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پێشــــەكی

بەمانـــای  رێـــك  هاوچـــەرخ.  دیموكراســـییەتی 
دوورخســـتنەوەی خەڵك دێت لەبەشـــداربونیان لەسیاسەت، 
لەالیەكـــی دیكەشـــەوە بەمانـــای لەسیاسەتخســـتن دێـــت. 
ئەمـــە پارادۆكســـی سیاســـییە كـــە ئەمـــە روپۆشـــكردنی 
ــتیوانی  ــەرخ و پشـ ــی هاوچـ ــە لیبرالیزمـ ــییەتە بـ دیموكراسـ

كۆمپانیـــاكان.
ــاهی و موڵكایەتـــی  ــەی پادشـ ــایەتیدا و پۆســـت پلـ لەپاشـ
گشـــت بـــۆ تاكێـــك لـــە زۆربـــەی سیســـتەمەكانی حوكمڕانیـــدا، 
ــە ئەلتەرناتیـــڤ و مەرجـــی ژیانـــی  ــراوە بـ دیموكراســـی كـ
ــی  ــۆ چینـ ــەدا بـ ــەردوو بارەكـ ــە لەهـ ــن پێموایـ ــی، مـ سیاسـ
وەكـــو  چونكـــە  یەكـــە،  چـــوون  كۆمەڵگـــە  خـــوارەوەی 
ماركـــس دەڵـــێ )لـــە پاشـــایەتیدا ئێمـــە خەڵكمـــان هەیـــە 
بـــۆ دەســـتوور، بـــەاڵم لەدیموكراســـیەتدا دەســـتوورمان 
ـــەم سیســـتمە جێگۆركێـــی  هەیـــە بـــۆ خەڵـــك( هـــەر كامێـــك ل
پێبكـــەی یەكســـانە، ئـــەم فەلســـەفەیە كـــە ئامانجەكـــەی روونـــە 
لەجەوهـــەردا  فەلســـەفەش  بكرێـــت،  پراكتیـــك  دەبـــێ  و 
گەرەكیەتـــی دیموكراســـیانە گەشـــە بـــكات و رەچەڵەكـــی 

ــەوە.  ــی بدۆزێتـ ــی مرۆیـ ــوو ئامانجێكـ هەمـ
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باســـەكەی ئێمـــە لەســـەر ئـــەوە نییـــە كـــە لەبنەچـــەوە قســـە 
لەســـەر دیموكراســـی بكەیـــن و دوای ئـــەو تەمەنـــە زۆرەی 
ـــن و پێناســـەی  ـــەوە بكەی ـــی چەمكەكـــە توێژین ـــك بوون لەدای
بكەینـــەوە، بەڵكـــو هەوڵـــی فكـــری بۆ خوێندنـــەوەی چەمكەكە 
دەدەیـــن، هەوڵێـــك بـــۆ دۆزینـــەوەی ئـــەو وەهمـــەی كـــە 
دونیـــای هـــەژاران و ســـتەملێكراوانی ســـەرقاڵ كـــردووە 
بەبەهەشـــتێكی وەهمـــی، بۆیـــە ئـــەم لێكۆڵینەوەیـــە هـــەم 
لەســـەرچاوەی چەمكەكـــە و هـــەم لێكەوتەكانـــی و هـــەم 
ئـــەو زەمەنـــە جیاوازانـــەی كـــە ئـــەم چەمكـــە تێیـــدا ژیـــاوە 
ـــەم سیســـتمە  ـــوە دســـتپێدەكات بۆچـــی ئ ـــەوە، لەوێ دەكۆڵێت
جێكەوتـــە نەبـــووە تائێســـتا بەهەڵواســـراوی ماوەتـــەوە، 
پرســـیارەكەش ئەوەیـــە كـــە ئایـــا ئـــەوە خەڵكـــە نایانـــەوێ 
ئـــەو حوكمڕانییەتـــە بەدەســـتی خۆیانـــەوە بێـــت و گروپـــە 
مشـــەخۆرەكان دوور بخەنـــەوە لـــە گرەوكـــردن بەخەڵـــك 
ـــەوە  ـــان ئ ـــەوە، ی ـــر عینوانـــی سیســـتم گرەوەكـــە ببەن و لەژێ
بـــن و  بژیـــن و یەكگرتـــوو  پێكـــەوە  نایانـــەوێ  خەڵكـــە 
پێكـــەوە خـــاوەن یـــەك گوتـــار و یـــەك زمانـــی هاوبەشـــی 
ژیـــان بـــن، یـــان ئـــەوە دەستشـــكاندنەوەی هەمیشـــەیی 
ــەو  ــە لـ ــە رێگـ ــیەكانە كـ ــە سیاسـ ــوان گروپـ ــی نێـ و ملمالنێـ
تاكـــە هۆشـــیارانەش دەگـــرن كاریگەرییـــان هەبێـــت بەســـەر 
بیروهۆشـــی خەڵـــك بەگشـــتی، یـــان چەمكێكـــی الســـتیكییە 
ــی  ــتەبژێری سیاسـ ــوان دەسـ ــەی نێـ ــژەدان بەگەمـ ــۆ درێـ بـ
و كۆمپانیـــاكان، هەمـــوو ئـــەم ئەگـــەر و پرســـیارانە چەنـــد 
وەاڵمێكـــی جیاوازیـــان هەیـــە كـــە بریتیـــن لەرەهەنـــدی 



5

مەد
حە

ۆ م
مك

س

ــی.  ــیۆلۆژی و سیاسـ ــووری و سۆسـ ــی و كولتـ جوگرافـ
ـــە تێكـــەڵ بـــە سیســـتمی ئابـــوری  ـــا دیموكراســـی ئەوەی ئای
بكرێـــت و وەكـــو كەرەســـتەیەك لەپێنـــاو درێژكردنـــەوەی 
ــڕۆڵ  ــتمی كۆنتـ ــتەمكاری و سیسـ ــی سـ ــی حوكمڕانـ تەمەنـ
دەســـەاڵتەكان  رەعیەتـــی  هـــەر  خەڵكیـــش  و  بمێنـــێ 
مانـــای  ئـــەوە  یـــان  جیاوازیەكیانـــەوە،  بەهەمـــوو  بێـــت 
كەمتەرخەمـــی گروپـــە هۆشـــیارەكانە كـــە مانـــای جیاوازیـــان 
بـــۆ دۆزیوەتـــەوە و ملمالنێكەیـــان بردۆتـــە ئاســـتێك خەڵـــك 
بەگشـــتی شـــارەزایی نەبێـــت لـــەو ســـتایلە سیاســـییە، ئەگـــەر 
ـــی  ـــر خەم ـــۆرە سیاســـییەكان، زیات ـــە بۆچـــی خـــاوەن تی وای
سیســـتمی حوكمڕانیـــان هەیـــە لـــەوەی گروپـــە سیاســـییەكان 

هەیانبێـــت؟. 
  ئـــەم باســـە ســـەرەتاكەی لەوێـــوە دەســـتی پێكـــرد كـــە 
ئیمپریالیـــزم دوای ســـەركەوتنی لەســـەدەی 19 رابـــردوو، 
لەزۆربـــەی واڵتانـــی رۆژئـــاوا بـــۆ تاقیكردنـــەوە بێـــت یـــان 
بـــۆ جێگیركردنـــی پێگـــەی خـــۆی، سیســـتمی تۆتالیتاریزمـــی 
ســـەرچاوەی  كەنیســـەوە  لەدەســـەاڵتی  كـــە  راگەیانـــد 
ـــۆ كیشـــوەری  ـــوو ب ـــدی ســـەرەتا شـــااڵوبردن ب ـــوو، ئی گرتب
ئەفەریقـــا و بەشـــێك لـــە ئاســـیا كـــە رۆژهـــەاڵت بـــوو، 
چونكـــە تۆتالیتاریزمـــی ئیدیۆلۆژیایـــی، دۆخێكـــی دیفاكتۆیـــی 
وەرگـــرت، چونكـــە هـــەم لەیەكێتـــی ســـۆڤیەت و هـــەم بەنـــاوی 
ســـەرەتای ســـەرهەڵدانی جەنگـــەوە، بـــوو بـــە كەرەســـتەیەكی 
ـــی  ـــراوان بوون ـــۆ دەســـەاڵتە سیاســـییەكان و ف پشـــتیوانی ب
بزووتنەوەیەكـــی  لەژێـــرەوە  لەكاتێكـــدا  كێشمەكێشـــەكە، 
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دیكـــە بـــۆ مانـــەوەی سیســـتمی دەســـەاڵتدارێتی لەژێـــر 
عینوانـــی دیكـــەدا گەرەكـــی بـــوو درێـــژە بەتەمەنـــی خـــۆی 
بـــدات و سەركەوتنیشـــی بەدەســـت هێنـــا، ئەویـــش ئەوكاتـــە 
ـــە  ـــوو گوای ـــەی خوڵقاندب ـــەو خەیاڵ ـــە دیموكراســـی ئ ـــوو ك ب
ـــۆ ئینســـان و ســـتەملێكراوەكان،  ـــا ب ـــەوەی بەه دوای گەڕان
ــتەملێكراو و  ــە ئیتنییەكانـــی سـ ــۆ گروپـ ــازادی بـ ــاف و ئـ مـ
ئـــازادی بەیـــان و عەقیـــدە و هتـــد چارەســـەری دۆخـــی 
سۆســـیۆ سیاســـی دەكات كـــە نەیكـــرد، لەكاتێكـــدا ئـــەم 
درووشـــم هەڵدانـــە تەنهـــا وەكـــو ئەلتەرناتیڤـــی سیاســـی 
بـــوو دژ بـــە یەكێتـــی ســـۆڤیەت، ئیدیعاكـــەش ئەوەبـــوو 
كـــە گوایـــە ســـەرجەم تاكـــەكان لەگـــەڵ یـــەك یەكســـان و 
ـــر، لەكاتێكـــدا  ـــی یەكســـان دەبـــن لەگـــەڵ یەكت هێـــزی ماتریاڵ
ــا  ــدا بـــە پاڵپشـــتی تەكنۆلۆژیـ ســـەرمایەداری لەگـــەڵ هاتنیـ
و ئابـــوری داگیركـــراو و كۆمپانیـــا و كەرتـــی تایبـــەت، 
گرەوێكـــی كـــرد وەكـــو ســـەرەتا و وەكـــو سیســـتم گەرەكـــی 
بـــوو فۆڕمێكـــی تـــر بـــدات بـــە دیموكراســـی، هەروەهـــا لەگـــەڵ 
ـــت و  ـــدا بیگونجێنێ ـــی دەوڵەتداری دۆخـــی هـــەر جوگرافیایەك
لەگـــەڵ ئیكۆنۆمیزمـــی جهانیـــدا هارمۆنیـــا وەربگرێـــت، كـــە 

دواتـــر ئـــەم پالنـــە ســـەریگرت. 
ســـتراكتۆر بـــۆ چەمكەكـــە لـــە ئەندێشـــەی كـــۆن بـــۆ 
ــوو،  ــەت جێگیربـ ــی سیاسـ ــە جیاوازەكانـ ــەری بابەتـ جەوهـ
بۆیـــە سیســـتمی سیاســـی زاڵ ناچـــار بـــوو ناوەڕۆكـــی 
چـــۆن  هـــەروەك  بـــكات،  دەســـتكاری  گۆڕانكاریـــەكان 
ــی  ــە بەپێـ ــوێنێكی دیكـ ــۆ شـ ــوێنێكەوە بـ ــی لەشـ دیموكراسـ
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شـــوێنەكە  مێـــژووی  و  كۆمەاڵیەتـــی  كوولتـــووری 
بـــۆ  جیاوازیـــان  جوگرافیـــاوە  و  هەلومـــەرج  لەبـــارەی 
و  ئابـــووری  سیســـتمی  ئـــەوەی  لەبـــەر  درووســـتبوو. 
بـــازاڕو توانـــای تەكنۆلۆژیـــا، ســـنووریان بـــۆ سیاســـەت 
ــتایلی  ــان سـ ــا، دەســـەاڵت و حوكمڕانەكانیـــش بەهەمـ كێشـ
كۆمەاڵیەتـــی جوگرافیاكـــە مامەڵەیـــان لەتـــەك چەمكەكـــە 
كـــرد، بەمانایەكـــی دیكـــە دیموكراســـیەتی باویـــش تەماشـــای 
بەرژەوەنـــدی دەوڵـــەت دەكات و هـــەر بـــەو ئاڕاستەیەشـــدا 
واڵتانـــی  لـــە  ئەگـــەر  واتایـــەی  بـــەو  دەكات،  گـــوزەر 
ـــۆ دەستاودەســـت  ـــت ب ـــوورەش هەبێ ـــەو كولت رۆژهـــەاڵت ئ
كردنـــی دەســـەاڵت لـــە حیزبێكـــەوە بـــۆ حیزبێكـــی دیكـــە 
ـــاوەی 4 ســـاڵ،  ـــۆ م ـــی ب ـــەی حیزب ـــڕۆژە و بەرنام ـــی پ بەپێ
بـــەاڵم ســـەرەنجام خـــودی ئـــەو حیزبـــەش هەڵگـــری هەمـــان 
ـــت  ـــە بگۆڕێ ـــدا نیی ـــە، لەتوانایی ســـتراتیژی سیاســـی دەوڵەتیی
ـــاوەی  ـــۆ م ـــكات ب ـــەوە سیاســـەت ب و بەئاڕاســـتەی پێچەوان
4 ســـاڵی داهاتـــوو، كـــە ئەمـــە لەئامریـــكا تـــەواو پێچەوانـــەی 
هەمـــوو دونیایـــە و تەنهـــا دوو حیـــزب دەستاودەســـتی 
و  كۆمـــاری  حیزبـــی  ئەویـــش  دەكـــەن،  دەســـەاڵت 
دیموكراتییـــە لەئامریـــكا كـــە لۆگۆكانیـــان فیـــل و گوێدرێـــژە، 
حیزبـــی كرێـــكاری و پارێزگارەكانـــە لـــە ئەنگڵســـتان، ئـــەم 
بابەتـــە لـــە یەكێـــك لەچاپتەرەكانـــدا بـــە درێـــژی باســـدەكەین.
دەركەوتـــووە كـــە قەیرانـــی ئابـــوری بـــۆ هـــەر دەوڵەتێـــك، 
ــتكراو  ــان درووسـ ــت یـ ــك بێـ ــە خۆڕسـ ــەو قەیرانـ ــابا ئـ سـ
پێهێنانـــی  شكســـت  بـــۆ  ناتـــەواوە  دیاردەیەكـــی  بێـــت، 



8

سی
كرا

یمو
ی د

ەهم
و

ـــە لـــە ســـەدەكانی  سیســـتمی سیاســـی، ئـــەم خـــەون و خەیاڵ
ــان پیـــالن و تاكتیكـــی سیاســـی بـــووە،  ــدا هەمـ رابردووشـ
و  عەدالـــەت  خەڵـــك  ســـەرەكییەكەی  مەتڵەبـــە  چونكـــە 
ــتمی  ــی سیسـ ــی فۆڕمـ ــەك دیموكراسـ ــووە، نـ ــانی بـ یەكسـ
سیاســـی، ئێســـتاش لەزۆربـــەی جوگرافیـــای واڵتانـــدا ئـــەو 
ـــەاڵت و  ـــی رۆژه ـــان واڵتان ـــە نموونەی ـــن ك ـــە بەكاردێ گەمان
بەشـــێك لـــە رۆژئاوایـــە و لەوالشـــەوە هینـــد و نیپـــاڵ و 
ــەو  ــگ ئـ ــەاڵم گرینـ ــد، بـ ــیاییەكان و هتـ بەنگالدیـــش و ئاسـ
ــە  ــژەی بـ ــراوە و درێـ ــە كـ ــۆ قەیرانەكـ ــە بـ ــتنەیە كـ رێكخسـ
گەمەكـــە و هاوكێشـــە بەردەوامەكـــە داوە كـــە كۆمپانیـــا 
ـــن هەمیشـــە  ـــزەكان دەیجوڵێن ـــەی زلهێ زەبەالحـــەكان، ئەوان

