 ێت. ستەبو ریکاەمەئی  «النتیتەئیمپراتۆری ئ»ر ەرانبەدا بڕاستێنرێ و ب  «یوراسیایی»کی ەئیمپراتۆریی

.  ەکۆیل ەکاتەد ەوەنگییەرهەڕووی ئابووری و ف  ەل ەکەاڵتە و ەریکەخ ە. ڕۆژاوایەی«ڕۆژاوا» ەدوژمن ل ەواتەک
نگی ەرهەریدا زاڵ بێت. تاوانکاری و ف ەسەی بەوە بکات بۆ ئ تەتلەل ەکەکۆن ەئیمپراتۆرییدەیەوێت  ەڕۆژاوای
 . ەی ڕۆژاوایەهاورد ەک ەی بازاڕی ئازادەزاد لێرەگنزمی 

ربیا بیری کۆنی ەس ە؟ پشتیوانیی ناسیۆنالیستانی ڕووس لەکوێی ەدی دۆست لەئ تڕۆژاوا بێ ەر دوژمن لەگ
ڕووسیا   ێت:ڕێژەداد ەدیکێکی ڵم ئۆرتۆدۆکسن. لیمۆنۆڤ هێەم سالڤی و هەه ە ربە. سەوەپانسالڤیزمی بووژان

، ەنرب و موسڵمانانی بۆسەڕی نێوان سەش ەل ەوەڕاندنە)خۆ پ بێت.یمان ەڵ جیهانی موسڵماندا هاوپەگەلدەبێت 
زار  ەوا هەئ»ڕێنن. ە، بۆ دۆست بگ«زێدی دێرینمان ەل»ئاسیا،  ەلدەبێت (. ەیەورەبۆ لیمۆنۆڤ کۆسپێکی گ
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اڵتانی موسڵمان  ەو ەوەر ئەبەالماردانی ڕۆژاوان. لەدووچاری پ م ئیسالم ەی ئۆرتۆدۆکس و هەم کڵێسەه« ەساڵ
دوژمنی دوژمنم  » ێت: ڵەد ەک ەیەه ەکۆن ەو گوتە ز لیمۆنۆڤ بڕوای بەکیی ڕووسیان. تومەیمانی سروشتەهاوپ

 . «ەدۆستم

کات.  ەد ەشە ردا گیڕگەی ناسیۆنالیستی پەستەدەندین وردەنێو چ ەڕانی پتر لەیاریی ئاشکرا و شەجوون
  ەرانی بیرکاردا پتر بەنێو بێژ ەل  رێت.خەپێش دەنوێ بۆ هاندان ڕەرلەس «هیۆن ەپرۆتۆکۆلی زانایانی س»

و  ەموو ئەستۆی هەئ ەخرێتەد ەکاریی ڕژێمی کۆمیونیستانەتاوانی دڕند رێت.دەالماری جوو دەکی تیان پەیەشێو
  هێنانسەرەه»تی ە. تاوانی سیاسەتاوانانو ەل ەی ڕووسکردن ن ئازادەردەستیش گەبەڤیک. م ە ی بۆلشەجووان ەرەڕێب

ر و ەموو نووسەو هە ر ئەه ەمانە ستیش لەبە. م«دێمۆکرات »ڵکی بیرکار و ەستۆی خەئ ەخرێتەد «اڵتەو ەب
 جوون.   ەڕیش ەب ەک ەیەدارەتمەسیاس

سنی ەپ ە. پرۆچانۆڤ لەیەی ناسیۆنالیستاندا هوێنا  ەل یەجڤاکو ەل ە یەتی هەکی تایبەیەش جێگەرتەئ تەڵبەه
 ێت:ڵە. لیمۆنۆڤ د«میللیبۆ پاراستنی ئیدیالی  ەوەمابێت ەک ەیراڵەنتەسدوا ساختارێکی » ێت:ڵەشدا دەرتەئ

 ە. جگەر الی زلێهێزیی ڕووسیایەیاڵ هەخ ەتەڵبە. ه»ە تەمیللندیی ەی ژیارمەم پێوانەکە، یەندەئامرازێکی شکۆم»
راوسێ ەتانی دەوڵەدەتاز ەی گۆیا لەندین ملیۆن ڕووسەو چەموو ئەه «پاراستنی»بۆ  ەستاوێژێکەش دەرتەئ ەوەل
 رێت. کەڵ دەگەجوداییان لتەڵەمام -اڵوێردن ەر هەب ەونەکەد

 

 مرۆڤنۆڕی 

کی  ەسەیی کتەایرپرسە ب ەواو کەکسانیی تە. یەجوداوازیی تێدای ەژی کەد ەوەڕێک ب جڤاک ێت،ڵەنیتسین دەسۆلژ
.  ەوەجڤاکی « ەی وزەوەکوژان» ەب ەوات، ەوە جڤاکی  – Entropyئێنترۆپی   ەبەنێت ر دەسێنێت تێدا نام
ر ەبەل جڤاکی  Stagnationستان ەداو ەوەکاتەد ە بۆ کێنێت هەکار دەب ەناسییجڤاک ەمکەم چەئنیتسین ە)سۆلژ

 ی گۆڕانکاری(. ەیی وززک

ی   «ڵ ەزیند»داری ە رەی بجڤاکرمتری ەک نەیەکی مۆدێرن و تاڕادەیەوێن ەنێن بە ر دەس ەم بیرەکانی ئەڕێچک
تی  ەبلیم ەرەسانی هە ک ەل ەکات بریتییەی بۆ دەژمانیتسین ئاەی سۆلژەڵەرتەو سەست. ئرەپرساالناسیۆنالیزمی 

 ەپیش یجۆر ەمەی هەستەبۆ د ەوەکاتەزیندوو د« ە رەب»ی ەت زاراوەنان ەت ە.و پیش کانی کارەجۆرەمەه ەستەد
Profession  ەلدەبێت و ڕێزدارن  ە، کارامتواناپتر  موانەه ە ی لەوانەکدا، ئەیەستەموو دەنێو ه  ە. لجڤاکو  