هاوكێشـــەكە پێكـــەوە دەگونجێنـــن. 
هەمـــوو ئـــەم رەوتـــەی كـــە لەپەراوێـــزی گەمـــە سیاســـی 
ــاوكاری  ــە، هـ ــان هەیـ ــی جیاوازیـ ــەكان بۆچوونـ و ئابورییـ
بـــۆ  دەكـــەن  هاوچـــەرخ  ســـەرمایەداری  سیســـتمی 
ـــكا  ـــەی ئامری ـــەو گەمان ـــەش ئ ـــە، لەوان ســـەركەوتنی دۆخەك
و بەریتانیـــا لەگـــەڵ فەرانســـە و چیـــن كردیـــان لـــە ســـاڵی 
2009 وە تاكـــو ســـاڵی 2019، مەبەســـتم خۆپیشـــاندانی 
لـــە  لەئێســـتایە  بـــەر  هیلـــەگ زەردەكانـــی چەنـــد ســـاڵ 
فەرانســـە و بەشـــێك لـــە ئەوروپـــا نمایشـــی ناڕەزایەتـــی 
كرێـــكاری خۆیـــان كـــرد، كـــە ترســـناكترین خۆپیشـــاندانی 
ـــاوا  ـــەواوی رۆژئ ـــە ت ـــاردە سیاســـی ی ـــەو دی ـــوو، ئ ســـەدە ب
ئێـــران  لەگـــەڵ  فەرانســـە  چونكـــە  بینـــی،  بەخۆیـــەوە 
گەمـــەی ترســـناكی دەكـــرد، ئەمـــە وایكـــرد كـــە بەتایبەتـــی 
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ملمالنێـــكان  بـــە  تێكـــەڵ  ئابـــوری  بەســـتایلێك  ئامریـــكا 
بـــكات، تـــا ئـــەو جێگەیـــەی كردبـــووی بـــە پەراوێزێكـــی 
گرینـــك بـــۆ سیاســـەت و دەستشـــكاندووە لەگـــەڵ یەكتـــر، 
مەبەســـتم لـــە پەراوێزەكانـــی وەكـــو ئێـــران و كۆریـــا و 
ئاســـیاییەكان و لەســـەرووی هەمووشـــیانەوە چیـــن كـــە 
هـــەم گەورەتریـــن دەوڵەتـــی ســـەنعەتییە و هـــەم تـــەواوی 
ـــەك  ـــە دیموكراســـیەتی بەڕادەی ـــازاڕی داگیركـــردووە، ئەم ب
پاشەكشـــە پێكـــرد كـــە نـــەك هـــەر بـــۆ كۆمەڵگـــە و دەوڵـــەت 
رادەیـــەی  ئـــەو  تـــا  بەڵكـــو  بـــوو،  زیـــان  و حوكمڕانـــی 
قەناعەتیـــان  سیاسییەكانیشـــەوە  بـــە  خەڵـــك  تـــەواوی 
ئاســـایی  هەلومەرجـــی  بەپێـــی  دۆخەكـــە  كـــە  كردبـــوو 
خـــۆی دەگوزەرێـــت، بەڵـــێ نێوەنـــدە سیاســـیەكان و خەڵـــك 
لەكاتێكـــدا  دیموكراســـییەتەیە،  جـــۆرە  بـــەو  پێویســـتیان 
ئـــەوان باشـــیان دەزانـــی كـــە وەهمەكـــە هێنـــدە ئاشـــكرایە، تـــا 
ـــی هەمـــوو تاكێـــك شـــاش  ـــەی بیرۆكەكـــە لەزەین ـــەو رادەی ئ
و كاڵ ببـــووەوە و بەئاشـــكرا پاشەكشـــەیان دەكـــرد، ئـــەو 
دیمەنـــەی كـــە كچـــە ســـەربازێكی فەرانســـەیی بەبەرچـــاوی 
هەمـــوو میدیـــای دونیـــاوە داوای لـــە خۆپیشـــاندەران و 
پۆلیـــس دەكـــرد ئـــەو بكـــوژن، تەنهـــا ئـــەوەی لەژێـــر عینوانـــی 
ناڕەزایەتـــی و بەرگریكـــردن لـــە دەوڵـــەت، واڵتەكـــە تێـــك 
نـــەدەن، ئـــەم داوایـــە هێنـــدەی پاشەكشـــەی سیاســـی بـــوو 
بـــۆ ناڕازییـــەكان، هێنـــدە ســـۆزداری نەبـــوو بـــۆ ژیانـــی 
كۆمەاڵیەتـــی و لەوێشـــەوە بـــۆ تێگەیشـــتنی دەوڵـــەت، لـــەو 
شـــانۆیەی كـــە دەگـــوزەرا و پێشـــتریش ســـاڵی 2013 لـــە 
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ئاڵمـــان و ئیســـپانیا و یۆنـــان هەمـــان ســـیناریۆ هەبـــوو 
بەنـــاوی هەاڵیســـانی قەیرانـــی ئابـــووری. 

ئـــەم ســـیناریۆیە پێشـــتر لـــە ئامریـــكا هەبـــوو كـــە كێشـــەی 
ــتریت(  ــر عینوانـــی كێشـــەی )ۆڵ سـ ــكا لەژێـ دارایـــی ئامریـ
گەیشـــتە لوتكـــەی ژیـــان، هەمـــوو هاواڵتییـــەك شـــارەزایی 
سیاســـەتی  خـــودی  باگڕاوندەكـــەی  كـــە  هەبـــوو  لێـــی 
و  عێـــراق  بـــە دەوڵەتانـــی وەكـــو  بەرامبـــەر  ئامریكایـــە 
ئەفغانســـتان و واڵتانـــی عەرەبـــی، چونكـــە دووچـــار نەزیفـــی 
ـــەوەی ســـەرباز و كەرەســـتەیەكی  خوێنـــی ئابـــوری ببـــوو ل
زۆری هەواڵگـــری و حوكمڕانـــی رەوانـــە كردبـــوو كـــە 
ــی  ــە قازانجـ ــیناریۆكە بـ ــی سـ ــێك لەدەرەنجامـ ــر بەشـ دواتـ

ــكایەوە.  ــكا نەشـ ئامریـ
دیموكراســـی بـــەدەر لـــەو دیمەنـــە سیاســـی باوانـــەی 
هەیـــە، لەبـــارەی مێژووییـــەوە بـــە ســـێ زەمەنـــی جیـــاواز لـــە 
ســـەدەكانی بـــەر لەزاییـــن و ســـەركەوتنی ســـەرمایەداری 
و شكســـتی ســـۆڤییەت تێپەڕیـــوە، بۆیـــە ســـێ دیمەنـــی 
جیـــاوازی بەخۆیـــەوە بینیبـــوو كـــە هیـــچ كامیـــان لـــەوەی تـــر 
نەدەچـــوو، تەنانـــەت لـــەو واڵتـــەش كـــە ســـەرەتا لێـــی لەدایـــك 
ــە  ــەر جێكەوتـ ــەك هـ ــە نـ ــوون، چونكـ ــر ناچـ ــووە لەیەكتـ بـ
نەبـــوو بـــوو، بەڵكـــو ئاسەواریشـــی نەمابـــوو لەبـــارەی 
ـــی  ـــە لەســـەر گۆڕین ـــە بۆچـــی داواكارییەك ـــەوە. كەوات فكریی
ــكۆی  ــە پاشـ ــو ببێتـ ــی، تاكـ ــە بەتایبەتـ ــی رۆژهەاڵتـ شوناسـ
رۆژئـــاوا و ئامریـــكا، هەڵبـــەت ئەمـــە روونـــە كـــە ئـــەو جـــۆرە 
ـــای دیكـــە ســـەر  ـــە جوگرافی ـــت ل ـــە نەبێ ـــەم ناوچان ـــە ل گەمەی
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ناگرێـــت، بۆیـــە بەنـــاوی دیموكراســـی یـــەوە بەردەوامـــی بـــە 
فـــەزا سیاســـییەكە دراوە و خەڵكیـــش لەپەنـــای بۆچوونـــی 
ــە  ــردووە، ئێمـ ــوڵ كـ ــان قبـ ــە هەمەالیەنەكەیـ ــاواز دۆخـ جیـ
لێـــرەدا بـــە هەناســـەیەكی رەخنەگرانـــەوە لێكۆڵینـــەوە لـــەم 
بەربـــاس،  دەخەینـــە  لێكەوتەكانـــی  و  دەكەیـــن  چەمكـــە 
چونكـــە  دیموكراســـی،  وەهمـــی  نـــاوە  نـــاوم  بۆیـــەش 
دەركەوتـــووە كـــە دیموكراســـییەت سیســـتمیكی وەهمـــی 
یـــە بـــۆ خۆشـــگوزەرانی ئینســـان لەهـــەر شـــوێنێك و لەژێـــر 

ســـایەی هـــەر سیســـتمێك و دەوڵەتێـــك بـــێ. 

سمكۆ محەمەد 
هاوینی 2019 
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لەوەهمی ئایینی یەوە .. بۆ وەهمی سیاسی 

وەهـــم چەمكێكـــە بـــۆ شـــتی نادیـــار دەشـــێ، شـــێوەیەكە 
لـــە شـــێوەكانی تێكچوونـــی هەســـت، یـــان شـــیكاری بـــۆ 
هەســـتكردن بـــە هەقیقـــەت لەالیـــەن ئینســـانەوە بەرامبـــەر 
بـــە دیـــاردە جیـــاوازەكان، لەوێشـــوە ئـــەو وێنایانـــەی كـــە 
پێیانوایە واقیعین و هەن، ئەم زاراوەیە ئەگەرچی بەشێكی 
ــتكراوەوە  ــایكۆلۆژیای درووسـ ــەزای سـ ــە فـ ــی بـ پەیوەندیـ
هەیـــە، بـــەاڵم بەشـــێكی فراوانـــی پەیوەندیـــی بـــە ئەفســـانەوە 
ناســـراوە،  بە)مایـــا(  هیندۆســـییەكان  لـــەالی  كـــە  هەیـــە 
ـــە هیندســـتان  ـــەزن ل ـــی م ـــو پێكهاتەیەك ـــەوان وەك ـــە ئ چونك
كـــە دەوڵەمەنتریـــن كۆمەڵگـــەن لـــە ئەفســـانە و وەهـــم و 
وەكـــو  زانســـتێك،  هەمـــوو  لـــەدەرەوەی  شـــەعوەزەن 
بەشـــێكی تایبـــەت لەپێداویســـتی ژیـــان لەگەڵیـــدا دەژیـــن و 

ــن.  ــە شیكارییەكەشـ ــی الیەنـ ــە و خاوەنـ قبوڵیانـ
لـــەرووی فەلســـەفیەوە چەمكـــی وەهـــم، چەمكێكـــە ناتوانـــێ 
خـــۆی  خـــودی  جۆراوجۆرەكانـــی  رەهەنـــدە  بـــە  وەاڵم 
بداتـــەوە نـــەك زانســـت، بەمانـــای ئـــەوەی فەزایەكـــی نادیـــار 
ــری  ــان هەڵگـ ــی، یـ ــەری واهیمـ ــكەش دەكات بەكارێكتـ پێشـ
ئـــەم دونیابینییـــە وەهمیـــە، ئەویـــش هەوڵدانـــە لەرێگـــەی 
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شـــۆڕش بـــەرەو ســـەركەوتن، ئـــازادی بـــۆ عەدالـــەت و 
ــد.  ــتم و هتـ دیموكراســـی بـــۆ گۆڕینـــی سیسـ

ــەی  ــەو قەناعەتـ ــتۆتە ئـ ــدا گەیشـ ــی خۆیـ ــە لەتێزەكانـ نیچـ
كـــە هەمـــوو ئـــەو شـــتانەی لـــەدەرەوەی ویســـتی ئینســـان 
خۆیـــەوە بەرهەمدێتـــەوە، ســـەرچاوەكەی لەالشـــعورەوە 
ســـەرهەڵدەدات و وەهمـــە. بـــەاڵم مەترســـیدارترین وەهـــم 
بەرهەمیدەهێنێـــت،  سیاســـەت  كـــە  موفرەدەیەیـــە  ئـــەو 
چونكـــە لـــە ئامادەنەبوونـــی خەیـــاڵ و هەقیقـــەت و واقیـــع 
واقیعیـــش  وەكـــو  و  ســـەرهەڵدەدات  بیركردنـــەوەوە  و 
خـــۆی دەردەخـــات، وەهمـــە كوشـــندەكەش ئەوەیـــە كـــە 
كۆمەڵگەیـــەك بـــڕوای بـــە گروپێـــك بێـــت تاكـــو بەهەشـــتیان 
بـــۆ بەرهەبهێنـــن، یـــان نرخیـــان بـــۆ دابنێـــن و بەخۆیانـــی 
بفرۆشـــنەوە، نموونـــەش ئەوەیـــە كـــە دوو گروپـــی دژ 
و  ملمالنـــێ  بـــۆ  بەكاربهێنـــن  كۆمەڵگـــە  دوو  بەیەكتـــر، 
بكـــەن،  سیاســـەت  ئیســـتاتیكای  بـــە  تێكـــەڵ  فەزاكـــەش 
ـــێ  ـــان پ ـــی بفرۆشـــنەوە و ئاگـــری گەمەكەی كەچـــی بەخۆیان
جـــۆش بـــدەن، بـــۆ نموونـــە وەهمێـــك بـــۆ رزگاركردنـــی 
نیشـــتیمان و بـــۆ ئاییـــن و بـــۆ تـــاك و بـــۆ حیـــزب و نەتـــەوە 
كۆمەڵگـــەی  كەســـێكی  هەمـــوو  هتـــد،  و  ئایدیۆلۆژیـــا  و 
رۆژهەاڵتیـــان ســـەرقاڵ كـــردووە و بۆتـــە واقیـــع، لەكاتێكـــدا 
ـــاو  ـــە بەتەمەنـــی كۆمەڵگەیـــەك، لەپێن ئەمـــە بـــۆ كـــورت هێنان
ژیانێكـــی رەفـــا بـــۆ گروپێـــك كـــە داینەمـــۆی وەهمەكـــەن، 
خـــودا،  و  ئاییـــن  بوونـــی  دەســـتەوداوێن  »بێگومـــان 
بەشـــكڵ و شـــێوەی جۆراوجـــۆر بەقـــەت مێـــژووی ژیانـــی 
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مرۆڤەكانیـــش  و  هەیـــە  تەمەنـــی  مـــرۆڤ،  كۆمەاڵیەتـــی 
ـــە  ـــرس ل ـــان و ت ـــەی رەنجـــی ژی ـــۆی جۆراوجـــۆر لەوان بەه
مـــردن، دەســـتەوداوێنی هێـــزی بـــان سرووشـــتی دەبـــوون، 
بـــەاڵم بونیادگـــەری ئایینـــی دیاردەیەكـــی نـــوێ و جیـــاوازە، 
بـــە دەربڕینێكـــی دیكـــە ئێســـتاكە ئاییـــن لـــە چوارچێـــوەی 
ــەرچاوەی  ــن سـ ــە گرینگتریـ ــدا بۆتـ ــەی خۆیـ بونیادگەرایانـ

ــدا«.)1(.  ــە جیهانـ ــوناس لـ شـ
بەچەمكـــە  دەبەســـتێتەوە  فەلســـەفە  كـــە  ئـــەوەی   .
ــە  ــا، ئەوەیـ ــەت و ئایدیۆلۆژیـ ــك بەسیاسـ ــی نزیـ ئاكتیڤەكانـ
كـــە فەلســـەفە وەكـــو یونیڤێرســـاڵێك خـــۆی مەتـــرەح دەكات 
نییـــە بەخاڵێـــك كـــە ناتوانـــێ ژیـــان بگۆڕێـــت،  و رازی 
بەومانایـــەی دیموكراســـی كـــە بەرهەمـــی فەلســـەفەیە، بۆیـــە 
ئـــەم ئەگەرانـــەی لەپێـــش خـــۆی دانـــاوە، تاكـــو بتوانـــێ 
ـــۆ دەســـەاڵتێكی دیكـــە،  ـــج بگۆڕێـــت لەدەســـەاڵتێكەوە ب ئامان
ـــە ئاكســـیۆنەكاندا نمـــوودی خـــۆی دەبینێـــت  كەچـــی تەنهـــا ل
ــە،  ــەفی هەیـ ــتی فەلسـ ــان مەبەسـ ــدا هەمـ ــە هەقیقەتیشـ و لـ
كـــە سیاســـەت فێڵـــی لێكـــردووە وەكـــو ئـــەوەی لەســـەرەتای 
ـــی فەلســـەفەوە، سیاســـەتیش لەرێگـــەی گەمـــەی  لەدایكبوون
جـــۆراو جـــۆرەوە، ئـــەم گـــرەوەی بردۆتـــەوە و فەلســـەفەی 
كـــردووە بەخزمەتـــكاری خـــۆی، بۆیـــە فەلســـەفە لێـــرەدا 
هێـــزی  كـــە  خایەنەكەیەتـــی  كـــورت  توانـــا  دۆڕاوی 
بەكارهێنانـــی پرنســـیپەكانی خـــۆی پـــێ ئاكتیـــڤ ناكرێـــت، 
بـــۆ ئایدیـــاكان و رێـــژەی ئـــەو كارێكتەرانـــەی كـــە هەڵگـــری 

ــان.  هەمـــان ئایدیـ
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بـــە ئەســـتێرەكردنی تاكـــی ئاكتیڤیســـت لەنێـــو مەحفەلـــی 
سیاســـی هاوچەرخـــدا كـــە مۆدێرنـــە ئابـــوری كـــردووە 
بـــە حاكـــم، بـــۆ بەریاڵكردنـــی بـــازاڕە هەمـــە چەشـــنەكانی، 
واقیعـــدا،  لەنێـــو  وەهمێـــك  لەدرووســـتكردنی  بەشـــێكە 
هەیـــە  ناوەڕاســـت  رۆژهەاڵتـــی  لـــە  ئـــەوەی  وەكـــو 
جیـــاوازی  رەهەنـــدی  و  هەیـــە  فەلســـەفی  ئیعتیبارێكـــی 
ئاییـــن و مەزهـــەب و  وەرگرتـــووە، ئەویـــش لەڕێگـــەی 
هونـــەر و ئیـــدەی سیاســـیەوە دەبنـــە ئەســـتێرە و لەســـەر 
ـــەم جـــۆرە وەهمـــە  ـــەوە دەردەكـــەون، ئ شاشـــەی تەلەفزیۆن
لـــەو ماكینەیـــەوە بەرهەمدەهێـــت كـــە لەرێگـــەی زمانـــەوە 
ــێ  ــی پـ ــێكەوە و ریتواڵێكـ ــەی كەسـ ــە فوودانـ ــوو دەكرێتـ فـ
ـــی  ـــت نزم ـــزی كوالی دەبەخشـــن، دواجـــار ئۆتۆریتـــەی بەهێ
ـــدا دەكـــەن، مەبەســـت لەخەڵكـــی عەوامـــە، ئەوانیـــش  ـــۆ پەی ب
لەنێـــو عەشـــیرەتێك یـــان گروپێكـــی ئیتنیكـــی و گروپێكـــی 
فراوانـــی مەزهەبـــی و هتـــد ئامـــادەن، چونكـــە هەڵگـــری 
شوناســـێكی بنەماڵەیـــی یـــان عەشـــیرەتی و حەشـــیمەتین، 
نموونـــەش ئـــەو ناوانـــەن كـــە لـــەدوای ســـاڵی 2000 لـــەدوای 
هێرشـــەكەی ســـەر هـــەردوو تـــاوەری بازرگانـــی ئامریـــكا 
كـــە بـــە 11 ئۆكتوبـــەر ناســـراوە، دەركەوتـــن، ئیـــدی هەندێـــك 
كـــەس وەكـــو ئەســـتێرەی سیاســـی دەركەوتـــن، نموونـــەی 
ـــەی و  ـــن الدن و كوڕەك ـــو ب ـــەری لەناوچـــووی وەك كارێكت
هەروەهـــا كەســـانی وەكـــو زەرقـــاوی و ئەبوبكـــر بەغـــدادی 
و مەالكریكار و هتد دەركەوتن و پێشـــتریش شـــا مەســـعود 
و تاڵیبانـــەكان لـــە ئەفغانســـتان بـــوون و زەواهیـــری و 



16

سی
كرا

یمو
ی د

ەهم
و

ــانی  ــەوە كەسـ ــی دیكـ ــد، لەالیەكـ ــدادی و هتـ ــر بەغـ ئەبوبكـ
ــد و  ــەو ئاخونـ ــان ئـ ــد، یـ وەكـــو مورســـی و سیســـی و هتـ
مـــەال و بەنـــاو چاودێـــرە سیاســـی و رۆژنامەنـــووس و 
یاریكـــەرە وەرزشـــیانەن كـــە بـــەردەوام لەمیدیـــادا باســـی 

گرنگـــن.  
  زاراوەی وەهـــم زیاتـــر رەهەندێكـــی خورافـــی و ئایینـــی 
هەیـــە، بـــەاڵم لەمێـــژووی زۆر كۆنـــی ناوچـــەی رۆژهەاڵتـــی 
لـــەالی میســـرییە كۆنـــەكان  بەتایبەتیـــش  ناوەڕاســـت و 
ـــا ئـــەو پـــەڕی بەواقیعكردنـــی،  ئـــەم بابەتـــە كاری پێكـــراوە ت
بۆیـــە هێنـــدەش موناقەشـــە كـــراوە تـــا ئـــەو رادەیـــەی كـــە 
كێشـــەی ســـوبێكتی پـــێ چارەســـەر بكـــەن، ئیـــدی ئـــەم 
هەوڵـــە واقیعییەتـــی وەرگرتـــووە، ســـەردەم و قۆناغێـــك 
كـــە فیرعەونییـــەكان ســـەردار بـــوون، ئاییـــن لەســـەرەتای 
ســـەرهەڵدان و گەشـــەی ژیانـــی بـــوو، ئەســـتێرەیەكی وەكـــو 
ئیبراهیـــم پێغەمبـــەر بـــوو بـــە پاڵەوانـــی بنەمـــای چیرۆكـــەكان، 
بەچەكوچێكـــەوە پەیكـــەری فیرعـــەون و خوداكانـــی شـــكاند، 
بەپێـــی چیرۆكەكـــە بەشـــێك لـــەو وەهمـــەی تێكشـــكاند كـــە 
لـــەالی زەیینیەتـــی خەڵـــك جێكەوتـــە ببـــوو، دوا بـــەدوای ئـــەو، 
موســـای پێغەمبـــەر هـــات كـــە داوای كـــرد دژی ناعادالەتـــی 
ــوو  ــت نەبـ ــەس پەیوەسـ ــتنەوە و كـ ــەكان بووەسـ فیرعەونـ
بـــە بانگەوازەكەیـــەوە و قبـــوڵ نەكـــرا، ئـــەو ســـەرەتا باســـی 
ئـــەوەی كردبـــوو وەكـــو بزووتنەوەیەكـــی كۆمەاڵیەتـــی 
بیرۆكەكـــە  یەعنـــی  مەیـــدان،  بێنـــە  سۆسیالیســـتی  و 
ـــی  ـــوو دژی نایەكســـانی سیســـتمی حوكمڕان سۆســـیالیزم ب
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و نەهێشـــتن و قبـــوڵ نەكردنـــی ژیانـــی كۆیالیەتـــی، بـــەاڵم 
ـــدی موســـا  ـــەو باســـەیان پشـــتگوێ خســـت، ئی ـــك ئ كـــە خەڵ
بابەتەكـــەی  و  خوێنـــدەوە  خەڵكەكـــەی  ســـایكۆلۆژیای 
بـــە خـــودا ناســـییەوە گرێـــدا، بەوپێیـــەی كـــە هێشـــتا لـــەو 
بـــەو  نەگەیشـــتبوو  عەقـــڵ  و  هۆشـــیاری  ســـەردەمەدا 
عەقڵیـــش  ببێـــت،  ســـتەمكاری  دژی  ئینســـان  ئاســـتەی 
ـــەك  ـــەزۆر خودای ـــە ب ـــە ك ـــە ئایینیەكان ـــان و بیرۆك دژی ئیم
ــەی  ــەو خودایـ ــی ئـ ــكی ئینســـان، بەتایبەتـ ــن لەمێشـ دەچێنـ
مەبەســـتیش  و  دەكات  حوكمڕانـــی  زەمیـــن  لەســـەر 
دەســـەاڵتی یەكەمـــی حوكمڕانییـــە، تەنانـــەت مەســـیحییەت 
كـــە زەمەنێكـــی دووروو درێـــژ دوای موســـا دێـــت، ناتوانـــێ 
خـــۆی بخاتـــە پلەیەكـــەوە كـــە چیتـــر ئینســـان لـــە چاوەڕوانـــی 
وەهمـــدا نـــەژی، مافـــی عەقڵیـــش لەكاتـــی بێدەســـەاڵتیدا 
دەبێتـــەوە،  بەرجەســـتە  و  پێدەكرێـــت  هەســـتی  زیاتـــر 
عەقڵـــی بیركـــەرەوە زەبـــری خـــۆی هەیـــە كـــە لەجەنگێكـــی 
كـــە  دەردەخـــات  خـــۆی  بڕواهێنـــەری  هێـــزی  نادیـــاردا 
ـــی،  ـــی و واقیع ـــی ریاڵ ـــە هەقیقەت ـــك ل ـــگات بەجۆرێ ـــەر ب ئەگ
بۆیـــە موســـا وەكـــو نموونەكانـــی دیكـــەی بـــەر لەزەمەنـــی 
خـــۆی، دوای ئـــەوە دەســـتی كـــرد بـــە بانگەشـــەی ئـــەوەی 
كـــە لەگـــەڵ خـــودا هـــەزار و یـــەك وشـــە قســـەی كـــردووە 
ــا  ــانی موسـ و داوای لەخـــودا كـــردووە رووی خـــۆی نیشـ
بـــدات، بـــەاڵم لەئەنجامـــی ئـــەو دەركەوتنـــەی خـــودا، كێـــوی 
ــوو  ــتی بەوەبـ ــە پێویسـ ــە كـ ــەم چیرۆكـ ــوتاوە، ئـ ــوور سـ تـ
گوێڕاڵـــی  و  گوێگـــر  لەزەینـــی  بگرێـــت  خـــۆی  جێگـــەی 
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ئایینـــی و كۆیلەكانـــدا، دەبـــوو بكرێنـــە پیـــاوی ئەفســـانەیی 
ــە  ــت، ئەمـ ــۆی وەربگرێـ ــای خـ ــیحریان رێسـ ــوە سـ و لەوێـ
پێویســـتی بـــەوە بـــوو رەواجـــی زیاتـــری هەبێـــت لەگوتـــاری 
ئایینـــی و دەســـەاڵتی مەعریفـــی، ئـــەم دەســـەاڵتە وەهمیـــە 
ــتاش كاری پێدەكرێـــت  ــووە، ئێسـ ــە بـ بەرادەیـــەك جێكەوتـ
ــووە  ــەوە بـ ــەوە، بەپێچەوانـ ــی بكاتـ ــرێ رەتـ ــەس ناوێـ و كـ
ـــی ئایینـــی  ـــۆ بەئیســـتاتیكا كردن ـــە كێوێـــك ی كیمیایـــی و ب ب
لەالیـــەك، هەروەهـــا بـــە ئیســـتاتیكایی كردنـــی رواڵەتـــی ژن 
و رازاندنـــەوەی ژنانیـــش هـــەر لەكۆنـــەوە بەكاردێـــت و 
وەكـــو بابەتێكـــی پیـــرۆز نـــاوی دێـــت، مەبەســـت لەوەیـــە بـــۆ 

كلـــی چـــاوی ژنـــان بەكاردێـــت. 
لـــەدوای ئـــەو مێـــژووە وەهمییـــە ئایینییـــە، قۆناغێكـــی 
وەختێـــك  میســـر  لـــە  دیســـان  پێشـــەوە،  هاتـــە  دیكـــە 
كرێكارانـــی عـــەرەب لەژێـــر دەســـتی مەگـــۆل و یۆنانییـــەكان 
ــە  ــە هاتـ ــان و جنۆكـ ــەرگیری ئینسـ ــی هاوسـ ــوون، بابەتـ بـ
ئۆلیمـــەوە  شـــاخی  بەســـەر  خـــوداكان  كـــە  پێشـــەوە 
تێكـــەڵ  عفریتەكانـــەوە  و  مەهوســـی  لەگـــەڵ  بـــوون، 
بـــوون، هەروەهـــا زۆربـــەی بـــڕواكان كـــە پڕبـــوون لـــە 
خەڵـــك جگـــە لـــەو واقیعـــەی كـــە لەراســـتیدا وەهـــم بـــوو، 
شـــتێكی تـــر نەبـــووە«.)2( بەپێـــی ئـــەو فـــرە گێڕانەوەیـــە 
بێـــت بـــۆ رەســـەنایەتی چەمكەكـــە، ئـــەم چەمكـــی وەهمـــە 
لـــە ئەفســـانەكانەوە ســـەرچاوەی گرتـــووە كـــە لەقورئانـــدا 
ــی  ــە لەعەقڵـ ــردووە كـ ــی كـ ــراوە و كارێكـ ــۆ كـ ــاژەی بـ ئامـ
خەڵكـــدا جێگیـــر بێـــت، ئێمـــە لێـــرەدا لەژێـــر ئـــەو كاریگـــەری 
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لەمیســـرەوە  ناوەڕاســـتدا  لەرۆژهەاڵتـــی  كـــە  وەهمـــەی 
هاتـــووە و بۆتـــە ریـــاڵ، هـــەروەك قیپتیـــەكان لـــە شـــاخی 
موقتـــەم تـــا ئێســـتاش هـــەن، فاتیمیەكانیـــش وەكـــو وەاڵمێـــك 
بـــۆ دوعـــای ســـاڵحەكان لەپشـــت فاتیمییـــەكان كـــە خاوەنـــی 
هەقـــی ئاییـــن بوونـــە وەكـــو خورافیـــات، بەگشـــتی بەشـــێكن 
لەدیكۆمێنتـــی مێژوویـــی لەعەقـــڵ و لۆژیكـــی ئـــەو ســـەردەمە. 
ســـەرەتای ئـــەم چەمكـــە وەهمییـــە كـــە شـــعورێكی گشـــتییە 
و لەچوارچێـــوەی ئایینـــدا بەرتەســـك كراوەتـــەوە، هـــەروەك 
ـــەی  ـــی جولەك ـــووە و گەل ـــدا هات ـــی یەهودی ـــە ئایین ـــەوەی ل ئ
كـــە  جوگرافیاییـــەی  ناوچـــە  ئـــەو  بەخاوەنـــی  كـــردووە 
بـــە ئیســـرائیل ناســـراوە، وەكـــو ئـــەوەی ناوچەكـــە خاڵـــی 
ــە  ــەی ئایینییـ ــی دیكـ ــە وەهمێكـ ــر، ئەمـ ــی تـ ــە خەڵكـ ــت لـ بێـ
كـــە بـــەزاری خـــوداوە واقیعییەتـــی وەرگرتـــووە. ســـالڤۆی 
لەمبارەیـــەوە  هاوچـــەرخ،  چیكـــی  بیرمەنـــدی  ژیـــژاك 
نموونەیەكـــی سۆســـیۆلۆژی دەهێنێتـــەوە و بەســـەر وەهمـــی 
سیاســـیدا پراكتیكـــی دەكات و دەڵـــێ ) وەهـــم ناتوانـــێ 
ــت  ــەوە راسـ ــو دیوەكەیـ ــت و لەهەمـ ــا بێـ ــاوكات و هاوتـ هـ
ـــی  ـــە دۆخێك ـــان ل ـــەوا خۆم ـــت، ئ ـــەر وەهابێ ـــە گ ـــت، چونك بێ
بـــێ مانـــا و مەحاڵـــدا دەبینینـــەوە، بـــۆ نموونـــە عاشـــقێك بـــە 
ـــە ئامێـــز گرتـــووە، وەختێـــك  حیســـابی خـــۆی عاشـــقەكەی ل
دەمامكەكانیـــان الدەبـــەن، دەبینـــێ ژنێكـــی دیكـــەی غەریبـــە، 
ژنەكـــەش تەماشـــادەكات ئـــەوە رائولـــی عاشـــقی نییـــە، 
ـــەو  ـــەوە و ل ـــی خـــۆی وەردەگرێت ـــە ریالێت ـــەش وەهمەك بەم

حاڵەتـــە رزگاریـــان دەبێـــت(. 
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لەبـــارەی ئەفســـانە ناســـییەوە بـــاس لـــە چەنـــد كارێكتەرێـــك 
ـــان و  ـــە ئەفســـانەكانی یۆن ی وەهمـــی مێژوویـــی دەكرێـــت ل
ناوچـــەی نـــاودار هاتـــووە، لەوانـــەش هەرقـــل ی یۆنـــان و 
ـــە مانایەكـــی فەلســـەفەی  ـــا و ســـوپەرمانەكەی نیچـــە ك رۆم
واتـــە  )ئیلیـــا(  لـــەرووی جوگرافیـــەوە  هەیـــە، هەروەهـــا 
و  ئیســـالمییەكان  لـــەالی  كـــە  ئیســـرائیل  ئۆرشـــەلیمی 
ــە  ــەو فریادڕەسـ ــان ئـ ــراوە، یـ ــودس ناسـ ــە قـ ــتین بـ فەلەسـ
ئیســـالم و كریســـتیان  مێـــژووی  لـــە  كـــە  وەهمییانـــەی 
و  ســـوداس  لەوانـــەش  هاتـــوون،  ناویـــان  یەهـــودی  و 
ـــە  ـــە ب ـــد. هەمـــوو ئەمان ـــەزەری و عیســـا و هت مەهـــدی مونت
رزگاركـــەری خەڵكـــی بـــاوەڕدار ناویـــان هاتـــووە و كاری 
ــراون،  ــر كـ ــەكان جێگیـ ــۆلۆژیای ئایینـ ــە میسـ ــت لـ پێدەكرێـ
لەكاتێكـــدا وەكـــو گۆدۆكـــەی ســـامۆئیل بێكـــت ی خاوەنـــی 
شـــانۆی عەبەســـییەت، هیچیـــان نەهاتـــن و خەڵكیـــان رزگار 
نەكـــرد و وەهمێكـــی ئایینـــی كۆمەاڵیەتـــی بـــوون. هەمـــوو 
ئەمانـــە كـــە لەســـایەی سیســـتمی ئایینـــی و حوكمرانـــی 
زمانەوانییـــەوە  لـــەرووی  و  بەرهەمهـــات  خیالفـــەت 
جێكەوتـــەی نێـــو خەڵـــك بـــوون، لەســـایەی ئـــەو سیســـتمەوە 
بـــوو كـــە ئێســـتای بەرهەمهێنـــاوە و گەشـــەی كـــردووە و 

ــی.  ــراوە دیموكراسـ ــاوی نـ نـ
ئایدیالـــی دیموكراســـی هەمـــان ئـــەو مانایـــەی هەیـــە كـــە 
ـــوڵ بكـــەن،  ـــر قەب ـــك ناچـــار دەكات هـــەم بەوەهـــم یەكت خەڵ
هـــەم شـــێوەی خەباتـــی سیاســـی و حزبایەتـــی بگـــۆڕن و 
ــەن بـــۆ رزگاربوونێكـــی وەهمـــی،  ــار بكـ ــەم خەڵـــك ناچـ هـ
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تاكـــو بچنـــە بـــەردەم ســـندووقەكانی دەنگـــدان و جارێكـــی 
ـــەواو بێـــت و  ـــەوان ت تـــر شـــەڕی سیاســـی لەســـەر شـــانی ئ
دەســـتەبژێرێكی تـــری مشـــەخۆر خۆیـــان لەســـەر حیســـابی 