رخان  ەیان بۆ ت «مەی سێیەخان»ماندا ەرلەپ ەکات لە نیتسین داوا دەسۆلژ بێت.اڵت ەتیان خەی تایبەپێگدا جڤاک
  ەپیش تییەرایە. نوێنەیەرکان ەکی هاوئەتییەرایەست نوێنەبەم ەواتەک ێ.یان بدرێتەکی ئامۆژگارانەیەو نۆربکرێت 

 ەل ەڕاگواست ەوە رمییەدڵگ ەنیتسین بەتیی سیاسیی ئاسایی. سۆلژەرایەنوێنبۆ  رەواوکەت ەبێتەد)و کارزانی( 
 ی جڤاکیەستەر دەسەلتا باشتر ەه جڤاکی ەپێکهات»: ەوەنێتێهەد ەوەمەی بیستەدەتای سەرەسالڤۆفیلێکی س
 . «خاتەپێش دە، هێزی ئافراندن تێیدا ڕوونتر خۆی ڕبونیات نرابێت
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لی ەسازمانگ ە. دیار« Corporatismتی ەرکەهاوئ»: ەی کورتی تێدایەک وشەمانیفێستی ئێدوارد لیمۆنۆڤدا ی ەل
اڵم ەب ەوەهیچ ڕوون ناکاتزیاتر  ەوەیان بدرێتێ. لەران ەکی بڕیاردەیەرنۆدەبێت  ەی هاوپیش جڤاکند و ەوەرژەهاوب

 .ەیاواو هاوڕەدا تەاڵتانی دیکەی ورستە پالساناسیۆنالیزمی  کەت ەلو  ەی ئاشکرایەکەبیر یەڕێچک

 

 جڤاک ی گۆڕیی   مێتود 

ت  ەمی تۆتالیتاری سۆڤیە رنجی دونیای بۆ کۆتێرۆری سیستەدا س Gulag Archipelagoمی ەرهەب ەنیتسین لەسۆلژ
ی  ەزیندانیی ەم کۆنەکانی ئەقووڵ ەستە، هەمەم سیستە یدا بوونی ئەتیی پەی چۆنیەشرۆڤ  ەوێتەکەڕاکێشا. کاتێک د
  ەوەنیتسین دژی ئەت توند و تۆڵ دیار بوو، سۆلژەمی سۆڤی ەی سیستەمەو دەر زوو، ئەبن. هەئۆردوگا ئاشکرا د

ستێ  ەمێژوو فێری کردبوو دژ ڕاو رێت.کار بهێنەب ەی شۆڕشگێڕانمێتود، ەمە م سیستەباتی دژ بەخ ەبوو، ل
. ڕژێمی «نەدە داهاتووشدا ڕوو د ەی لەوانەت ئەنانە، تەکدارانەگشت شۆڕش و گۆڕانکاریی چ»ر ەرانبەب

م ەر ئەسە. لەمدیس شۆڕشێکی دیکەک هەرمتر، الی باشتر بوو نەاڵم نەب ێت،وام بەردەکۆمیونیست ب
 . ەوەڕالەلیبڵستی ەرهەن بزاڤی بەالیەی لێ گیرا لەخنەندین ڕەی چەبۆچوون

  – دارەپلتێیدا  گۆڕانکاری  ،ڕووسیاکات بۆ ەواز دەکنەیی  Gradualism تیەدارەپلشنیازی ێنیتسین پەسۆلژ
ی ەماو ەنگاوی وردورد لەه ەو ببنرێت  بونیات ەوەژێر ەدێمۆکراتی لدەیەوێت بێت.  -نگاو ەه ەنگاو بەه
ر ەسەلدەبێت بکات.  ەی دێمۆکراتانەخۆی فێری پرۆس ەوەکرد ەبدەبێت ڕووسیا  رێت. نجام بدەندین ساڵدا ئەچ

  وخۆ(ە)ناڕاستدا تیان ەو ئاستانەڵبژاردن لەهدەبێت کیش ەیەتا ماوەبکات. هست پێ ەرێم دەئاستی کۆمیون و ه
 بێت.

ک  ەی دێمۆکراتین نەزادگشتگیر موو ڕژێمانی ەه  ەکێنێت ملەبیس ەوڵی داوەنیتسین هەدا سۆلژەبواری دیک ەل
  J. L. Talmon مێژووناسی ئیسرائیلی تاداەرەسە لبیردۆزەیە م ەپێش خۆیان. )ئ یسترەساالپی ڕژێمی ەزاد
م  ەئ بێت.ی ڕووسیادا شین بەئاژاوڵ ەم بارەکی نوێ لە دیکتاتۆریی ەیەه ەوەنیتسین ترسی لەوجا سۆلژەشت(. ئڕدای
 ەوەسووفی یۆنانستانەریستۆی فیلەئ ەشی لەمکەم چە، ئ Ochlocracy)ئۆکلۆکراتی(  « ی ساالرەئاپۆر» ەی ناوناوەبار

نیتسین،  ەبۆچوونی سۆلژ ەب ەواتە. ک«مکاری بێتە ست ەڕووی ل ەکەرمانییەف ەئاپۆر»ستیش لێی ەبە، مەخواستوو
م،  ەدیدی ئ  ە. بەیەو ەمەدەبوونی دیکتاتۆری بترسی شینەڕی مەوپەئئارامیدا ی شۆڕش و ناە ماو ەدێمۆکراتی ل

کات. ەد 1917ری )شوبات( ی ەپاش شۆڕشی فێبریو ڕۆژگاریباری  ەل ەوەزۆر ڕوو ەباری ئێستای ڕووسیا ل
 رپا بوو. بزاڤیەب نێوخۆڕی ەڤیک ڕووی دا و پاشان شەی بۆلشەتاک ە، کود1917ری ەڕێک نۆ مانگ پاش فێبریو

 ەل» : ەمانیفێستێکیاندا هاتوو ە. لەگالو ەتادا تێوەوڵی کودەه ەتا ئێستا دوو جار لەتی هەوڵەسیۆسیالیزمی د ەربەس
بیریار و مرۆڤی  »، «رشۆڕیەس ەرن، دوور لەری بەروەو سەرەبە کەاڵتەن وەن ئامادەتکار هەوڵەنێو ڕووسیاییدا د