عەقلییەتـــی مـــردووی ئـــەوان دەوڵەمەنـــد بكـــەن.
وەهمێكـــی دیكـــەی سیاســـیی هەیـــە بـــۆ نەتـــەوە بـــێ 
دەوڵەتـــەكان كـــە لـــەدوای هاتنـــی چەمـــك و سیســـتمی 
جهانگەراییـــەوە هاتـــووە، ئەویـــش یەكگرتـــن و بەدەوڵـــەت 
بوونـــە، ئەمـــە لەوێـــوە ســـەرچاوەی گرتـــووە كـــە لـــەدوای 
خاوەنـــی  پێیانوابـــوو  ئەوانـــەی  فەلســـەفەوە،  شكســـتی 
لەنێـــو  ئـــەوە  وەكـــو  قوڵـــن،  ئەزموونێكـــی  و  مەعریفـــە 
دارســـتانێك گینـــگڵ بـــدەن، نەگەیشـــتن بەهیـــچ وێســـتگەیەك 
و بەپێچەوانـــەوە بزربـــوون، ئەمـــە بـــۆ هەندێـــك كـــەس 
ـــووە، كەســـانی  ـــۆ هەندێكیـــش قـــورس كەوت ـــوو ب ئاســـایی ب
لـــە  بەناوبانـــگ  نووســـەری  چۆمســـكی(  )نعـــۆم  وەكـــو 
ئامریـــكا بـــە نموونـــە، كەواتـــە بیركردنـــەوە رێـــگا گرتنـــە بـــە 
ـــە، چونكـــە بەبـــێ  ـــەو رێگەگرتنـــەش زمان ـــی ئ ـــگادا، زەمین رێ
لەبەرچاوگرتنـــی ئـــەو ســـێ قۆناغـــەی كـــە هیـــگڵ دیاریكـــرد 
بـــۆ دیالیكتیـــك، ئەویـــش )دۆز و دژیەكـــی و پێشـــنیار( 
بـــوو، ئەمـــە مەعریفـــەی ئەزموونگـــەری هۆشـــیاری یـــە 
كـــە بەشـــێكی بنەڕەتییـــە لـــە زانســـت، كەچـــی وەهـــم و 

درووســـتكەری وەهـــم كەڵكیـــان لێوەرگرتـــووە. 
ژیانـــی  ســـەر  خســـتۆتە  كاریگـــەری  وەهمـــە  ئـــەم 
ـــەال درووســـت  ـــان ل ـــێ وەاڵمی ـــە پرســـیاری ب ـــش ك تاكەكانی
ــن؟،  ــە دەژیـ ــتایڵە خراپـ ــەو سـ ــی بـ ــن، بۆچـ ــت و بپرسـ ببێـ



22

سی
كرا

یمو
ی د

ەهم
و

ئابورییـــە  و  سیاســـی  هێـــزە  ئـــەو  هـــەر  لەكاتێكـــدا 
جهانییـــەی كـــە دونیـــا بەڕێوەدەبـــات، بـــژاردە فەلســـەفییە 
ئـــەو  چونكـــە  ناكامڵـــە،  بژاردەیەكـــی  ســـتاندارییەكان 
هاوچەرخـــی  ئینســـانی  مێشـــكی  وەهمـــە سەرتاســـەری 
داگیركـــردووە، چونكـــە هۆشـــیارییەكی زڕڕ دەخوڵقێنـــێ، 
مەبەســـت لـــە هۆشـــیاری زڕڕ ئەوەیـــە كـــە تەكنۆلۆژیـــا 
ئێســـتا بۆتـــە ئایدیۆلۆژیایەكـــی زینـــدوو، لەوێـــدا شكســـتی 
هێنـــا كـــە كارپێكەرانـــی كۆمپیوتـــەر وایـــان زانیـــوە كـــە 
كۆمپیوتـــەر لەبـــری ئەوانیـــش بیردەكاتـــەوە، بـــەاڵم دواتـــر 
ــە  ــەكەوە جگـ ــتی شاشـ ــرە لەپشـ ــەو ئامێـ ــە ئـ ــەوت كـ دەركـ
ـــەی خـــوازەی  ـــی دیك ـــەی خـــۆی، بیرۆكەیەك ـــە پرۆگرامەك ل
ئینســـانی نییـــە، ئـــەم تاقمـــە ماتریالیســـتییە نوێیـــە كـــە گوایـــە 
دژی ئایدیالیزمـــی نـــوێ، لەوێـــدا هیچـــی بەرهەمنەهێنـــا، 
بـــۆ هۆشـــیاری مێشـــكی  كەبینـــی خەڵـــك دەگەڕێنـــەوە 
ئـــەوە  نـــوێ  ماتریالیزمـــی  خۆڕســـك،  بیركـــەرەوەی 
بانگەوازەكەیەتـــی كـــە تەكنۆلۆژیـــا وەهمێكـــە و لەبـــری 
ئینســـان بیـــر ناكاتـــەوە، مەتەڵەكـــە وەهمییـــە و واقیعێكـــی 

درۆیینـــەی دروســـت كـــردووە. 
ــادا دەكات و  ــەك دونیـ ــینەمایی لەتـ ــی سـ ــەی فیلمـ مامەڵـ
هـــەر دەمێـــك دیمەنێـــك نمایـــش دەكات، ئـــەو نەتەوانـــەش 
ــن و  ــت و ئاییـ ــێوەزار و نەریـ ــە شـ ــر لـ ــی زیاتـ ــە خاوەنـ كـ
مەزهـــەب و كولتوورێكـــن، هەریەكەیـــان بـــەر دیمەنێـــك 
كەوتـــوون، كەچـــی بـــەر لـــەوەی ئـــەم نەتەوانـــە فـــراوان ببـــن 
ـــان بـــە  ـــە خۆی ـــە ئیتنیان ـــەو گروپ و گـــەورە ببـــن، هەریـــەك ل
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ســـەربەخۆ دەزانـــن و دان بەوانـــی تـــردا نانێـــن و دژی ئـــەو 
گوتـــارەن كـــە نـــاوی یەكگرتنـــە، لەنێوخۆشـــیاندا پارچـــە 
دەبـــن و گروپـــی دیكەیـــان لـــێ هەڵدەكەوێـــت، نموونـــەش 
پارچەبوونـــی ئێزیدییەكانـــە كـــە چیرۆكەكـــەی لەســـەردەمی 
)ئەنســـتانت مـــاری كرملـــی( یـــەوە ســـەرچاوەی گرتـــوە 
حاڵەتـــە  ئـــەم  دەبنـــەوە،  جـــودا  لەیەكتـــر  تائێســـتاش  و 
ــووە،  ــورد دەركەنەوتـ ــی و كـ ــەوەی ئەمازیغـ ــە نەتـ ــەر لـ هـ
ــان دیمەنـــی  ــیاییەكان هەمـ بەڵكـــو لەتـــەواوی هینـــد و ئاسـ
ســـینەماییە بـــەاڵم ســـتایلەكەی جودایـــە، پێشـــتر لـــەالی 
ــەنتەرەكەیان  ــە سـ ــوو كـ ــۆردو هەبـ ــی ئـ ــەوە زمانەكانـ نەتـ
كۆڵۆنیالەكانـــەوە  لەالیـــەن  وەهمـــە  ئـــەم  هیندســـتانە، 
خوڵقێنـــراوە بۆیـــان، بەتایبەتـــی كۆڵۆنیالیزمـــی ئینگلیـــزی كـــە 
هەمیشـــە كار لەســـەر دابەشـــكردنی نەتـــەوە و كۆمەڵگـــەكان 
دەكـــەن، وەهمـــی بڕوابـــوون بـــەو گەمـــە سیاســـییە تەنهـــا 
لـــەال خەڵكەكـــە نییـــە، بەقـــەد ئـــەوەی لەالیـــەن گروپـــی 
ـــوری كار  ـــە بەپاڵپشـــتی ئاب دەســـتەبژێری سیاســـییەوەیە ك
دەكـــەن، جهانێكیـــان درووســـت كـــردووە كـــە بڕوایـــان بـــەو 
وەهمـــە ببێتـــە بڕوابـــوون بـــە واقیـــع، ئـــەم وەهمـــە سیاســـییە 
ئایینـــی خراپتـــرە،  لەوەهمـــی  كـــە  فەزایەكـــە  خراپتریـــن 

ــرە.  ــەی درێژخایەنتـ ــە زەمەنەكـ چونكـ
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دیموكراسی وەك ئیدیۆلۆژیا.. 

ئـــەم پرســـیارە  تیۆرییـــەوە  لـــەرووی  لەوەتـــەی هەیـــە 
دیموكراســـی  ئایـــا  چییـــە؟  دیموكراســـی  ئایـــا  دەكـــرێ، 
ـــی  ـــك كردن ـــا پراكتی ـــەوە، ئای ـــە بەســـتایڵی خۆی ئیدیۆلۆژیایەك
ـــو بەهەشـــتی دوای  ـــە وەك ـــە ك ـــی دیموكراســـی ی ـــەم چەمك ئ
كۆمۆنیزمـــی كـــۆن باســـی دەكـــەن، كـــوا لەكـــوێ هەیـــە؟، 
ـــووری سیاســـی و  ـــە كولت ـــەم دیموكراســـییەتە دەبێت چـــۆن ئ
كۆمەاڵیەتـــی و لەنێـــو سیســـتم و كولتـــووری كۆمەاڵیەتیـــدا 
و  سیاســـی  ئیدیۆلۆژیـــای  دەبێتـــە  و  رەنگدەداتـــەوە 
كۆمەاڵیەتـــی؟ بـــەاڵ م ئایدیۆلۆژیـــا ئۆبژەیەكـــە كـــە لەلێـــوان 
دەســـەاڵتی سیاســـی و ئابـــوری جهانیـــدا دەستاودەســـتی 
پێدەكـــرێ، ئەگـــەر لـــە سیاســـەتدا شكســـتی هێنـــا، جارێكـــی 
تـــر وەكـــو ئۆبژەیـــەك لەگـــەڵ ئابوریـــدا خـــۆی دەڕازێنێتـــەوە، 
كەواتـــە وەكـــو چییەتـــی هۆگـــری كۆمەاڵیەتـــی پێچەوانـــەی 

ــەوە.  ــۆی بەرهەمدێنێتـ ــع خـ واقیـ
ئایـــا دیموكراســـی مافـــی كەمینـــە دەپارێـــزێ یـــان گوتـــاری 
سیاســـی  لەدەســـەاڵتی  دەكات  جێكەوتـــە  زۆرینـــە  زاڵـــی 
دەتوانـــن  كەمینـــە  و  زۆرینـــە  ئایـــا  كۆمەاڵیەتییـــدا؟،  و 
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هەڵگـــری هەقیقەتێكـــی رەهابـــن بـــۆ یەكالیكردنـــەوەی پرســـە 
دیموكراســـی  بەنـــاوی  سیســـتمێكدا  لـــە  و  سیاســـییەكان 
بەرجەســـتەی بكـــەن؟. چ كۆمەڵگەیـــەك دەتوانـــێ دیموكراســـی 
ئایـــا  گەرەكیەتـــی؟.  چەمكەكـــە  ناوەڕۆكـــی  وەكـــو  بێـــت 
و  كولتـــوور  و  نەتـــەوە  و  لەئاییـــن  فرەیـــی  كۆمەڵگـــەی 
مەزهەبـــی جیـــاواز لەواقیعـــدا پێكـــەوە دەژیـــن؟، یـــان تەنهـــا 
فۆڕمێكـــی سیاســـییە و زۆرینـــە لەپێكهاتـــەكان كۆمەڵگـــە 
ـــە ســـەرمایەداری  ـــە ك ـــەو چەمكەی ـــان ئ ـــەن؟. ی ئاراســـتە دەك
كـــە  شـــاردۆتەوە  نەشـــازەكانی  هەمـــوو  لەپەنایـــدا 
ســـەرمایەداری دوای ســـەركەوتنی بەســـەر دیكتاتۆریەتـــی 
پرۆلیتاریـــای بەنـــاو سۆســـیالیزم كـــردی بـــە الفیتەیەكـــی 
ــۆ  ــتمێكە بـ ــی سیسـ ــا دیموكراسـ ــی؟، ئایـ ــتاتیكی سیاسـ ئیسـ
پاراســـتنی ئابـــوری ســـەرمایەداری هاوچـــەرخ؟. ئەمانـــە ئـــەو 
پرســـیارانەن كـــە لەئاســـتە جیاجیاكانـــدا پێویســـتیان بەزیاتـــر 

ــە.  ــە وەاڵمێـــك هەیـ لـ
ــە لـــەو  ســـەرمایەداری كـــە خـــۆی وەكـــو سیســـتم بریتییـ
ـــوون  ـــەوە بەردەوامـــەی هەلومەرجـــی ب شـــۆڕش و هەڵگێڕان
ــە  ــەیی كـ ــی و هەمیشـ ــی هەمەكـ ــش شۆڕشـ ــۆی، دواتریـ خـ
وەهمـــی شـــۆڕش بـــوو تـــا ئێســـتاش بەســـەر سیســـتمدا، 
چونكـــە شـــۆڕش لەســـەردەمی خۆیـــدا كـــە ئەرزشـــی هەبـــوو، 
ــتم،  ــی سیسـ ــەك البردنـ ــتەمكاربوو، نـ ــی سـ ــا بۆالبردنـ تەنهـ
نـــەك سیســـتم و  نییـــە  لـــەو چەمكانـــە  ئێســـتا هیچـــكام 
كـــە  پێشـــتریش  دەركەوتـــووە  چونكـــە  ســـتەمكاری،  نـــە 
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سیســـتمی ســـەرمایەداری هـــەر لەســـەرەتاوە بـــە گەیویـــی 
ـــە ناكۆكـــی و نەگونجانێكـــی ســـەرتاپاگیر  لەدایـــك بـــووە، بۆی
و بەاڵنـــس نەدەكـــراو بـــەردەوام بەســـەریدا زاڵ دەبـــوو، 
ئەلتەرناتیڤێكییـــەوە  بەهەمـــوو  ئێســـتاش  ئـــەوەی  وەكـــو 
ـــە  ـــەوە، ئەم ـــەو سیســـتمە دەكەوێت ـــی ئ ـــت و بەنەفع زاڵ دەبێ
كتومـــت ئـــەو گۆڕانەیـــە كـــە گەشەدەســـتێنێت، بەمجـــۆرە 
و  بنەڕەتییـــەكان  نەكـــراوە  بااڵنـــس  دۆخـــە  هەمـــوو 
ناكۆكییەكانـــی دیكـــەی تێپەڕانـــدووە و لەگەڵیـــدا راهاتـــووە، 
ـــت،  ـــەر گەشەســـەندنێك ناگرێ ـــە لەه ـــەم ســـنووردارییە رێگ ئ
بەڵكـــو بزووێنەریشـــێتی، بۆیـــە دواییـــن چـــارە و فـــرت و 
فێڵێـــك لەوەدایـــە كـــە ســـەرمایەداری دەتوانـــێ ســـنووری 