 .«بێ میللیر ەبەرلەرن سەئیدیالێک ب ەی بەن پەریش هەداهێن

.  میللیدا بۆ شۆڕشی ەڵکی هان دەخ ێت.زانە د  ەو بیریارانەکێک لەی ەئێدوارد لیمۆنۆڤ خۆی ب بیگومان
 ەتان لەکود»م ەرکۆمار الی ئ ەی س Jeltsinلتسین ەو ی Gorbachevمی گۆرباچۆڤ ەردەکانی سەگۆڕانکاریی

  ەکات کەڵبژاردنێکی نوێ دەم داوای هەکە ی یەپل  ەم بە. ئەیان نیی ەتیی دێمۆکراتیانەوایەو ڕ« ەوەرەس
بۆ   ەیەانگێڕشۆڕشکی  ەو ت تاەم کودەستی دروستی ئەبەاڵم بێگومان مەاڵت. بە سەد ەنێتەیەناسیۆنالیستان بگ

ندامانی  ەئ ەکۆن ەی دزێنراو، بگر «دێمۆکرات»ر مرۆڤی ەک هە. نەژێمێکی ناسیۆنالیستانڕ زراندنیەدام
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اڵت  ەسەد ەلەبێت در مان، ەش هەکەوەڕانەڵگەپاش ه ەی کۆمیونیستی کۆن ک  Nomenclatureناوی ەزنجیر
 .«ڕووس میللیلێر و ەی گەقینە ری ڕاستەکات بۆ ڕێبەو بێتوانا جێ چۆڵ د ەهرە چینێکی بێب». ەوەدوور بخرێن

 
 شێوازی حوکومڕانی  سیایس 

نێوان   ەت کرد هیشتا لە رانی سۆڤیەڕێب ەش بە ی پێشکەکەنام ەدا ک  1973  ەنیتسین لەسۆلژچێت ەد ەوەل
ی ەوەکات بەد ەدا ئاماژەمەو دەل بێت.ک ڕاڕا بووەالی  ەرستی ڕووسی لەپساالررێتی ەک و نەالی ەدێمۆکراتی ل
  ەرێتەو نەئدا   Medievalمی ناڤین ەردەشار و کۆمیونی جووتیارانی س ە. لەبووەی هەرێتی دێمۆکراتانەڕووسیاش ن

ڵێی دڵی ەد» ێت:نووسەنیتسین دە. سۆلژەدان ساڵەسمیراتی   رستیەپساالرمی ەسیست ەوەکی دیکەالی  ە. لەوبوەه
 ەل تێیدا بەو گ ەرستیدا بووەپساالرمی ەژێر سیست ەزار ساڵدا لەی هەماو ەڕووسیا ل ەک ەوەمەدەد ەوەخۆم ب

نیتسین  ە. سۆلژ»ەوت کردووەکەم پاشەی بیستەد ەتا سەی خۆی هەکی و بیرکارانەشەی لەرز وزەکی بەیەڕاد
ش بێت،  ەکۆمیونیستان یتیەرایەڕێب ەر بەت گەنان ەرست، تەپساالرمی ەسیست ەک ەوەکاتەئارام د ەوەخۆی ب

ند بێت، ەوایی قانوونبەرمانڕەکی بێت، ف ەستوورەاڵت دەسەشینی دەبوو: داب ەوەدا ئەرجیشی لێرەم رێت.لمێنەبس
ڕێی ئازاد   ەلێری ئامۆژگارانەکی گەتییەرایەنێ ها نوەروەنی و هەمەزادیی چاپکیش ئاەیەربڕین و تاڕادەئازادیی د

 بێت.

ی توند.  ەخنە ر ڕەب ەیان دای –نیتسین ەی سۆلژەم بۆچوونانەت ئە سۆڤی ە ڵستکارانی دێمۆکرات لەرهەب
بوو ەدەڕازی ن ەوەم بە. ئەاڵتی ئاشتییەڵگری خەی ه Andrej Sacharovساخارۆڤ درێ نە ناودارترینیان ئ

گرت، ەدێمۆکراتیی ڕۆژاوای د ەنیتسین لەی سۆلژەخنانەو ڕە. ئەوەنها خاو بکرێتەرستی تەپساالروایی ەرمانڕەف 
  ەت بەی تایب «ی نێو دێمۆکراتیاڵەرەی ب Orgy یا ژئۆر» ەراسان بوو لەنیتسین هە. سۆلژەوەکردنەتی دەم ڕەئ
. »ەیەی ئاپۆرەرە ب ەربەس کێ پتر»ی ەوەر ئەسەل ەداران تێیدا پێشبڕکێیانەتم ەسیاس ەڵبژاردن کەمی هەد
رستی،  ەپەستەد ەراسان بوو لە. هەوەی کاتییەست زۆرینەد ەوێتەکەان دتەمیللنووسی ەی چارەوەراسان بوو لەه

 ت. ەوڵەیی دساالردا و نزمیی ئاستی تەمیللپێناو  ەنزمیی ئاستی گیانی قوربانی ل

رێتی ەم نەم دێمۆکراتی و هەنی هەواوی الیەت ەنیتسین بەسۆلژ ەڕمانی کۆمیونیزم نێزیک بۆوکاتێک 
 ەنێو بنگ ە. لەو ەاکێشی هێشتڕ رنج ەلمێنراوی سەسەندین خاڵی نەچاڵم ەی ڕووسی گرت. بەدێمۆکراتیان
ری  ەژێر سێب ەوێتەکەیی دەوەتەندی نەوەرژەب» ێت.دزێنە تیی دەپتر حیزبای موانەه ەکاندا لەدێمۆکراتیی

نیتسین ئیدیالی  ە . بێگومان سۆلژ«تشێوێنێەد میللی تی ویستی ەیی حیزبایرەڕکاب». »ەوەندی حیزبەوەرژەب
نگی دێمۆکراتیی حیزبی ەپارس ەکاتە، ددەنگدان، بڕیاری هاوڕایی بێ Sobornostی سۆبۆرنۆست ەربارەڕووسی د

 .ەکی تێیدایەکییەرەبەخۆی و فر ەب

 مپێنیەکک بێ حیزب و بێ ەیەتاڕاد ەکەش دێمۆکراتییەمەڕا. ئەگەد ەووسانڕ کیەدێمۆکراتیی ەنیتسین لەسۆلژ
دا  ەڵبژاردەنی هەنجومەئ ەل رێت.سان ڕێی پێ بدە ک ەڵبژاردنی تاکەنها هەاڵم تەب هەبێت ڵبژاردن. حیزب با ەه

نێو   ەل تە حکوومندامانی ەئ ەڵبژاردە رکۆماری هەس بێت.کی حیزبی دروست ەکۆمەلەگبدرێت ڕێ نابێت 
 مان. ەرلەندامانی پەئ ە ک لەکات نەشان دیست نەدا د( Professional کارزان –ر )پرۆفیشیوناڵ ەوەپیشڵکی ەخ
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دەیەوێت  ێت.ڵچن ەه ژێرڕا ەلو  ەوردەورددێمۆکراتیی ڕووسی دەیەوێت نیتسین ەباسمان کرد سۆلژک ەو
یی  ەداوای دێمۆکراتیی ناوچ ەک ەرنج ڕاکێشەیشی سەوەئ ێت.زرێنەدام« ی بچووک ەوچێندێمۆکراتی »

ریی ەستپێشخەلپرسی و دەش داوای گمیللییر ئاستی ەسەت لەنانەی سویسرا. تەنموون ەکات، لەوخۆ دەڕاست
چێت ەپێنن. وا پێ دەلپرسی بسەان بتوانن گاڵتیەوی کراوکی دیاریەیەژمار ەش مانای وایەمەکات. ئەلێر دەگ

 رمانی.ەر حیزبفەرانبەب  تنگێک بێەنیتسین پارسەوخۆ الی سۆلژەدێمۆکراتیی ڕاست

. «دومای ئامۆژگار»بنرێت و ناو هەبێت دەبێت  ر باسکراەوبەمەل یەرانەوەپیشنی ەنجومەو ئەش ئەمەوێڕای ئ
  ەر بەرانبەمافی ڤیتۆشی بداتێ بدەیەوێت نیتسین ەاڵم سۆلژە، بەیربڕین و ئامۆژگاریەمیان بیروڕا دەرکی ئەئ

 بێت.کڕا ەواو یەی دومای ئامۆژگار تەرجەو مەب  کردنپێشنیاز ەقانوونێکی بێت

ن  ەبان. هەنێو خۆیاندا نات ەانیدا زۆر لێڵترن. لمڕی شێوازی حوکو دۆز ەتی لەوڵەوانی ناسیۆنالیزمی دەیڕەپ
ی ەوەلمێنن )گۆیا مانەناس Romanovری ڕۆمانۆڤ ەیسەق  ەی خێزانی کۆنەوەڕانەاڵم گەرن بەروەشاپ

کی توندی ەیەخنەڕ ەوەکات ەتی کۆ دەوڵەوانی ناسیۆنالیزمی دەیڕەی پەوە. ئ(«تێکی داون»ڕۆژاوا  ەنیان لەدرێژخای
کی ەچ ەب «ڕۆژاوا » ێت:ڵەرکۆمار. ئیدوارد لیمۆنۆڤ دەی س Jeltsinلتسین ەسیاسیی یمی ەسیست ەل ەپڕ ڕک

ترسناکتر. تۆم ەبۆمبای ئ ەل ەکەم چە، ئەالماری ڕووسیای داوەتی پەلی مرۆڤایەبیروڕای دێمۆکراتی و مافگ
ۆکراتی، پارتی ەوەکات ەد ەی، ک ەکەیپارتیتاک ەمەو کۆمیونیزم و سیست ەڕوو ەوەڕانەڕێی گ ێت:نووسەلیمۆنۆڤ د

اڵم  ەلمێنم. بەسەنی ئازاد دەمەخۆ و چاپەربەردن، دادپرسیی ساڵبژەه ، تیەایپارتەمی فر ە سیستدەڵێت . ەستراوەب
  ەر فروو بن لەسدەبێت   ە و پرنسیپانەگشت ئ»کات:  ەناسیۆنالیستی ڕووس داوا د ە ر کەس ەخاتەشی دەوەئ

بزاڤێک یان ر ەه ەل گرتنڕێ  ەوەکاتەر دەش هەمە. ئ«ڕووس میللییی ندەوەرژە رز: بەب ەرەئاست پرنسیپی ه
 بێت. ەدڵیان نەبۆچوونێک ناسیۆنالیستان ب

 «میللیمێکی ەسیست»دەبێت ی ڕۆژاوا، ڕووسیا  «ملێەدێمۆکراتاندنی زۆر»و  ەۆکراتیی کۆمیونیستان پارتیپاش 
ی  ەرایانەگئامانجی کۆ»ی  ەر بناخەسەلدەبێت  ەکدەڵێت  ەندەوەر ئەشیان لیمۆنۆڤ هەمەی ئەربارەد ێت.ڵچنەه
بڕیاری   ەواتەک رێت.زەکۆمیونی جووتیاران، دام ەویداران، واتەرێتی کۆڕی زەی نەو بناخ «لی ڕووسیاییەگ
 رێت.بک ەمەم سیستەڵکێشی ئەک تێهەیەشێو  ەبدەبێت ، دەنگدانوتنی بێ ەکڕایی، ڕێککەی

 

 ئابووری سازمات  

لێری ەتی گەسڵەڵ خە گەتیی ڕۆژاوا لەسازەتی و پیشەدارەرمایەس ەگوتویان ەوەمەی ەی نۆزدەدەس ەسالڤۆفیالن ل
نگ و  ەپارس ەڕووسیایان کردۆت ەت بەی تایببەرهەمهێنانی ەدوو شێو ەوەبری ئە. لەوەک ناگرنەڕووسی ی

کۆڕی   ەزیدا بێت و کشتوکاڵیش لەوەرەی هەچێو ەلدەبێت  سازیەپیش.  رانەکۆگش ەکەردوو شێوەه
پێش  ەها ڕەندیی ڕووسیی وەتمەنوێ تایبەرلەی ڕووسیا سئابووریی ەندەئایر ەس ەدێتویداراندا. کاتێک باس ەز
یاندا،   Subconsciousئاگای ون  ەلێری کۆن الی ڕووس، لەتی گەسڵەخ ەرخ پێیان وایەخرێن. سالڤۆفیلی هاوچەد