خـــۆی بگۆڕێـــت، ئەمـــەش لەپێنـــاو مانـــەوەی خۆیەتـــی. 
پرســـیارەكان لـــە بـــارەی سیســـتمەوە ریشـــەیان لەقوڵیدایـــە، 
ــارەی  ــەوە چـ ــەرووی فەلیەفییـ ــدا لـ ــەیە لەزمەنێكـ ــەم ریشـ ئـ
بەشـــێك لـــەو كێشـــانەی دۆزیەوەتـــەوە، بـــەاڵم نەیتوانـــی 
پراكتیكـــی بـــكات، لەكاتێكـــدا بۆچوونێـــك هەیـــە ریچـــارد 
رۆرتـــێ پشـــتگیری لێـــدەكات، فەلســـەفە نـــەك تەنهـــا كەڵكێكـــی 
رێبازێكـــی  جـــۆرە  هەمـــوو  و  دیموكراســـی  لیبـــرال  بـــۆ 
تـــری سیاســـی نییـــە، بەڵكـــو ناتوانـــێ زیانێكیـــش بگەێنێـــت، 
نـــەك تەنهـــا دەبێـــت بەرەوپێشـــچوون بـــە دیموكراســـی 
بـــدات، ناتوانـــێ بیســـەلمێنێ كـــە پێـــش سیســـتم لەدایـــك 
ــی  ــە مەرجەكانـ ــك لـ ــەفە یەكێـ ــی فەلسـ ــە هاتنـ ــووە، چونكـ بـ
ــك  ــەوەی لۆژیـ ــتەی بیركردنـ ــان بەئاراسـ ــە ژیـ ــوو كـ ئەوەبـ
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جیاكردنـــەوەی  پێویســـتی  بـــكات،  سیســـتم  عەقالنـــی  و 
ــی  ــە لێبوردەیـ ــایەیە كـ ــەو رێسـ ــەفە، ئـ ــی لەفەلسـ دیموكراسـ
كۆمەاڵیەتـــی  هـــزری  و  ئایینـــی  هەڵكردنـــی  پێكـــەوە  و 
ـــە  ـــەدا كۆدەكاتـــەوە، بۆیـــە رۆرتـــێ پێیوای لەیـــەك چوارچێوەی
لێكۆڵینـــەوەی فەلســـەفی لەنێـــو كەوانـــەدا دابنرێـــت، چونكـــە 
ئەگـــەر دیموكراســـی و فەلســـەفە دژ بەیەكتـــر بـــن، ئـــەوا 
فەلســـەفە،  لەدایكبوونـــی  پێـــش  دەكەوێتـــە  دیموكراســـی 
ـــە.  ـــچ سیســـتمێكی نیی ـــی هی ـــای یارمەت چونكـــە فەلســـەفە توان
ســـەرەتای  كـــە  پێدەكـــەم  دەســـت  كۆنـــەوە  لەیۆنانـــی 
بـــێ  ئێســـتاش  بـــووە و  لـــەوێ  لەدایكبوونـــی چەمكەكـــە 
سیســـتمی دیموكراســـی ژیانـــی سیاســـی بەڕێوەدەبـــات و 
زۆرتریـــن هـــەژاری و ناعەدالەتـــی لـــە سیســـتم لەوێیـــە، 
دەبـــێ بپرســـین لەكاتـــی خۆیـــدا ســـوكرات بۆچـــی دژی 
دیموكراســـی بـــوو، بابەتەكـــە پێشـــبینی كردنـــی ئیدیۆلۆژیـــا 
بـــووە، یـــان پێشـــبینی بەكاربـــەری كولتوورێكـــی لێكدژیـــی 
ـــووە، لەكاتێكـــدا دیموكراســـی وەكـــو بنەمـــا و ســـەرەتایەك  ب
بـــۆ یەكســـانی كـــە زەمینەخۆشـــكەری گوتـــاری لێبرالیزمـــی 
ــێكە لەبااڵدەســـتی كۆمەاڵیەتـــی و  تەقلیدیـــە كـــە ئەمـــە بەشـ
ــە  ــەم رۆڵـ ــە ئـ ــكام لەمانـ ــڕۆژگارەدا هیچـ ــە لەمـ ــی كـ سیاسـ
ناگێـــڕن، ئایـــا ئـــەم پێشـــبینییە واقیعییـــە مەترســـی ئاینـــدەی 
هەبـــوو كـــە ئێســـتا بەدیهاتـــووە. »پرســـیارەكەی ســـوكرات 
بـــەاڵم  كەشـــتیداین،  یـــەك  لەنێـــو  هەموومـــان  ئەوەبـــوو 
و  زیاتـــرە  خێرەكـــەی  دەســـەاڵتداران  بـــۆ  كەشـــتییەكە 
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شەڕیشـــی كەمتـــر. دیموكراســـی ئەگـــەر لەســـەر بنەمـــای 
دەبێـــت  هەڵبژاردنیـــش  ئـــەوا  دابمەزرێـــت،  هەڵبـــژاردن 
هەڵبـــژاردن  خـــودی  ئەزموونـــی  و  شـــارەزایی  وەكـــو 
بێـــت، بـــەاڵم هەڵبـــژاردن رووداوێكـــی تایتڵـــی یـــە، واتـــە 
ـــەو  ـــك ئ ـــر، چونكـــە خەڵ ناونیشـــانی پرۆســـەیەكە و هیچـــی ت
كاتـــە بیرناكەنـــەوە باوكێـــك هەڵبژێـــرن، بەڵكـــو بیـــر لـــە 
بەهەشـــتێك دەكەنـــەوە تێیدایـــە بحەســـێنەوە، ئـــەوان تەنهـــا 
بـــۆ بەختـــەوەری خۆیـــان دەســـەاڵت وەردەگـــرن و خەڵكیـــش 
بەشـــی هـــەر نەهامەتییـــە«.)3( تیـــۆرو ئاگاهـــی و هۆشـــیاریش 
هەمـــان ئامانجـــی هەیـــە كـــە بەدەســـتهێنانی دەســـەاڵتە، رێـــك 
ئـــەم پرســـیارەی ســـوكرات كـــە بـــۆ ژیـــری گوتوویەتـــی 
و ژیریـــش لەخزمـــەت گروپێكـــی دەســـتەبژێری سیاســـی 
ــی  ــچ زیادەیەكـ ــرەدا هیـ ــژوو لێـ ــت، مێـ ــۆ گشـ ــەك بـ ــووە نـ بـ
نییـــە بـــۆ ســـەر ژیانـــی سیاســـی و ئاڵوگۆڕێكـــی بنچینەیـــی 
ــی  ــە دیموكراسـ ــەرییەت، كەواتـ ــۆ بەشـ ــكات بـ ــت بـ درووسـ
فەلســـەوە  لەهەنـــاوی  كـــە  زەرووریـــە  ئایدیۆلۆژیایەكـــی 
هاتـــووە و دژی فەلسەفەشـــە، دواتـــر بـــووە بـــە رێگـــری 
خـــۆی كـــە پراكتیـــك كردنـــی مەحاڵـــە، ئەمـــە هیـــگڵ باســـی 
كـــردووە كـــە دۆخـــی تێـــز لەســـەردەمی خۆیـــدا، وەكـــو دۆخـــی 
ئەنتیتێـــز وایـــە كـــە تەنهـــا دەتوانـــێ خـــۆی تێكهەڵكێـــش بـــكات، 
ـــێ.  ـــان وەال بن ـــان ئەویتری ـــە یەكێكی ـــر ك ـــەك ئاســـتێكی بااڵت ن
ــە  ــە هەمیشـ ــە كـ ــۆیەكی ناكۆتایـ ــی ئاسـ ــەش دیاریكردنـ ئەمـ
ئەگـــەر  دەبێتـــەوە،  دووبـــارە  شـــۆڕش  عینوانـــی  لەژێـــر 



29

مەد
حە

ۆ م
مك

س

ــو دیفاكتـــۆی سیاســـی  ــكات وەكـ ــە قبـــوڵ بـ دیالیكتیـــك ئەمـ
لەئاســـتی گشـــتیدا، ئـــەوە تێدەگەیـــن كـــە شـــۆڕش وەكـــو ئـــەو 
ـــەرووی  ـــە ل خۆشـــگوزەرانیەی سیســـتمی ســـەرمایەدارییە ك

ــە.  ــەوە ناكۆتایـ ــە ریشـ ــە و لـ ــەوە كاتییـ زەمەنـ
و  هەقیقـــەت  و  دیموكراســـی  چەمكـــی  پەیوەندیـــی 
ئـــازادی و عەدالەتـــی كۆمەاڵیەتـــی و یەكســـانی و هتـــد، 
ـــەاڵم  ـــە، ب ـــە و هەقیقیی ـــێ ســـنووری پۆزەتیڤ پەیوەندییەكـــی ب
ـــە چەمكەكـــە خـــۆی  سیاســـەت و سیســـتمی سیاســـی هـــەر ب
ـــە مەســـیح  ـــەر ل ـــە 450 ســـاڵ ب ـــەوەی ك ـــدەكات، ئ ـــری لێ رێگ
لەالیـــەن یۆنانیەكانـــەوە گوتـــراوە ســـەبارەت بـــە سیاســـەت 
و حوكمڕانـــی، ئێســـتا هەمـــان شـــت بـــە فۆڕمێكـــی دیكـــە 

دووبـــارە دەبێتـــەوە. 
ــتەی  ــۆ رسـ ــا بـ ــەاڵت پەنـ ــكدا دەسـ ــی ناسـ ــە لەكاتـ هەمیشـ
لەنێـــو  هەموومـــان  كـــە  دەبـــات  ســـۆزداری  و  شـــیعری 
مانایـــەی  بـــەو  بیپارێزیـــن،  دەبـــێ  و  كەشـــتیداین  یـــەك 
هـــەژار و دەوڵەمەنـــد پێكـــەوە ئـــەو نیشـــتیمانە بپارێـــزن 
كـــە خێـــرو بێرەكـــەی بەیەكســـانی دابـــەش ناكرێـــت، ئەمـــە 
پارادۆكســـەكەیە كـــە لەفۆڕمـــی دیموكراســـیدا نابینرێـــت، تەنها 
ـــش ئیكسســـواراتی سیاســـی  ـــت ئەوی ـــی نەبێ ـــاردە باوەكان دی
ــتەوخۆ و  ــاری راسـ ــتی گوتـ ــە ئاسـ ــەوەی لـ ــا ئـ ــە، ئەگەرنـ یـ
شـــەفافدا دەیبینیـــن، ئەوەنییـــە كـــە لـــەژووی مەنفەعەتـــە 
ئابورییەكانـــدا قســـەی لەســـەر دەكرێـــت و پراكتیـــك دەكرێـــت. 
ئامانجـــە راســـتەقینەكانی ئیدیۆلۆژیـــا بریتیـــن لـــە داواكاری 
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لەســـەر  بـــەوەی  ناچاربوونمـــان  و  تایبـــەت  ســـتایلێكی 
راســـتەرێیەك هەنگاوهەڵبێنیـــن، ناچـــار بوونمـــان بـــەوەی 
شـــاردنەوەی  رۆڵـــی  بیـــن،  فۆڕمـــە  ئـــەو  ملكەچـــی  كـــە 
ـــە شـــاردنەوەی فۆڕمـــی  ـــر ك راســـتییەكەیە، بەدەربڕینێكـــی ت
خۆیەتـــی، واتـــە ئێمـــە تەنهـــا ئـــەو فۆڕمـــە ئایدیۆلۆژییـــە 
لـــە ناوەنـــدی  دەبینیـــن كـــە بەئاشـــكرا كاری پێدەكرێـــت 
ئایینـــی و سیاســـی، لەراســـتیدا ئایدیۆلۆژیایەكـــی تـــر كـــە 
فۆڕمێكـــی نادیـــاری سۆســـیۆلۆژیای وەرگرتـــووە و چاالكـــی 
پێدەكرێـــت، ئایدیۆلۆژیاكـــی زاڵتـــرە لـــە ئاییـــن و سیاســـەت 
كـــە ئێمـــە گیـــرۆدەی ئـــەوەی دووەمیانیـــن، چونكـــە ئاســـان 

نییـــە هەڵوەشـــاندنەوەی. 
بنەمـــای  داڕشـــتنەوەی  لەســـەر  كـــە  ئاڵتۆســـێر  لیـــوی 
كـــە  ئیدۆلۆژیـــا  بـــۆ  دەوەســـتێت  ماركـــس  تێگەیشـــتنی 
بەتایبەتـــی  دیموكراســـییە،  دژە  جەوهەرییـــەوە  لـــەرووی 
لـــە ئیدیۆلۆژیـــای ئاڵمانـــی، كـــە ماركـــس پێیوایـــە خـــودی 
ـــی  ـــچ بنەمایەك ـــی، هی ـــدە جیاوازەكان ـــو رەهەن ـــە وەك چەمكەك
مێژوویـــی نییـــە و بـــەدەرە لـــە مێـــژوو، چونكـــە لەســـەر 
بنچینـــەی ملمالنێـــی چینایەتـــی راوەســـتاوە، بۆیـــە هەمیشـــە كە 
نوێدەكرێتـــەوە، هەرجـــارەی بـــە فـــۆڕم و ناوەڕكێـــك دێتـــەوە 
مەیـــدان و كاری پێدەكرێـــت، بۆیـــە ئاڵتۆســـێر ئیدیۆلۆژیـــا 
بەچەمكێكـــی ئەبـــەدی دەزانـــێ و كۆتایـــی پێنایـــات، هـــەر 
بۆیـــە بـــە كۆمەڵێـــك دەزگای جـــۆراو جـــۆری حكومـــی و 
دەســـەاڵتەوە دەیبەســـتێتەوە، تاكـــو خەڵـــك قەناعـــەت دەكات 
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و رادێـــت لەســـەر تێكـــەڵ بـــوون بـــە ئیدیۆلۆژیـــا و دەبـــن بـــە 
بەشـــێك لـــەو فەزایـــەی خوڵقاندوویەتـــی و بۆتـــە ریاڵێكـــی 
ئـــەوەی  ئاڵتۆســـێر  بەبـــڕوای  سیاســـی،  و  كۆمەاڵیەتـــی 
دەكێشـــێت،  ئینســـان  بـــۆ  ســـنوورەكان  لەكۆتاییـــدا  كـــە 
خـــودی ئیدیۆلۆژیایـــە كـــە بانگەشـــە بـــۆ تاكـــەكان دەكات 
و دواجاریـــش لـــە خەســـڵەتی تاكەكانـــدا رەنگدەداتـــەوە و 
دەبێتـــە بانگەشـــەكەر، بەمـــەش شوناســـێكی كاتـــی بۆخـــۆی 

پەیـــدا دەكات. 
»لەراســـتیدا لێـــرەدا دۆخێكـــی ســـەیر هەیـــە، وادەردەكەوێت 
كـــە مـــوژدەی شۆڕشـــێكی پێیـــە لەفەلســـەفەدا بـــەاڵم ســـی 
ـــت، دواجـــار  ـــدا دێنێ ـــەدوای خۆی ـــی فەلســـەفی ب ســـاڵ بێدەنگ
چەنـــد وەرزێكـــی موناقەشـــە ئامێـــزی فەلســـەفی بـــەدوای 
خۆیـــدا دێنێـــت، وەكـــو ئەنگڵـــس كـــە بەچەنـــد هۆكارێكـــی 
سیاســـی و ئایدیۆلـــۆژی دەیبەســـتەوە، ئـــەوەی كـــە لـــەو 
كورتـــە باســـەی كـــە بـــۆ تیـــۆرە زانســـتییەكەی ماركـــس 
نووســـیبووی و بـــاوی كردبـــووەوە، پرســـیارەكە ئـــەوە ئایـــا 
ـــەوەی  ـــە خوێندن ـــە ب ـــە ئێم ـــن ك ـــە بگەی ـــەو دەرەنجام ـــێ ب دەب
ئـــەو تێـــزە، دەگەیـــن بـــە مـــوژدەی شۆڕشـــێكی فەلســـەفی، ئایـــا 
ــەفییەوە  ــی فەلسـ ــەری وەهمێكـ ــر كاریگـ ــە ژێـ نەكەوتووینەتـ
كـــە چـــاوی لـــە رابـــردوە؟، بەڵـــێ یـــان نـــا، پێموایـــە جەخـــت 
لەســـەر بەڵـــێ بكەینـــەوە، بەڵـــێ ئێمـــە بەنـــاوی قوربانـــی 
لەبـــارەی  تێزگەلێـــك  ئـــەوەی  فەلســـەفین،  وەهمێكـــی 
فیورباخـــەوە خراوەتـــە روو بەزمانـــی فەلســـەفی، بـــاس لـــە 
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دابڕانـــی فەلســـەفە لەگـــەڵ هەمـــوو جـــۆرە فەلســـەفەیەكی 
شـــیكاری جیهـــان دەكات، شـــتێك جگـــە لەفەلســـەفەی تـــازە 
زانســـتێكی تـــازە زانســـتی مێـــژوو كـــە ماركـــس دەیویســـت 
بنەماكانـــی بـــۆ دابڕێـــت هێشـــتا دەڵەمـــە بـــوون، كەواتـــە 
بۆشـــاییەك كـــە هەیـــە لـــەم تێـــزە، ئەویـــش فەلســـەفەیەكە كـــە 
ــەوە«.)4(.  ــەفە ناگرنـ ــوێنی فەلسـ ــا و شـ ــە ئایدیۆلۆژیـ دەبێتـ

ـــە ســـادەكە،  ـــە پراكتیكیی ـــەوە ســـەر بابەت ـــاڵ دێم ـــەر ح بەه
نێودەوڵەتییـــەكان  قـــەوارە  هەمـــوو  بابەتـــی  ئەویـــش 
لەبەرامبـــەر قـــەوارە بێشوناســـەكانە كـــە لینیـــن لـــە كۆنگـــرەی 
باكـــۆ پێشـــنیاری كـــرد بـــۆ رۆژهـــەاڵت، هەمووشـــیان چاویـــان 
هەڵگیرســـێنن،  بـــۆ  شـــۆڕیان  بـــوو  بـــااڵكان  لەدەســـتی 
ئێســـتا دەســـتەبژێرێكی دیكـــەن بـــۆ ئەوانـــی تـــر كـــە تەنهـــا 
لەنێـــو  بوونـــە،  پەیـــدا  دەبینـــن  خۆیـــان  بەرژەوەنـــدی 
ـــی  ـــە خەڵك ـــن ك ـــان ســـیناریۆ دەبینی ـــی لۆكاڵیشـــدا هەم حوكم
ـــان  ـــدی خۆی ـــا بەرژەوەن بەشـــمەینەت پشـــتگوێخراوە و تەنه
بەنـــاوی دیموكراســـیەوە لەبەرچـــاو گرتـــووە، ئەمـــە ژیرێتـــی 
دەدات  نیشـــان  بۆرژوازییـــەكان  سیاســـییە  بێویژدانـــی 
لەبەرگـــی سیســـتمێك بەناونیشـــان دیموكراســـی، شـــانازی 
ئـــەم فـــرە رەهەندییـــە لـــە نیگەتیـــڤ، ئەوەیـــە گوایـــە چەمكێكـــی 
فـــرە رەهەنـــدە و لـــە عەســـایەكی ســـیحری دەچێـــت، بـــۆ 
ئابـــوری  و  فەرهەنگـــی  و  سیاســـی  قەیرانێكـــی  هەمـــوو 
بەكەڵـــك دێـــت، بۆهـــەر گروپێكـــی نـــاڕازی لەدەســـەاڵت 
بەتایبەتـــی دەســـەاڵتەكانی رۆژهـــەاڵت، باشـــترین داواكارییـــە 
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بـــۆ گۆڕینـــی سیســـتمەكەیان، چونكـــە لەگـــەڵ قەبوڵكردنـــی 
چەمكەكـــە بڕێكـــی زۆر لـــەو ناعادالەتیانـــە پاشەكشـــە دەكات 
ــتم و حوكمڕانـــی، خـــۆ  ــە مایـــەی ئاڵوگـــۆڕی سیسـ و دەبێتـ
ئەگـــەر تەشـــكیلەی گوتـــاری دەوڵـــەت فـــەزای ئـــەم چەكـــە 
قەبـــوڵ بـــكات، لۆژیكێـــك بەرهەمدێنـــێ كـــە بەبـــێ هیـــچ 
كێشـــەیەكی سیاســـی سیســـتم دەگۆڕێـــت، بەپێـــی لۆژیكـــی 
هـــەر  عەرەبـــی،  بیرمەنـــدی  گـــەورە  غیلیـــون(  )بورهـــان 
دەرخســـتنی ئـــەم چەمكـــە، هەندێكجـــار لەبـــری داواكردنـــی 
دەســـەاڵتی  لـــەدژی  بەهێـــزە  كارتێكـــی  و  دەشـــێت  نـــان 
ــەوە و  ــراو بەرهەمدێنێتـ ــی دیاریكـ ــتەمكار ئیدیۆلۆژیایەكـ سـ
برســـیەكانیش بەناچـــاری دەبـــن بـــە بانگەشـــەكاری ئـــەو 