 .ەو نامۆیی کردوو  Frustration راسانیەهڵکی دووچاری ەی ڕۆژاوا خەرەروەبازاڕپ ەوەکردنو بیرەو ئ ەپارێزراو
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سازیی  ەک پیشەی ەن تا چ ڕادەناک ەوەم. باس لە یەی نۆزدەدەر ڕووسیای سەس  ەوەچنەر دەکسەسالڤۆفیل ی
 اڵمەب .84میللی رایەکۆگلێری ەتی گەسڵەخ ەربڕینێک بوون لەتیش دەمی سۆڤیەردەکانی سەتی و کۆلخۆزەوڵەد
هێز.  ەکی بەیە ڵگەب ەنەکەد ەم خاڵەڤیکی ناسیۆنالیست ئەبۆلشتی، باڵی ەوڵە ی ناسیۆنالیزمی دەرەنێو ب ەل
  ەسان ببن ەکەتاک ەدا بەرچوونی قانوونێک ڕێ دەد ەست لەن ڕێیان بەکی درێژخایەیەماو ڕیفۆرمڵستانی ەرهەب

 وی. ەن زەخاو

ی  ەشێوی ڕۆژاوای و چ ەسازی، چ شێوەی مۆدێرنی پیشجڤاک ەوازانەکنەواو یەی تەوانەل ەکێکەنیتسین یەسولژ
  ەیهێننەد ەمەردەم سەی ئێکۆلۆژیزمی ئەوەل ەساز نێزیکەی پیشجڤاک ەم لەی ئەخنە. ڕەوەکاتەت دەتی، ڕەسۆڤی

ری ڕامانی ەبەرل ەنیتسین، سەت، سولژە رانی سۆڤیەدا بۆ ڕێب  1973ی ساڵی ە کەنام ەر زوو لەر باس. هەب
 . تبێەنندی تێدا ەشەکرد گ ەی د «ندەکی مەئابووریی»داوای  ەوەبری ئەو ل ەوەکاتەت دەڕ ئابووریندی ەشەگ

نیتسین خاڵی ڕادیکالی ەوسای سولژەی ئەکەرنامە. ب »ەداڕزێن ە، بگرەر ناپێویستە ک هەن ئابووریندی ەشەگ»
ستی ەد یەشپی، ەوەسکدا بمێنێتەرتەی بەندازەئ ەل بەرهەمهێنان ێت،کشتوکاڵ ب ەی: ڕوو لەوەک ئەتێدا بوو و

کوژ ڕێی لێ  ە م هێنی ژینگەرهەب  ێت،بەن ەخانەباڵ ێت،کرەزن دروست نەشاری م ێت،تی خۆش بەرف ەد
 بونیات هاەی وجڤاک،  مرۆڤم ەکڕۆژاوای سیبیریای  ەل رێت.ستەکی ڕێی لێ ببەسەئۆتۆمۆبیلی ک ێت،سترەبب
 رێت.بن

ر  ەئابووری هر ەرانبەتیی خۆی بەڕەما دیدی بنەاڵتیان نەسەت دە رانی سۆڤیەڕێب ەیش ک ەوەنیتسین پاش ئەسولژ
تی  ەوڵەتی دەکات یارمەداوا د ەنموون ەما(. بەندی سیبیریا چی دی ناوی نەی شکۆم ەاڵم پرۆژەپاراست. )ب

دۆزی  ەنیتسین لەڵوێستی سولژەیسا هەستی. دەد یەپیشی بەرهەمهێنانیی رێتەی نەشێو بۆ ترخان بێەت
 ؟ ەوی چۆنەکیی زەسەتیی کەگڕگرتووی موڵکای

ندن راەکۆگدەڵێت م ەجووتیاران. ئ کۆمیونی ە کی مۆدێرن لەیەشێو ەنیتسین کۆلخۆز نابێتەدیدی سولژ ەب
Collectivization ری کشتوکاڵی ڕووسیای وێران  ەبەرلەک سەیەتاڕاد ەبگر نها چینی جووتیارانی کۆنی ڕمانەتە  ن

ک ەیەیش ڕێگە وەوی. بەکیی زەسەتیی کەی موڵکایکردن ەپیاد ەنیتسین دوودڵی ناکات لەسولژ ەواتەکرد. ک
ری ە. ڕووبەمەو دەی ئە و سنوورانەکیش بەیەر و تاڕادەبە گرتی 1914زیرانی ەکوەرە ی س Stolypinر ەب ەگرێتەد
نها  ەت رێت.ی پێ بدەڕێگنابێت زن ەویداریی مەز  بێت.سنووردار دەبێت موڵکی جووتیار  ەبێتەی دەوییەو زەئ

  رنج ەنیتسین پێشنیازێکی سە. سولژەبیانی بۆیان نییڵکی ەو خ کۆمپانیاوی بێت، ەن زەخاو ەیەس بۆی هەکەتاک
و شار ڕوو ەوێت پشتە ر بیانەسانی شارنشین گەر کەسەش بکرێت بەخۆڕایی داب ەوی بەزدەڵێت  ەیەاکێشی هڕ
ر  ەسەل ەیەورەکی گەترسییەویخوازی مەالوازبوونی ز»  ێت:ڵەد ەیەه ەرزێرانەوار و وەدیدێکی کۆنن. ەگوند بک ەل

 .ە یەم دیدەنگری ئەواو الیەنیتسین تەسولژ، «لێرەتی گەسڵەخ

 
 :ەبڕوان  ەبۆ نموون 84
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 میللیتیش دارستان. سامانی ەتایبەکی و بەن سامانی سروشتەوی، خاوەن زەخاو ە ببێتهەبێت ڕێی نابێت بیانی 
کۆڵۆنی. فرۆشتن   ەینەڕووسیا بک ەیەوەک ئەو ەمەئدەڵێت نیتسین ەداری بیانی. سولژەرمایەس ەبفرۆشرێن بنابێت 

 ڕوو بدات.نابێت  ەمە. ئ»ەری ئێمەروەس ەرن ببنە و» ێت:بڵ ەاڵتانی دیک ەو ەڕووسیا ب ەیەوەمانای ئ ەوەرەد ەب