سیســـتمە. 
دیموكراســـی  بۆچـــی  ئەوەیـــە  دووەم  پرســـیاری 
بەشـــێوەیەك لـــە شـــێوەكان وەكـــو ئیدیۆلۆژیـــا دەگونجێـــت 
بەرگـــری  ئاراســـتەیە  بـــەو  وەهمییەكانیـــش  الیەنگـــرە  و 
ــی  ــان فەرهەنگـ ــییە، یـ ــە سیاسـ ــەم چەمكـ ــا ئـ ــەن؟، ئایـ لێدەكـ
پرســـیارە  ئـــەم  بیرۆكەیـــە  ئـــەم  سۆســـیۆلۆژییە؟.  و 
ــدە  ــەالی بیرمەنـ ــە لـ ــەم چەمكـ ــی ئـ ــە بۆچـ ــت كـ بەرهەمدێنێـ
سیاســـییەكان و نموونەشـــیان )ئـــاالن بادیـــۆ( یـــە، بـــەو مانایـــە 
بەرهەمهاتـــووە كـــە گوایـــە دیموكراســـی تەنهـــا وهمێكـــی 
سیاســـییە بـــۆ نەتـــەوە و دەوڵەتـــە تـــازە پێگەیشـــتووەكان، 
ـــوون  ـــەوان ب ـــازاڕەی كـــە ئ ـــەو ب هەروەهـــا وەكـــو كااڵیەكـــە ل
بـــە هاوبـــەش تێیـــدا، بـــەاڵم الیەنـــە نەرێنییەكـــەی ئەوەیـــە كـــە 
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تاكـــە ناوێكـــە و ناوەڕۆكەكـــەی ئاشـــكرا بـــووە و وەكـــو خـــۆی 
پراكتیـــك ناكرێـــت، تاكـــە وەزیفەیەكیـــش كـــە بـــۆ رازاندنـــەوەی 
سیســـتمە سیاســـییەكان و هیچـــی تـــر كـــە ئیدیۆلۆژیایـــە. 
ـــا زۆر ئاشـــكرا  ـــەوەی چەمكـــی دیموكراســـی كـــەم ت »لەبەرئ
ــتەی  ــەو شـ ــەاڵم ئـ ــت، بـ ــا ناگەێنێـ ــە یاسـ ــك بـ ــراوە، زیانێـ كـ
ـــە دیموكراســـی  ـــە ك ـــن، ئەوەی ـــی ببوری ـــت لێ ســـەیرە و ناكرێ
لـــە پێـــش فەلســـەفەوەیە و پێویســـتییەكی فەرهەنگـــی و 
ـــە بەگشـــتی پێویســـتی  ـــدی بۆچـــی كۆمەڵگ سیاســـییە«.)5(. ئی
بـــە چەمكـــە فەلســـەفییەكانی دیكـــە نەمـــاوە بـــۆ هۆشـــیاری 
و فەرهەنـــگ پەیداكـــردن و بـــۆ خۆشـــگوزەرانی، كەچـــی 

پێویســـتی بـــە دیموكمراســـییەتە؟. 
هیـــچ لـــەوە دوو دڵ نیـــم كـــە دامەزرانـــدن و جێگیركردنـــی 
سیســـتم بەپێـــی چەمكـــی فكـــری، پێویســـتی بـــە هێـــز هەیـــە 
تاكـــو جێكەوتـــە دەبێـــت و دەبێـــت بابەتێكـــی بـــاو، ئەویـــش 
بەهـــۆی ئـــەوەی كـــە هێزێـــك بێـــت بتوانـــێ بااڵنســـی سیاســـی 
ـــەر  ـــۆرژوازی ئەگ ـــت، ب ـــی رابگرێ ـــی و فەرهەنگ و كۆمەاڵیەت
بـــدات،  نیشـــان  لـــە سیســـتمی سیاســـی  فۆڕمێـــك  هـــەر 
ســـەرەنجام دەوڵەتـــە و دەوڵەتیـــش یەعنـــی ســـتەمی جیاوازی 
چینایەتـــی، بـــەاڵم دیســـان وەكـــو ماركـــس لـــە كتێبـــی رەخنـــە 
لەفەلســـەفەی هەقـــی هیـــگڵ دەڵـــێ » دیموكراســـی هەقیقەتـــی 
ــی  ــی دیموكراسـ ــایەتی هەقیقەتـ ــەاڵم پاشـ ــە، بـ ــایەتی یـ پاشـ
نییـــە، پاشـــایەتی بەناچـــاری هەقیقەتـــی پراكتیـــك كردنـــی 
لەگـــەڵ  دەیگونجێنـــێ  و  دەكات  قەبـــوڵ  چەمكـــە  ئـــەم 
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و  دەســـتوورە  دیموكراســـی  چونكـــە  حوكمڕانییەكـــەی، 
پاشـــایەتی ســـتایڵی جیاوازی دەســـەاڵتدارێتییە، لەپاشـــایەتیدا 
ئێمـــە خەڵكمـــان هەیـــە بـــۆ دەســـتوور، بـــەاڵم لەدیموكراســـیەتدا 
ـــك، دیموكراســـی چارەســـەری  ـــۆ خەڵ ـــە ب دەســـتوورمان هەی
گرێكوێـــرەی هەمـــوو دەســـتوورەكانە، بەمجـــۆرە دەســـتوور 
ـــدا بەپێـــی جەوهەرەكـــەی، بەڵكـــو  نـــەك تەنهـــا لەخـــودی خۆی
بەپێـــی وجـــوود و خەڵكـــی راســـتەقینە، خەڵكـــی راســـتەقینە 
وەكـــو كرێـــكار كـــە وەكـــو خـــۆی بونیادنـــراوە، دەســـتووریش 
وەكـــو ئـــەوەی كـــە هەیـــە و دەردەكـــەوێ وەكـــو بەرهەمێكـــی 

ئازادانـــەی مـــرۆڤ«. )6(
بەوپێیـــەی كـــە فەلســـەفەی سیاســـی لەگـــەڵ هاتنـــی ماركـــس، 
دوچـــاری قەیرانـــی زیاتـــر بـــووەوە كـــە كاریگـــەری فكـــری 
درووســـت كـــرد، ئەمـــەش لەوێـــوە ســـەرچاوەی گـــرت كـــە 
باســـەكە چـــووە ســـەر ئـــازادی بەهەمـــوو مانایەكـــەوە بـــۆ 
ئینســـانە نـــەك بـــۆ خـــودی سیاســـەت، هـــەروەك بەدیوەكـــەی 
تـــردا نیگەتیڤـــی كەوتـــەوە و هەرچـــی پـــرۆژەی دیكـــە هەبـــووە 
پاشـــكەوتكرا، هـــەروەك ئـــەوەی ئەدیـــب و بیرمەنـــدەكان 
بـــە تایبەتـــی لـــە فەرانســـە و ئاڵمـــان بـــوون بـــە خاوەنـــی 
ســـەركوتكردنەكانی  لـــە  »بـــەدەر  سیاســـی.  هەڵوێســـتی 
ــە  ــەك لـ ــتر نموونەیـ ــی، پێشـ ــی ئەوروپـ ــۆرژوازی مۆدێرنـ بـ
ـــەاڵم ماركـــس  ـــوو، ب ـــۆرژوازی هەب ـــی دیموكراســـی ب دەوڵەت
وەكـــو رەخنەگرێكـــی ریشـــەیی سیســـتمی دەوڵـــەت بە جیددی 
وەرینەدەگـــرت، لـــە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئامریـــكادا 
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بـــوو، چونكـــە  لەســـەر حوكـــم  كۆمارێكـــی دیموكراســـی 
ماركـــس لەبـــەر ئـــەوەی تەماشـــای واڵتـــە یەكگرتووەكانـــی 
بۆیـــە  دەكـــرد،  ئەوروپـــای  ئابـــوری  كۆلۆنیالێكـــی  وەك 
بایەخـــی بـــە بونیـــادە سیاســـییەكەی نـــەدەدا و لەالیەكـــی 
دیكـــەوە ئازادییـــە سیاســـییەكان و مافەكانـــی تاكەكـــەس 
لـــە ویالتـــە یەكگرتووەكانـــی ئامریـــكا دەرەنجامـــی خەباتـــی 
چینـــی كرێـــكار نەبـــوو«.)7( بەڵكـــو دەرەنجامـــی ئەجێندایەكـــی 
دیكـــەی سیاســـی بـــوو لەخزمـــەت سیاســـەت، ئەمـــە مانـــای 
ئـــەوە نەبـــووە كـــە ماركـــس لـــە قـــەوارەی فەرهەنگـــی و 
سیاســـی و كۆمەاڵیەتـــی ئامریـــكا گەورەتـــر خـــۆی بینیـــوە، 
ــە  ــكی( كـ ــۆن )لیـــۆن ترۆتسـ ــو چـ ــتووە وەكـ ــو نەیویسـ بەڵكـ
دوای ماركـــس بـــووە و چـــی بەســـەرهات، ئەویـــش ئـــەو 
جەبرییەتـــە قبـــوڵ بـــكات لەالیـــەك، هەروەهـــا ئـــەو فەزایـــە 
رەتبكاتـــەوە كـــە ئەوروپـــا تێیـــدا دەژیـــا لەهەمـــوو رویەكـــەوە، 
ــەی  ــاوا لەرێگـ ــی رۆژئـ ــۆ كۆنتڕۆڵكردنـ ــەی بـ ــە تیۆرەكـ بۆیـ
ــا  ــەواوی دونیـ ــی تـ ــیونال كردنـ ــەوە و بەئەنتەرناسـ ئابورییـ
ــرا.  ــیك تیرۆركـ ــرا و لەمەكسـ ــەدەر كـ ــەوە و دەربـ رەتكرایـ
لـــەالی  لەكاتێكـــدا گریمانەیەكـــی فەلســـەفی سیاســـی    
ماركـــس وەربگریـــن بـــۆ خوێندنـــەوەی سیســـتم لەوكاتـــەدا و 
پێشـــبینیكردنی بـــۆ داهاتـــوو، دەبـــێ گرێمانـــەی پەیوەندییـــە 
ئاڵوگـــۆڕی  بۆچـــی  كـــە  وەربگریـــن  كۆمەاڵیەتییـــەكان 
رەمـــزەكان  خـــودی  كـــە  بەتایبەتـــی  بەســـەرهاتووە، 
ـــدا ســـیمایەكی  ـــوەی شـــیتەڵكردنی دال و مەدلولێك لەچوارچێ
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ئیدیۆلۆژییـــان وەرگرتـــووە، مەبەســـتم لـــەو بەكاربەرەیـــە 
كـــە ماركـــس كەمتـــر دیققەتـــی پێـــداوە و خســـتوویەتییە بـــەر 
لێكۆڵینـــەوە، ئـــەو ئیدیۆلۆژیایـــەی كـــە تاكـــو دوێنـــێ میتـــۆد 
ـــەر  ـــە كااڵ و بەكارب ـــوو، ئێســـتا بۆت ـــەت ب و ئایدیاییەكـــی تایب
ئامـــرازی  لـــە  بەشـــێك  بۆتـــە  نموونەیـــان كرێـــكارە  كـــە 
پێشـــتر  كرێـــكار  لەكاتێكـــدا  ئیدیۆلۆژیـــا،  گەشـــەپێدانی 
ئامـــرازی بەرهەمهێنانـــی تەكنۆلۆژیـــای كالســـیكی بـــوو، 
ئێســـتا هـــاڕدراوی تەكنۆلۆژیـــای پێشـــكەتووە، ئەمـــە جگـــە 
ــیمبولەكانی  ــدن و سـ ــی راگەیانـ ــاو ئامرازەكانـ ــەوەی میدیـ لـ
ــاوە،  ــان نەمـ ــانەی واقیعییـ ــەكان نیشـ ــۆ تاكـ ــر بـ ــان، چیتـ ژیـ
ئەمـــە ئـــەو گریمانەیـــە كـــە ماركـــس بـــۆ ئیدیۆلۆژیـــا وەكـــو 
ــای  ــەرمایەداری تەماشـ ــتمی سـ ــووی سیسـ ــی داهاتـ ئامانجـ
ـــی واقیعـــی  ـــە لەگۆڕین ـــا بریتیی نەكـــردووە، چونكـــە ئیدیۆلۆژی

بەكاربـــەر، ئەمـــە كۆتاییـــی ئیدیۆلۆژیایـــە. 
كـــە  سیســـتمە  ئـــەم  ئیدیۆلۆژیـــای  نـــاوەوەی  دیویـــی 
ئابوریـــە و رووە سیاســـییەكەی وەكـــو فەرهەنـــگ تەنهـــا 
كەڤەرەكەیەتـــی، لەســـەر بـــاج ئەســـتاندن وەســـتاوە كـــە 
تـــەواوی دونیـــای كـــردووە بـــە ئینســـانێكی تۆڵەســـێن نـــەك 
ـــزی خۆشـــی  ـــە خـــودی خـــۆی و هێ ـــە ل ـــرە تۆڵ ـــر. بگ لەئەویت
بكاتـــەوە، كـــە تـــەواوی ژیانـــی كـــردووە بـــە قوربانی پاراســـتنی 
و  كۆمپانیـــا  تەمەنـــی  بەردەوامبوونـــی  و  بەرژەوەنـــدی 
خاوەنـــكار لـــە پێنـــاو ژیانێكـــی شایســـتە، بۆیـــە تەكنۆلۆژیـــا 
شـــێوەیەكی بەرهەمهێنانـــە كـــە بـــە ئیدیۆلۆژیـــای پراكتیكـــی 
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ناودەبریـــت، یـــان بـــە مانایەكـــی تـــر كۆمەڵێـــك لـــەو كەرەســـتە 
ـــەل چەرخـــی  ـــە لەگ ـــان نیی ـــچ جیاوازی ـــە هی ـــەی ك و دەزگایان
رۆبـــۆت، ئـــەو دیفاكتۆیـــە شـــێوە فەرمانێكـــە لـــە رێكخســـتن 
و درێـــژەدان بـــە ئاڵوگـــۆڕە تەكنۆلۆژییـــەكان و لەوێشـــەوە 
مانایـــە  بـــەم  كۆمەاڵیەتییـــەكان،  پەیوەندییـــە  گۆڕینـــی 
تەكنۆلۆژیـــا فۆڕمـــی فكرێكـــی هەژمونخـــوازە لـــە كەرەســـتە و 
هەژمـــوون و كۆنتـــڕۆڵ و چاودێـــری بەهەمـــوو ماناكانییـــەوە، 
ئـــەم گشـــتاندنە جێكەوتەیـــە لـــە كۆمەڵگـــەی پیشەســـازیی 
پێشـــكەوتوو، بـــووە بـــە كۆنتێكســـتێك و سیســـتمێكی گشـــتی 
كـــە هەمـــوو چاالكییەكانـــی ئینســـان لەرێگـــەی تەكنۆلۆژیـــاوە 
بێـــت، نـــەك توانـــای كەســـی، تەكنۆلۆژیایـــەك كـــە بەبـــێ ئـــاگا 
بـــۆ گشـــت بۆتـــە ئیدیۆلۆژیـــا و بەرگـــری لێدەكـــەن، وەكـــو 
ــی  ــدا دەڵـــێ« دەوڵەتـ ــە چاپێكەوتنێكـ ــڵۆتەردایك لـ ــەر سـ پیتـ
مۆدێـــرن لەڕێـــی بەرفراوانكردنـــی ئەركـــی گشـــتی باجدانـــەوە، 
بەســـەر  بەخشـــندەیی  داڵوایـــی  ئەركـــی  لـــە  جۆرێـــك 
هاواڵتیانـــدا ســـەپاندووە، بەتایبەتیـــش لەرێـــی پیادەكردنـــی 
باجـــی داهاتـــەوە وەكـــو ئامرازێكـــی تـــا رادەیـــەك تـــازە لـــە 
ناوەڕاســـتی ســـەدەی 19 وە بـــوو، كـــە ئـــەوكات ئینگلیـــزەكان 
ـــان دەكـــرد«.  ـــا پیادەی ـــی پاشـــا ڤیكتۆری ـــر فەرمانڕەوای ـــە ژێ ل
ئێســـتا كـــە ســـەدەی 21 هیـــچ نەگـــۆڕاوە، تەنهـــا شـــتومەك 
ــتایلی سیاســـەتی دەوڵـــەت لەرێگـــەی كۆمپانیاكانـــەوە  و سـ
گـــۆڕاوە لـــە پێدانـــی پـــوڵ و خزمەتگـــوزاری تەندرووســـتی 
ـــد،  ـــدن و شـــوێنی نیشـــتەجێبوون و هت ـــەروەردە و خوێن و پ
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ـــی  ـــو سیســـتم پیادەكردن ـــان لەنێ ـــە خۆشـــگوزەرانی و ژی بۆی
بـــەاڵم  رابـــردوون،  ســـەدەكانی  رۆژگارەكانـــی  هەمـــان 
بـــە فۆڕمێكـــی دیكـــە كـــە تەكنۆلۆژیـــا پـــەڕەی گرتـــووە و 
ـــا  ـــۆ بەدەســـتهێنانی جـــۆڕە داهێنانەكانـــی تەكنۆلۆژی ـــك ب خەڵ
تاكـــو  بـــدەن،  بـــاج  زیاتـــر  ئارەزوومەندانـــە  هەوڵـــدەدەن 
مەســـەلەی  بەهرەمەندبـــن.  وەهمیـــە  بەختەوەرییـــە  لـــەو 
رێكخســـتنەوەی بانـــك و بـــازاڕە داراییـــەكان، ئاسایشـــێكی 
ـــە گشـــت كـــردووە  ـــەم سیســـتمەیە كـــە قەناعەتـــی ب دیكـــەی ئ
بـــە هەمـــووان دەبێـــت بیپارێـــزن، لەكاتێكـــدا ئـــەم سیســـتمی 
لەنێـــو  و  كـــراوە  جـــوان  فۆڕمێـــك  بـــە  ســـتاندنە  بـــاج 
دەســـتووردا جێگـــەی بـــۆ كراوەتـــەوە، تـــا ئـــەو رادەیـــەی كـــە 
هەمـــوو هاواڵتیـــەك بەدڵخـــوازی خۆیـــەوە بـــاج دەدات و 
ناشـــزانێ كـــە ئـــەوە دەوڵـــەت نییـــە باجـــی لێدەســـتێنێ، بەڵكـــو 
ئـــەوە كۆمپانیایـــە بـــۆ خزمەتكردنـــی خـــۆی و سیســـتمی 
ســـەرمایەداری و دواجـــار دەوڵـــەت و خزمەتـــی خەڵـــك، 
ئـــەو باجـــە وەردەگرێـــت، ئەمـــەش بابەتێكـــی هەســـتیاری 
مەعریفیـــە و هەمـــوو خەڵـــك لـــەم ســـتایلە سیاســـییە ئابورییـــە 
ــەی  ــە پێگـ ــاس لـ ــان بـ ــتەكانی جهـ ــاگات » نیوماركسیسـ تێنـ
كۆمەاڵیەتـــی خەڵـــك دەكـــەن لـــە بیاڤـــی ئابـــووری و سیاســـی 
و كولتـــووری سیســـتمی ســـەرمایەداری، ئەگەرچـــی بـــە 
جهانـــی بـــوون دەرەتانێـــك بـــوو بـــۆ پەیوەندیـــی نێـــوان 
ـــەم  ـــەردەی لەســـەر ئ ـــەاڵم پ ـــك دوورەكان، ب ـــە زۆر لێ مرۆڤ
ـــە ئێســـتادا تـــەواو نایەكســـانییە  راســـتیەش الدا كـــە جیهـــان ل
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و بگـــرە غەرقـــی گەندەڵیشـــە«)8(. نایەكســـانییەك كـــە پێـــش 
ئـــەوەی جیهانگیـــری ببێتـــە وێـــردی ســـەر زمانـــی هەمـــووان، 