ڵی ەکی تێکەئابووریی»تێیدا  «میللیی ئابووریشۆڕشێکی »بۆ  ەیەی هەرنامەی بتەوڵەدلیمۆنۆڤی ناسیۆنالیستی 
های ەست وەبەمەبچێت ەش دەوەلێڵن، لی ەکەرنامەکانی نێو ب ە. خاڵەهاوکێش ەکاتەد «ادی جڤاکی«دو « ەژیران

  ە بدەبێت  ەورەی گکۆمپانیا. ەوەند خاڵێکی کۆنکرێتی تێدا جودا بکرێتەچدەکرێت ش ەوەوێرای ئ بێت.لێ کرا
،  ەی دیکەرکانەر مۆدێلێکی هاوئەیوگۆسالڤیای کۆن یان ه ەل ە، نموونەڕێوەببرێ ب «رمانیی کرێکارانەخۆف »
گێڕن.  ەد ەورەی گکۆمپانیان ەکانیان، کاری خاوە، یان سازمانندانەکارمڵکوو ەت نا، بەوڵەش دەوەب رێت.ربگیەو

 کۆمپانیاەورد سازیی بچووکدا،ەبواری پیش ەل ێت.تدا بمێنەوڵەست دەد ەلدەبێت ش  ەرتەئ ەربەس سازییەپیش
کی ەسەموڵکی ک ەزۆر بکرێنەب نابێتبواری کشتوکاڵدا،  ەکان، لەبن. کۆلخۆز ەوەسان ەکەست تاکەدەب ەیەبۆی ه

م  ەبن. بەک هەشانی ی ەشانب ،راەگم کۆەو ه راە تاکگم ەتیی هەیموڵکا ێت،ت خۆش بکرەرف ەددەبێت اڵم ەب
ی ەوانەچێت. ئەد ەوەکییەسەپیر کشتوکاڵی ک ەی پتر بتەوڵەدی ناسیۆنالیزمی ەوانی دیکەیڕەپ ەلیمۆنۆڤ ل ەیەشێو
 رێت.کرێ بگ ەکان بەکۆلخۆز ەوی لەجووتیار ز ەن تاکەر ڕێ بدەگ ەباشترین باردا م ەل ەدیک

ر  ەرانبەدژن ب  میللیڤیکانی ەبۆلشها ەروەهتی و ە وڵەناسیۆنالیزمی د وانیەیڕەپ بڵێین ت پێویست ناکات ەڵبەه
  ەکە وێدا هاتووەل ،ەناسیۆنالیستانتێکی مانیفێس ەل ەکەیەڕاگواست ەڵگە. باشترین بمۆدێلی بازاڕی ئازادی ڕۆژاوا

اڵت،  ەسە، دەپار»رستنی ەتا پەوە. ئەوەڕاپێچ کردۆت «می ناڤینەردەتاریکستانی س»بازاڕی ئازاد ڕووسیای بۆ 
ئادگاری پیوریتانیزمی  ەب  کیەڵچوونێکی ئاکارەه ەواتە. کەبوو ەپیاد «کیەشەزووی لەی و ئاروتیژتوند
 گرن.ەبازاڕی ئازادی د ەناسیۆنالیستان ل ەک ەیەخنانە م ڕەپشت ئ ە، لەوەکییەئاکار

  ەب کردنرەسەچار] Shock Therapyک شۆک تێراپی ەو «ئابووری دیکتاتۆریی»  ەک لەیەماودەڵێت لیمۆنۆڤ 
دەبێت  ی نرخ  Rigorous. کۆنترۆڵێکی دژوار بازاڕی ئازاد ستیەناوبردنی جێ دەبۆ ل ەپێویست[ «ەشۆک »صدم

لیمۆنۆڤ    رێت.ستێنەبودەبێت سازی و کشتوکاڵ ەی پیش «ملێەی زۆر Privatizationساندن ەک» رێت.پێنەبس
ڕێی   ە، لراڵ ەنتەسی ستەڕێسابئابووریدا،  ەکات لە د« ەی دیکتاتۆریان  Interventionردان ەست تێوەد»داوای 

 . ەوەاڵتە سەدن ەی خاورانێکەنوێن

 

 ا ئوتوپی

پشت  ەکی لەیوێنان چ ەکەالنڕێژی دپ میللیڤیکی ەڕ و بۆلشەرپەناسیۆنالیستی سی ەمیللیی  ەم شۆڕشەئدەبێت 
م ە، هەڕووسان یمیللی تێکی ەسیاس»ی دروست بوونی ەمای ەببێتدەبێت   ەم شۆڕشەئ ێت،ڵەبێ؟ لیمۆنۆڤ د

  ریەڕێب»و   «بپارێزێتل ەانی گگرووپندی گشت ەوەرژەها بەو میللییکی ەکی، و ئابوورییەرەم دەکی و هەنێو
  ە. لەو ەزرێتەت دابمەوڵەد یریەروەاڵت و سەسەد ەیەوە ڕوون ئ ەرەئامانجی ه ێت.خشەاڵت ببەو ەب «نوێ میللیی
تیی  ەکیەجاران ی  ەک ەوەیدا بکاتەپ ەاڵتەسەو دەتی ڕووسی ئەوڵەددەبێت  ەنوێو ئایدیۆلۆژییتی ەسڵەڕێی خ
 یبوو. ەت هەسۆڤی
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واوی ەرد و ناتەنی نابێگەر الیەسەخت لە، جەوانەپێچەنادات. برد لێ ەنیتسین الفی داڕشتنی ئیدایالێکی بێگەسولژ
ر ەگە. مەختەکجار سەکارێکی ی« ەرانەروەو دادپ ەهۆشیاران»کی ەکات. ئافراندنی حوکومڕانییەی خۆی دەکەکار

کانی  ەشاد ەجڤاکت ەنانەت رێت.بڕاستێن ەوردە، وردApproximationوڵدان و نێزیکاندن ەڕێی ه ەنها لەت
م  ەل« ەوەیدابوونەش ەک بە، نەوەواو کراوەچاوی ت ەب»دەبێت ردی. مرۆڤ ەبێگ ەکجار دوورن لەڕۆژاوایش ی

 ێت.بڕوان ەانجڤاک

  ەی پتر ڕووی لەاکئوتوپیاڵم ە. بەاکردی تێدایئوتوپیکی نوێ هێزێکی ەی ڕووسیایەربارەنیتسین دەی سولژوێنا
  ەتێریالیزم. نەم  ەندی ماددی و لەشەگ ەدوور ل ەێکجڤاک. ەکی ئیدیالی ڕووسیای کۆنەیەوێن ە، لەڕابوردوو

ی  ەت پلەکی خۆیانن. سیاسەژینی ناخ ەوەتەڕاونەنوێ گەرلەڵکی تێیدا سەستکورتی. خەد ەو ن ەڕێژی تێدایەڵەک
و ەڕووسیادا پت هزری  ەم لەردەی هەی «کیەگیان»  ەندەهەڕو ەبدرێت ەرز دەب ەر ەی هەپل بێت.رزی ناەب ەرەه

   .ەبوو
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 کان ەیکوردی  ەلیسی  زاراو 
 

 Economism یتیەئابوورا
 Economic یکەئابوور
 Economy یئابوور
 Chaos ڵەئاژاو

 Implicit ەژانێو نائاشکرا، ناوتو  Explicit ئاشکرا
 خلوق ە : مەدیرە: خالق، ئافە. ئافراندقاندنڵ: خوئافراندن
 Ethics یئاکارناس 

 Moralism یتەئاکار
 Consciousness ئاگا
 Subconsciousون  یئاگا

 Teleology یژۆلیۆلێ : تیئامانجناس 
 Instrument ئامراز
 Instrumental یکەئامراز
 Instrumentalism زمیکەئامراز

 Inflation ئاوسان
 Idealism زمیالیدیئا
 . یتیەنا ەوانڕب -Positive یتیەئا
 Atomism یتیەماۆتەئ
 Empirical ەرانەزموونگەئ
 Empiricism یرەزموونگەئ
 Anarchism زمینارکەئ
 Geometryیناس ەندازەئ
 Objective -یکەتەباب - یڤکتەبژۆئ
 Imperialism زمیالیرێمپیئ
 Eschatology یتاناس ەبن ،یژۆلۆسکاتێئ

 Objest تەباب
 Transformation زاندنۆبارگ
 .رزترەب  تڵەوەد ە : لتڵەوەد -بان
 .رزترەب یژۆل یۆدیئا ە: لیژۆلیۆدیئا -بان
 .رزترەب راەتاکگ ە: لراەتاکگ -بان

 Revisionist بژارخواز
 Revisionism یتەبژار

 Consumer رەمبەرهەب
 Productionنانێمهەرهەب
 Reformable تێ بکر رمۆفڕیدەشێت : رمۆفڕیرەب
 Noble ەگزادەب

  Institutionalization یندەبەبنک
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 Potential یکەزێه  یبوون
 Theory بیردۆزە
 Theorist بیردۆز
 Theoretic ەانەکییبیردۆز

 Intellectualism یتەرکاریب
 Intellectual یرکاریب
 Bureaucratization کراتاندنۆریب

 .داەهاورد یمەره ەب رەس ەب رزەب یگومرگ یپاندنەس  ەب ڵیماۆخ یمەرهەب یپاراستن Protectionism یتیەپاراستنا
 Finance یکارەپار

 Virtue( ەلی)فض یپاکژ
 Parliamentarism یتەمانەرلەپ
 Struggle for existence انیژ ەیلەپ
 Extremism یتیەرایگەڕپ
 Right wing extremism وڕەاستڕ ییتیەرایگەڕپ
 Social contract یاکڤج یمانەیپ
 Gradualism یتەدارەپل
 Positive right  یڤتەزۆپ ی: مافیڤتەزۆپ
 Profession ەشیپ
 Professional رەوەشیپ
 زمیتانیوریپ یوانەیڕەپ Puritan تانیوریپ
 Puritanism زمیتانیوریپ
 Avant- garde وڕەشێپ
 Nostalgic خوازەنیشێپ
 Norm رەوێپ
 Normative یکەرەوێپ

 Individual راەتاکگ
 Individualistic ەانیراەتاکگ
 Individualism ییراەتاکگ

 Prosperity ندەژەت
 Bible ەلینجی و ئ  وراتەت ەیکراوۆ: کلیوجەت
 Totalitarian – ریگشتگ  – تاریتالۆت
 Society - ەگەڵمۆک – اک ڤج
 Social یاکڤج
 Quality یتیەراۆج
 Cosmopolitanism یتیەراە هانگیج

 Predestination رەدەزاوقەق نووس،ەچار
 Quantity یتیەنداەچ

 Theology یخوداناس 
 Self-consciousness ئاگاۆخ
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 Distribution شکردنەداب
 ککردنڕێ: کردنڵدارما
 Darwinism زمینیدارو  ،یتیەنایدارو
 Darwinism  Social یاکڤج یزمینیدارو ،یاکڤج یتیەنایدارو

 . رەزێپار ،ی: محامداواگر
 Stagnation ستانەداو

 ەو ەهێنانپاساو ر، یبرە: تدروستاندن
 Anit-Intellectualism یتەرکاریبەدژ
 Anti-Individualism ییراەتاکگەدژ
 Anti-Semitic( ەکەجوولە)دژ یسامەدژ
 Contra revolution شۆڕشەدژ
 Anti-Rationalism ییراەشگۆهەدژ

 Contrary دژواتا
 Contradiction ستانەدژو

 Mystic یتیەشاێروەد
 Internalization نێروونچەد
 ەڵ رتەس  ت،یلە: ئرێستبژەد
 Elitism زمیتیلە: ئیتەرێستبژەد
 Statesman تکارڵەوەد
 State Welfare یرانەشگوزۆخ یتڵەوەد