ــانیەی بەخۆیـــەوە نەبینیـــوە.  ئـــەو یەكسـ
هـــەر لەبـــەر ئـــەم پێشـــبینییەش بـــووە كـــە ماركـــس هیـــچ 
زەمانەتێكـــی بـــۆ مانـــەوەی سیســـتمی دیموكراســـی نەبـــوو 
كـــە ئینســـان لەســـایەیدا خۆشـــگوزەران بێـــت و كێشـــەی 
چینایەتـــی نەمێنـــێ كـــە ئێســـتا گوایـــە دونیـــا كەیـــف لـــە 
دەكات.  پێـــوە  شـــانازی  و  وەردەگرێـــت  دیموكراســـی 
لەكاتێكـــدا پێچەوانەكـــەی راســـتە، چونكـــە نایەكســـانی ژیانـــی 
كۆمەڵگـــە و فەراهـــەم نەبوونـــی مافـــە مەدەنییـــەكان، ناكرێـــت 
لـــە مافـــی دەنگدانـــدا كۆبكرێتـــەوە بـــۆ هاواڵتـــی، زۆرینـــەی 
دەســـتەبژێری  گروپـــی  تەنهـــا  دواجـــار  كـــە  خەڵكیـــش 
ـــەو  ـــك ل ـــی دەســـەاڵت كەڵ ـــەكان و پیاوان سیاســـی و بازرگان
فەزایـــە و لـــەو خۆشـــگوزەرانییە وەربگـــرن، لـــە حاڵێكـــدا ئـــەو 
نموونـــە ریاڵییـــە بەردەوامەكـــە، هەمـــوو قۆناغێـــك و چەنـــد 
ـــد  ـــە زەرەرمەن ـــەوە هـــەر زۆرین ـــارە ببێت ســـاڵ جارێـــك دووب

دەبـــن لێـــی. 
»ئـــەم نـــا ئامادەبوونـــەی دیموكراســـی فێـــركاری لـــەڕووی 
پەروەردەییـــەوە، كـــە دەزگا جۆراوجۆرەكانـــی فێـــركاری 
دەوڵـــەت لـــە خۆڕایـــی كار دەكـــەن، ئەو پرســـیارانە درووســـت 
ــە  ــان چییـ ــەی ئارمانجیـ ــەو میتۆدانـ ــۆ ئـ ــەن، ئەمـــەش بـ دەكـ
كـــە پڕۆســـەكە شـــانی هەمـــوو هاواڵتییـــەك دەگرێتـــەوە 
و هـــەر ئەوانیـــش بریـــكاری ئـــەو مافـــەن، ئیـــدی بۆچـــی 
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ــی  ــە و بۆچـ ــەوە چ مافێكـ ــەرووی مەعریفـ ــە لـ ــەو زانیارانـ ئـ
خەڵـــك لـــەرووی عەقڵـــەوە گەشـــە نـــاكات«. )9(. ئاڵتۆســـێر 
لەخوێندنـــەوەی بـــۆ ســـەرمایەی ماركـــس و خوێندنـــەوەی 
بـــە  گرتـــن  پەیوەندیـــی  لەبـــارەی  ماركـــس  فكـــری  بـــۆ 
ســـەردەم،  ئالتەرناتیڤـــی  وەكـــو  دیموكراســـی  سیســـتمی 
ـــە  ـــەوە دەكات ك ـــەوە، باســـی ئ ـــژوو و بەماتریال ـــارەی مێ لەب
ـــە  ـــك ل ـــان فۆڕمێ ـــا، ی ـــە دیموكراســـی وەك ئیدیۆلۆژی لەوانەی
فۆڕمەكانـــی سیســـتمەكانی حكومڕانـــی دژی ســـەرمایەداری 
ـــودی  ـــەی یەه ـــەو رق و كینەی ـــی دیكەشـــەوە ئ ـــت، لەالیەك بێ
ئیدیۆلۆژیـــای  هاتنـــی  لەســـەرەتای  كـــە  ســـامی  بـــە  دژ 
عیلمانـــی هاتـــە پێشـــەوە كـــە لەســـەدەی 19 وە ســـەریهەڵدا 
ـــا،  ـــەری نەم ـــدی ئەریســـتۆكراتییەت كاریگ ـــووە، ئی ـــری ب رێگ
ــن و  ــین كەوتـ ــودی كەنارنیشـ ــمۆپۆلۆتیكی یەهـ ــو كۆسـ تاكـ
مەســـەلەی موڵكایەتـــی و بنەماڵەچێتـــی جێگـــەو رێگـــەی 
ســـازكرد،  رۆژهـــەاڵت  ی  ناســـیونالیزم  و  نەتـــەوە  بـــۆ 
بـــەاڵم كـــە هیتلـــەر و و نازیزنـــم و فاشـــییزم دەســـەاڵتی 
وەرگـــرت، لەوێـــوە یەهودییـــەكان پێگەیـــان نەمـــاو بـــوون بـــە 
ـــاوی بیرۆكـــەی دیموكراســـییەت،  ـــك بەن ـــۆ جەنگێ ـــی ب قوربان
لەســـەدەی  دوای ســـەركەوتنی  ئیمپریالیـــزم  بـــوو  ئـــەوە 
19 رابـــردوو، تۆتالیتاریزمـــی راگەیانـــد، لەوێـــوە ســـەرەتا 
ـــە ئاســـیا  ـــا و بەشـــێك ل ـــۆ كیشـــوەری ئەفەریق شـــااڵوبردن ب
كـــە رۆژهـــەاڵت بـــوو، چونكـــە تۆتالیتاریزمـــی ئیدیۆلۆژیایـــی، 
ــی  ــەم لەیەكێتـ ــە هـ ــرت، چونكـ ــی وەرگـ ــی دیفاكتۆیـ حاڵەتێكـ
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ســـەرهەڵدانی  ســـەرەتای  بەنـــاوی  هـــەم  و  ســـۆڤیەت 
جەنگـــەوە، بـــوو بـــە كەرەســـتەیەكی پشـــتیوانی بـــۆ دەســـەاڵتە 
لەكاتێكـــدا  سیاســـیەكان و فراوانبوونـــی كێشمەكێشـــەكە، 
لەژێـــرەوە بزووتنەوەیەكـــی دیكـــە بـــۆ مانـــەوەی سیســـتمی 
دەســـەاڵتدارێتی لەژێـــر عینوانـــی دیكـــەدا گەرەكـــی بـــوو 
درێـــژە بەتەمەنـــی خـــۆی بـــدات و سەركەوتنیشـــی بەدەســـت 
هێنـــا، ئەویـــش ئەوكاتـــە بـــوو كـــە دیموكراســـی ئـــەو خەیاڵـــەی 
خوڵقاندبـــوو كـــە گوایـــە دوای گەڕانـــەوەی بەهـــا بـــۆ ئینســـان 
و ســـتەملێكراوەكان، ئیـــدی ســـەرجەم تاكـــەكان لەگـــەڵ یـــەك 
یەكســـان و هێـــزی ماتریاڵـــی یەكســـان دەبـــن لەگـــەڵ یەكتـــر، 
ــەرەتا  ــو سـ ــدا وەكـ ــەڵ هاتنیـ ــەرمایەداری لەگـ ــدا سـ لەكاتێكـ
و وەكـــو سیســـتم گەرەكـــی بـــوو فۆڕمێكـــی تـــر بـــدات بـــە 
دیموكراســـی، هەروەهـــا لەگـــەڵ دۆخـــی هـــەر جوگرافیایەكـــی 
دەوڵەتداریـــدا بیگونجێنێـــت و لەگـــەڵ ئیكۆنۆمیزمـــی جهانیـــدا 
هارمۆنیـــا وەربگرێـــت، كـــە دواتـــر ئەمـــە پالنـــە ســـەریگرت، 
جەوهـــەری  بـــۆ  كـــۆن  ئەندێشـــەی  لـــە  ســـتراكتۆریش 
بابەتـــە جیاوازەكانـــی سیاســـەت جێگیربـــوو، بۆیـــە ناچـــارە 
ــەروەك  ــكات، هـ ــتكاری بـ ــەكان دەسـ ــی گۆڕانكاریـ ناوەڕۆكـ
چـــۆن دیموكراســـی لەشـــوێنێكەوە بـــۆ شـــوێنێكی دیكـــە 
بەپێـــی كوولتـــووری كۆمەاڵیەتـــی و مێـــژووی شـــوێنەكە 

ــە.  ــان هەیـ ــاوە جیاوازیـ ــەرج و جوگرافیـ ــارەی هەلومـ لەبـ
دەركەوتـــووە كـــە قەیرانـــی ئابـــوری دیاردەیەكـــی ناتـــەواوە 
ــە  ــە لـ ــە ئەمـ ــی كـ ــتمی سیاسـ ــی سیسـ ــت پێهێنانـ ــۆ شكسـ بـ
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ســـەدەكانی رابردووشـــدا هەمـــان پیـــالن و تاكتیكـــی سیاســـی 
بـــووە، بەمانـــای ســـتایلێكی نوێـــی ئەنارشـــیزمی خەلـــالق 
وەكـــو ئـــەوەی ئامریـــكا لـــەدژی چیـــن بەرپـــای كـــردووە 
ــێوازە  ــەم شـ ــی ئـ ــتاش خوڵقاندنـ ــاوە، ئێسـ ــی بۆدانـ و مەرجـ
ــا  ــەزۆر جوگرافیـ ــە، لـ ــی درۆیینـ ــتكردنی قەیرانـ ــە درووسـ لـ
ـــەاڵت و بەشـــێك  ـــی رۆژه ـــان واڵتان ـــە نموونەی ـــت ك بەكاردێ
لـــە رۆژئاوایـــە و لەوالشـــەوە هینـــد و نیپـــاڵ و بەنگالدیـــش 
و فەنزویلـــال و هتـــد، بـــەاڵم گرینـــگ ئـــەو رێكخســـتنەیە كـــە 
ــەدەری  ــراوە قـ ــە دیاریكـ ــەوەی كـ ــراوە، ئـ ــە كـ ــۆ قەیرانەكـ بـ
ـــەك  ـــەوە و ی ـــە سیاســـی كرندن ـــێ ب ـــە بەب ـــەم سیســـتمەیە ك ئ

ــت.  ــە دەكرێـ ــتكردنەوەی قەیرانەكـ ئاسـ
لـــە هەشـــتاكانی ســـەدەی رابـــردوودا ئەرجەنتیـــن دووچاری 
ــە بـــەردەم  ــترین قەیـــران بـــوو، حكومەتەكـــەی كەوتـ قورسـ
رەخنـــە لـــە بـــواری بێـــكاری و ئـــازادی بـــۆ سیســـتمەكەی كـــە 
گوایـــە سیســـتمێكی میللـــی یـــە، هەڵچوونێـــك لەنێـــو ریـــزی 
ئەوانـــە درووســـت بـــوو كـــە بەرگریـــان لـــەو سیســـتمە دەكـــرد 
ـــر كـــە  ـــی ت ـــەی ئەوان ـــەاڵم نموون ـــكاری، ب بەئاراســـتەی گۆڕان
ــی،  ــەڵ چیلـ ــان لەگـ ــە بەرهەمهێنـ ــاوازی لـ ــی جیـ ــو یەكـ وەكـ
ــووە و  ــران بـ ــاری قەیـ ــە دوچـ ــك كـ ــو واڵتێـ ــا وەكـ هەروەهـ
بـــووە هـــۆی روخانـــی سیســـتمەكە، لەكاتێكـــدا نموونەكـــە 
نەبـــووە هـــۆكاری روخانـــی سیســـتمە سیاســـییەكە«.)10( 
بەڵكـــو گۆڕانـــی ســـتایڵەكە و هیچـــی تـــر كـــە كۆمەڵـــگای 
گـــۆڕی بـــۆ بارێـــك خراپتـــر لـــەوەی كـــە هەبـــوو، ئێســـتاش كـــە 
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ســـتایلی ژیانـــی سیاســـی گـــۆڕاوە و لەالیـــەن ســـەرمایەداری 
ئـــەوەی  هـــەروەك  هێنـــاوە،  بەســـەر  ئاڵوگۆڕیـــان  یـــەوە 
ـــن و  ـــەت ئەركـــەكان بەڕێوەدەب ـــگای دەوڵ ـــاكان بەجێ كۆمپانی
خۆشـــگوزەرانی دەســـتەبەر دەكـــەن، لەالیەكـــی تـــرەوە هـــەم 
ئینســـان دەكـــەن بـــە رۆبۆتـــی ئیكۆنۆمـــی، هـــەم مەیدانێـــك بـــۆ 
تەمـــەن درێـــژی ئـــەم سیســـتمە فەراهـــەم دەكـــەن، بـــۆ نموونـــە 
ئـــەو خـــراپ كەڵـــك وەرگرتنـــە لـــە دەســـتی كاری كرێـــكارە 
بێكارەكانـــی واڵنـــی ئاســـیا و خـــراپ كەڵـــك وەرگرتـــن لـــە 
كۆچـــی بـــە كۆمەڵـــی رۆژهەاڵتییـــەكان بـــەرەو رۆژئـــاوا، یـــان 
خـــراپ كەڵـــك وەرگرتـــن لـــەو نەتـــەوە ســـتەملێكراوانەی 
كـــە لەژێـــر ســـایەی دەوڵەتانـــی هەرێمایەتـــی ناوچەكـــەدان 
ژیـــان  بەشـــی  واڵتەكەیـــان  داهاتـــی  كـــە  ئەوانـــەش  و 
نـــاكات، ئیـــدی هەلپەرســـتن لـــەم فـــەزا واقیعیـــە، بەنـــاوی 
دیموكراســـییەتەوە هەرچـــی كێشـــەی خۆیـــان هەیـــە وەكـــو 

سیســـتمی ئابـــوری چارەســـەر دەكـــەن. 
دیموكراســـی رەهەندێكـــی قوڵـــی تـــاك رەهەنـــدی هەیـــە بـــۆ 
بەشـــێك لـــە رۆشـــنبیران و نووســـەرانی بەنـــاو شـــارەزا، 
ـــراوە،  ـــراوە و هۆكارەكەشـــی زان ـــە پێشـــتر چارەســـەر ك ئەم
ــان ذو  ــی )االنسـ ــە لەكتێبـ ــۆزە كـ ــەرت ماركـ ــڕوای هێربـ بەبـ
باســـی دەكات،  تاكڕەهەنـــد  ئینســـانی  بعـــد واحـــد( واتـــە 
جێكەوتـــووەكان  كۆمەڵگـــە  لـــە  دیموكراســـی  سیســـتمی 
ـــە دیموكراســـی مـــەزن  ـــەو شـــوێنەی ك ـــو ئ ـــە، تاك ـــی نیی بوون
دەكرێـــت و دەبێتـــە ئیدیۆلۆژیایـــەك بـــۆ هەمـــووان، ئـــەوەی 
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كـــە جێكەوتـــە بـــووە تەنهـــا ســـتایڵێكە لـــە ســـتایڵە ســـنووردار 
و قەیدوبەنـــدەكان، ئـــەوەی كـــە ئـــەم مەرجـــە هەقیقیانـــەی لـــە 
رووی پراكتیكـــدا بـــە هـــەژاری هێشـــتۆتەوە، وای كـــردووە 
بـــە رەهایـــی بڵێیـــن بەپراكتیـــك بەدەســـت نایـــات. تەنهـــا ئـــەوە 
ـــەت، ســـیمایەكی  ـــری دیكتاتۆریی ـــت كـــە بەرووكـــەش لەب نەبێ
ـــی پیشەســـازی  ـــۆ خزمەت ـــش ب ـــت، ئەوی ـــە نیشـــان دەدرێ دیك
ــە  ــتی پێناكرێـــت، چونكـ ــیماكە هەسـ ــر، بۆیـــە سـ و هیچـــی تـ
لەنێـــو دەزگا ئیدیۆلۆژییەكانـــدا جێگەیـــان بـــۆ كراوەتـــەوە و 