 Dualism یتەدوان
 Metamorphose  ێکۆڕخگۆد
 Dialectic کیکتەالید
 ێ نیبب واریو د  ستەرب ەب یوی ودەئ کێس ە: کرەدەتید
 Decentralization ندناڵنتراەسید
 Decentralism زم ڵینتراەسید
 Antiquity نیرێد یمەردە: س نیرێد
 Democratization کراتاندنۆمێد
 Representative Government یکەرەنێنو ییکراتۆمێد
 Radicalism زمیکالیادڕ
 .زانێداه  ەیوانەچێپ زبوون،ێهە: بزانێاهڕ
 Evolution سکانڕ
 Villain Serf اریجووتەشڕە
 Racism یتیەرستاەزپەگڕە
 Instinct of self-preservation یزێپارۆخ ی( ەزیرە)غ ک ەمڕە
 Absolutism یتیەهاڕە
 Legitimist رەروەواپڕە
 Legitimism یتیەواڕە
 Aspect ووکارڕ
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 Enlightenment یر ەشنگ ڕۆ  یمەردەس  :یرەشنگڕۆ
 Reform رمۆفڕی
 Reformer رمکارۆفڕی
 Reformation یرمکارۆفڕی
 Reformism زمیرمۆفڕی
 Reformist ستیرمۆفڕی
 Relativism ییراەگەژڕێ
 ت یلەئ ر،ێستبژەد  ،ەڵرتەس 
 Axiom ەنێلمەس 
 Central ڵنتراەس 
 Democratic centralism ەانیکراتۆمێد یزمڵینتراەس 
 .ە: نقابکایندەس 

 Utilitarianism یتەسوودخواز
 Subject: زات ەبژۆس 
 Subjective یڤکتەبژۆس 
 Intuition ەس ۆس 
 Intuitive کرد ەس ۆس 
 Socialism زمیالیس ۆس 
 National Socialism ییللیم یزمیالیس ۆس 
 Cynicism زمینیس 

 .ەکەشار یرەوروبەد یکانەشار و ناوچ ک یە  ەبوون ل یتی بر ەک ەنیر ێد ینانیۆ یکانەتڵەوەد ستەبەم Polis: تڵەوەدەشار
 Nebulous ینگەبەش ی: گازنگەبەش
 Social Chauvinism یاک ڤج یزمین ۆڤیش

 Fascism زمیفاش
 Development فراژووتن

 Philosophy Synthetic  ەستەکبێت ەیفەلسەف
 International یللی مەفر
 Multinational ەییوەتەنەفر
 Physiocratism زمیکراتیۆزیف
 Feudalism یتەودالیف
 Feminism زمین یمێف

 ی : عملیکەکار
 Privatization ساندنەک
 Keynesianism یتیەنزاەیک
 .تێنڕێسووەڵیه ە سڵێک کێتڵەوە: دتڵەوەدەسڵێک
 Mass Production مەرهەبۆک
 Machinery: رخەچۆک
 .ەشێو ک زۆد کەڵێمۆ: کزۆدۆک
 Corporative یراتۆرپۆک
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 Commune( ە)ناوچ ونیمۆک
 Communalism یتەونخوازیمۆک
 Communism زمیونیمۆک
 Reaction یرستەپەنۆک
 Conservative وارەنۆک
 Conservatism یتەوارەنۆک
 Social Conservatism یاکڤج ییتەوارەنۆک
 Ultra Conservatism ەڕرپەس  ییتەوارەنۆک
 Collective یکۆیەک

 .کراەد ێپ انییرانبازۆز رگەم تاەه ما،ڕۆ یکەڵخ یابواردن ڕ ۆب  ەک گوتراەد ەالنیو د  ەلۆیک وەب Gladiator رۆاتیگالد
  Economic Growth یئابوور یندەشەگ

 Scepticism یتەگومان
 Nonviolence  ەڕالش

 Liberalism زمیالەڕبیل
 liberalism Social یاکڤج یزمیالەڕبیل
 Interaction یککارێل
 Leninism زمینینێل

 Marxism- Leninism زمینینێل – زمیمارکس
 Marxism زمیمارکس

 Survival of the fittest بارەل ەرەه ەیوەمان
 Personalistic نیب ۆڤمر
 Humanism یتیەاۆڤمر
 Homo economicus یکەئابوور ۆڤیمر
 Materialism زمیالیرێتەم
 Historical materialism ژووکردێم یزمیالیرێتەم
 Mercantilism زمیل یرکانتەم
 .مانڕۆ ییرۆمپراتیئ ک ەو یوانەفر  کجاریە یتڵەوە: دتڵەوەدەزنەم
 Monetarism زمیتارینەم
 Monetarist ستیتارینەم
 Mechanism زمیکانیم
 National یللیم

 Pauperism یتیەنابووتا
 Determinism یتەناچار

 Nazism زمیناز
 Internationalism زمینالیۆرناس ەنت یئ - Nationalism زمینالیۆناس 
 Alienation بوونۆنام
 Irrationalism ییراەشگۆناه
 Irrational یکەشۆناه

 Implication ژێناوتو
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 Middle ages  نڤینا یمەردە: س نڤینا
 Negative یتیەنا
 Inconsistent وڕەکیەنا

 Idealization نمووناندن 
 .ەیینموون  یتڵەوە: دتڵەو ەدەنموون

 .تێکرەن شەداب کێ: شتشەبەن
 Tradition تێرەن
 Traditionalist زێتپارێرەن
 Traditionalism یزێتپارێرەن
 Aristocratic traditionalism ەکراتانۆستیرەئ ییزێتپارێرەن
 Traditional یکەتێرەن
 .زمووەئ ەیوانەچێپ کراو، ەنەبەجرە: تزمووەن

 Neoconservatism یتەوارەنۆکێنو
 Representative یکەرەنێنو
 Role ەرۆن
 Approximation کاندنیزێن
 Intersubjective, یڤکتەبژۆ س  - وێن

 Import هاوردن
 Ontology یژۆلۆنتۆ: ئیبوونناس ەه
 .ژارانەه ەبدرێت ەد  یتەارمی ەب ەکەیە: پارەژارانەه
 Catastrophe ساتە: کارندەژەه
 Universal یکەمەه
 Universalism یتیەکەمەه
 Heterogeneous زەگەڕەمەه
 Export ناردنەه
 Distinction ردنێوەاڵ ه
 Rationalism ییراەشگۆه
 Rational یکەشۆه
 Rationalist خوازیکەشۆه
 Common وون ڕ یشۆه
 Causal یکۆیەه
 Moderate  منکارێه
 ی تەاڵ هاوو شتمان،یهاون د،ێ: هاوزیتەاڵ و

 Standardization نگاندنڕەکیە
 Eugenic کینیوجی
 Eurocommunism زمیونیمۆکۆوری
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