مانـــای ئازادییـــان پێبەخشـــراوە.
كـــە  رۆژهـــەاڵت  سیاســـییەكانی  سیســـتمە  كێشـــەی 
رابردوویەكیـــان لەگـــەڵ فـــەزا و ناوەڕۆكـــی ئـــەم سیســـتمەی 
بتوانـــن  قورســـە  نەبـــووە،  دیموكراســـییەتەوە  بەنـــاوی 
ـــە موعاناتـــی ئابـــوری  ملكەچـــی سیاســـەتی مۆدێـــرن بـــن و ل
نـــوێ  هەنگاوێكـــی  و  تێبگـــەن  كۆمەڵگـــە  مەعیشـــەتی  و 
بـــەرەو بیرۆســـترۆیكای بنێـــن، هەمـــوو ئـــەو واڵتانـــەی كـــە 
ــك  ــتر گوندێـ ــی، پێشـ ــدا بینـ ــتمی خۆیانـ ــە سیسـ ــان لـ گۆڕانیـ
بـــوون لـــە دینامیكییەتـــی ئابـــوری كـــە هێزێكـــی ئابووریـــان 
نەبـــوو تاكـــو خۆیـــان لـــەو قەیرانـــە ئابورییـــە رزگار بكـــەن 
كـــە دووچاریـــان بـــوو، بۆیـــە رووبـــەڕووی دەرەنجامـــە 
سیاســـییەكان بوونـــەوە كـــە بەنـــاوی بەهـــاری عەرەبییـــەوە 
ئەمـــە  بوویـــن،  شـــاهیدی  هەمـــوو  ئێمـــەش  روویـــداو 
لەكاتێكـــدا بۆخۆیـــان وەكـــو سیســـتمی سیاســـیی بەدەســـت 
ــۆش  ــە خـ ــەو واقیعـ ــۆ ئـ ــان بـ ــەاڵتدارانیانەوە، زەمینەیـ دەسـ
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كردبـــوو كـــە روویـــدا، نموونـــەش ئـــەو دونیـــا نابەرابـــەر بـــوو 
كـــە هـــۆكار بـــوو بـــۆ ســـوكایەتی پێكردنـــی هەزارەهـــا ئینســـان 
و جیاوازییـــەك لـــەرووی چینایەتییـــەوە كـــە بەدرێژایـــی 
زەمـــەن دوبـــارە دەبـــووەوە، لەحاڵێكـــدا ســـەرباری هەمـــوو 
ناعەدالەتـــی و دیكتاتۆرییەتەكانـــی ســـەركردە عەرەبـــەكان، 
دەبـــێ ئـــەوە لەبەرچـــاو بگریـــن كـــە ئـــەوان ژێـــر دەســـتەی 
نموونـــەش  بـــوون،  نێودەوڵەتیـــەكان  هێـــزە  و  كۆمپانیـــا 
بەشـــداربوونی ســـاركۆزی بـــوو لەگـــەڵ ژنـــی موبـــارەك و 
ـــان  ـــە ئابورییەی ـــەوان بەناچـــار ئەم.مامەڵ ـــس، ئ ـــی تون ـــن عل ب
دەكـــرد، ئەگـــەر دەكەوتنـــە بـــەردەم هەڕەشـــەی لەناوچـــوون، 
ــی  ــتەكانی باسـ ــە یاداشـ ــادات لـ ــان سـ ــۆن جهـ ــەروەك چـ هـ
ئـــەوە دەكات چـــۆن زۆریـــان بـــۆ ئەنـــوەر ســـادات هێنـــاوە 
بـــكات،  برســـی  هـــەم  و  نەخوێنـــەوار  هـــەم  كـــە خەڵـــك 
هەقیقەتـــی  ئەمەیـــە  بـــوو،  مانەوەكـــەی  مەرجـــی  ئـــەوە 
عەدالەتخـــوازی و دیموكراســـیخوازی ئامریـــكا و فەرانســـە 

و هێـــزە نێودەوڵەتییـــەكان. 
بـــە چەمكـــی دیموكراســـییەوە  ئـــەوەی كـــە لەپەیوەنـــد 
یـــە بەپێـــی تیـــۆری نـــوێ هاتـــووە و نەبۆتـــە هۆكارێـــك 
بـــۆ جیاكردنـــەوەی سیاســـەت و ئابـــوری، ئـــەوە روونـــە 
ــا  كـــە ئـــەم چەمكـــە هیـــچ مانایەكـــی كۆنـــی نەمـــاوە و تەنهـ
بیانـــووە سیاســـییەكان نەبێـــت كـــە دەوڵـــەت و شـــێوازی 
سیســـتمەكە و مامەڵـــە بازرگانییەكانـــی بۆتـــە مـــەرج، كۆمپانیـــا 
زەبەالحەكانیـــش بـــۆ بەكاربردنـــی خەڵكەكـــەی، كەڵكیـــان 
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لێوەردەگـــرن و لـــە پەراوێـــزی كارەكەیـــان دەوڵەتـــان و 
خەڵكـــی  و  خۆیانـــەوە  خزمـــەت  خســـتۆتە  سیاســـەتییان 
عەوامیـــش لەرێگـــەی كەرەســـتەوە ملكەچـــی سیســـتمەكە 
ــتر  ــە پێشـ ــەی كـ ــە و حاڵـ ــەو پێناسـ ــتمیش بـ ــەن، سیسـ دەكـ
باســـمان كـــرد، بـــەو مانایـــەی ئەگـــەر جـــاران دەوڵـــەت 
كـــردن و  ئاراســـتە  بـــۆ  دەكـــرد  لـــە كۆمپانیـــا  بەرگـــری 
رێكخســـتنی كاروبـــاری دەوڵـــەت وەكـــو ئـــەوەی لـــە رۆژئـــاوا 
هەیـــە و ســـیحرێكە لەزەینـــی رۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا هەیـــە، 
ئێســـتا بـــە پێچەوانـــەوە كۆمپانیـــا دەوڵـــەت دەپاریـــزێ، وەكـــو 
ـــازە پێشگەیشـــتوو دەپارێـــزن و  ـــی ت ـــەوەی واڵتانـــی عەرەب ئ
ــا  ــیوە، ئەگەرنـ ــی بەخشـ ــان پێـ ــە رۆژئاواییـ ــی نیمچـ فۆرمێكـ
ئـــەم چەمكـــە نـــە بـــۆ پراكتیككردنـــی پێناســـە كۆنەكـــەی و نـــە 
بـــۆ موناقەشـــەی فكریـــش، مانایەكـــی ئیدیاڵـــی نەمـــاوە، تاكـــو 
ــا ئـــەوە  ــانازی پێوەبكرێـــت، تەنهـ هەوڵـــی بـــۆ بدرێـــت و شـ
نەبێـــت كـــە بەبـــێ ئـــاگا بۆتـــە ئەلتەرناتیڤێكـــی ئیدیۆلـــۆژی بـــۆ 
ــە  ــەم هەقیقەتـ ــانین، ئـ ــیالیزم و یەكسـ ــەی دژی سۆسـ ئەوانـ
نـــەك لـــە رۆژهـــەاڵت، بەڵكـــو لەتـــەواوی رۆژئـــاوا هەســـتی 
پێدەكـــردووە. كەوابـــوو دیموكراســـی لـــەو كۆمەڵگایانـــەدا 
بوونـــی نییـــە كـــە خۆیـــان بانگەشـــە بـــۆ دیموكراســـی دەكـــەن، 
ــڵەن سیســـتمەكە بـــە بوونـــی پەروەردەیەكـــی  چونكـــە ئەسـ
ــەوەی  ــەروەك ئـ ــت، هـ ــە نابێـ ــی جێكەوتـ ــی و بنەڕەتـ ئەزەلـ
ـــەك پێشـــكەش دەكـــرێ،  ـــە رۆژهـــەاڵت چ نموونەی ـــن ل دەبینی
چ لـــە ئاســـتی سیســـتمی بەڕێوەبردنـــی دەوڵـــەت و چ لـــە 
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ــی.  ــتمی كۆمەاڵیەتـ ــتی سیسـ ئاسـ
ــە  ــە و بـ ــوارە ئابورریەكـ ــە بـ ــەوە لـ ــەر دوور بكەوینـ  ئەگـ
فەرهەنگـــی سیاســـیەوە گرێـــی بدەیـــن، »رەنگـــە دیموكراســـی 
ـــا وشـــەیەكی كـــرچ و كاڵ، ئەگـــەر نەیبەســـتینەوە  ـــە تەنه ببێت
بـــە مەیدانەكانـــی تێكۆشـــانی جەماوەرییـــەوە یـــان فەرهەنگـــی 
ـــاوداری  ـــاوی ن ـــرەت و پی ـــن ئاف ـــە چەندی سیاســـییەوە، چونك
سیاســـی نەخشـــیان لەگەشـــەپێدانی ئەم چەمك و سیســـتمەدا 
ــت  ــەر پێویسـ ــردووە، ئەگـ ــان كـ ــدا خەباتیـ ــە و لەپێناویـ هەیـ
بـــكات پێناســـەیەكی بەهێـــز بـــۆ دیموكراســـی بدۆزینـــەوە، ئـــەوا 
بەشـــێكی ئـــەو پێناســـەیە دەخوازێـــت شوناســـی دیموكراســـی 
لـــە هەمـــوو ئەوكەســـانە بســـەنێتەوە، كـــە بەنـــاوی خەباتـــی 
ــە  ــكاری حكومەتـ ــە خزمەتـ ــەوە، بوونەتـ ــی دێرینـ دیموكراسـ
بـــۆ  ئێمـــە  ئیـــدی  رەهاخـــواز و ســـتەمگەرەكان، چونكـــە 
جێكەوتـــە كردنـــی دیموكراســـی، بەشـــداریكەری پەتیمـــان 
ناوێـــت،  راوێژخوازیمـــان  دیموكراســـی  تەنیـــا  ناوێـــت، 
بەڵكـــو دیموكراســـییەكی ئازادیخوازانەمـــان دەوێـــت«.)11( 
ـــی  چونكـــە ئیدیۆلۆژیایەكـــی فكـــری نەمـــا سیاســـەت و خەبات
بزووتنـــەوەی جەمـــاوەری پێـــوە گرێبدرێـــت، بـــەاڵم گریمانەی 
ئـــەوە بكەیـــن كـــە دیموكراســـی هێشـــتا لـــە دونیـــای سیاســـەتدا 
ـــش  ــییە، بـــە ئەزموونی ـــوەری سیاسـ ـــت و پێ كاری پێدەكرێ
ــا بـــۆ  دەركەوتـــووە كـــە دیموكراســـی وەكـــو چەمـــك، تەنهـ
سیاســـی  حیزبـــی  و  گـــروپ  و  سیاســـەت  و  دەســـەاڵت 
نییـــە، بەقـــەد ئـــەوەی بـــۆ تاكەكانـــی كۆمەڵگەشـــە ئەگـــەر 
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كەڵكـــی لێوەربگـــرن و بزانـــن كەلێنەكانـــی چیـــن و لەكـــوێ 
پێویســـتی بـــە دابـــڕان هەیـــە لەگـــەڵ ئـــەو سیســـتمە، بۆیـــە 
بەرلـــەوەی بـــۆ سیســـتمی سیاســـی و دەوڵـــەت و دەســـەاڵتی 
قەوارەیـــەك بێـــت، كەوابـــوو« دیموكراســـی لەســـەرەتاوە 
دەبێـــت،  لەدایـــك  و  دەكات  چەكـــەرە  تاكـــدا  لەعەقڵـــی 
ئینســـاندا ســـەرهەڵدەدات،  لەزەینـــی  ئاشـــتیش  هەروەهـــا 
كار و گەشـــەی بەشـــەریش بەهەمـــان شـــێوە لەبنچینـــەدا 
دەبـــێ  بۆیـــە  هەبـــێ،  دەبـــێ  هاونیشـــتیمانیاندا  لەدڵـــی 
گۆڕانـــی ماتریاڵـــی تێگەیشـــتنێك بـــێ لـــە تێگەیشـــتن و فكـــر 
و خەماندنـــی كۆمەاڵیەتیـــدا و لەبازنەیەكـــدا دەســـتپێبكات، 
ئەوانـــەش كـــە قودرەتـــی گۆڕانیـــان هەیـــە، دەبـــێ قودرەتیـــان 
هەبێـــت لەنێـــو دەســـەاڵتدا، یـــان دەبـــێ لەدرووســـتكردنی 
ــت«. ــكیان هەبێـ ــەاڵتدارێتیدا پشـ ــی دەسـ ــاری سیاسـ بڕیـ
ــەوە لەرێگـــەی ئـــەرك  ــە تاكـ )12(. پەیوەندیـــی دەوڵەتیـــش بـ

ـــەت  ـــاوە، كەچـــی دەوڵ ـــە دەســـتوور داین ـــت ك ـــەوە دەبێ و ماف
ـــەك  ـــاك دەكات، ن ـــەوە تەماشـــای ت ـــەی كار و بەرهەم لەرێگ
ــاك  ــە تـ ــاوە، چونكـ ــنووری بـــۆ كێشـ ــتوور سـ ئـــەوەی دەسـ
واتێگەیشـــتووە كـــە ئیـــرادەی دەوڵـــەت و بەرژەوەندییەكانـــی 
بەرژەوەندییەكانیەتـــی،  و  تـــاك  ئیـــرادەی  لەســـەرووی 
هۆكارەكانـــی  لـــە  هۆكارێكـــە  بـــە  تـــاك  دەوڵـــەت  بۆیـــە 
بونیادنانـــی دەوڵـــەت و كەرەســـتەكانی دیكـــە كـــە دواتـــر 
كەســـایەتی  و  دەبـــن  تێكـــەڵ  بەرژەوەندییەكـــە  هـــەردوو 
تـــاك و كەســـایەتی دەوڵـــەت دەپارێـــزێ بەپێـــی پەیمانێكـــی 
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پەیمانـــی  نـــاوی  مابێـــت  شـــتێك  ئەگـــەر  كۆمەاڵیەتـــی، 
كۆمەاڵیەتـــی بێـــت لەهـــەر كۆمەڵگەیـــەك، بەوپێیـــەی كـــە 
ئێســـتا پەیمـــان لەگـــەڵ كۆمپانیـــاكان دەبەســـترێت نـــەك 

ــەت.  دەوڵـ
لێـــرەوە تایتڵـــی پرســـیارەكانی رابـــردوو جارێكـــی تـــر 
ـــا دیموكراســـی مانـــای دەســـەاڵتی  ـــارە دەبنـــەوە، ئای دووب
ـــۆ  ـــت ب ـــت بێ ـــۆژی وەربگرێ ـــی ئیدیۆل ـــو مانایەك ـــەل( ە تاك )گ
ــەك  ــە فەزایـ ــە لـ ــای هەیـ ــە مانـ ــەو كەمینـ ــا زۆرینـ ــەل، ئایـ گـ
كـــە هێشـــتا سیســـتمەكە پراكتیـــك نەكـــراوە، ئەگـــەر بەمانـــا 
كالســـیكیەكە گـــەل بێـــت، دەبـــێ پرســـیارێكی دیكـــە بكەیـــن، 
ئەویـــش فەرهەنگـــی پێكەوەژیـــان و لێبـــوردن و فەرهەنگـــی 
ئاشـــتەوایی و قبوڵكردنـــی یەكتـــر و ئینســـان دۆســـتی بێـــت 
پێشـــكەوتووخوازی بێـــت ئـــەو گەلـــە، لـــە حاڵێكـــدا » لـــە 
دیموكراســـیدا هیـــچ زۆرینەیـــەك و كەمینەیەكیـــش ناتوانرێـــت 
یـــان جەوهـــەری  خـــۆی بەهەڵگـــری هەقیقەتـــی مێـــژوو، 
پەیامـــی كۆمەاڵیەتـــی بزانێـــت، چونكـــە پەیامێكـــی كۆمەاڵیەتـــی 
ـــە زنجیرەیـــەك  ـــە، كۆمەڵگـــە ل ـــی نیی ـــااڵ بوون میتافیزیكـــی و ب
خواســـتی جیـــاواز و هێـــزی جیـــاواز درووســـت دەبێـــت، 
ـــەت  ـــە، هەڵب ـــان هەی ـــاوازدا ئامانجـــی جیاوازی ـــی جی ـــە لەكات ك
ـــە پشـــت  ـــە ك ـــی خەڵك ـــی كۆمەاڵیەت ـــەش پەیام ـــی كەمین پەیام
لـــەدوای پشـــت هێـــزە موبارەكـــەكان، بەنێـــو رەوتـــی مێـــژوودا 
دووبـــارە  رەنگـــە  پاراســـتوویانە«.)13(.  و  هەڵیانگرتـــووە 
بوونـــەوەی مەســـەلەی كۆتایـــی میتافیزیـــكا و جمگەكـــەی كـــە 
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ئاماژەیـــە بـــە وەهمـــی ئایینـــی، وەكـــو ئەلتەرناتیڤـــی سیاســـی، 
هیـــچ نـــەكات تەنهـــا چەقێكـــی بنەڕەتـــی درووســـتدەكات 
ئەویـــش  دەخاتـــەوە،  سەرســـورهێنەرتر  قالبێكـــی  كـــە 
میتافیزیكایەكـــی نوێیـــە كـــە دەســـتكردی فەلســـەفە نییـــە، 
بەڵكـــو دەســـتكردی سیســـتمی ســـەرمایەداری هاوچەرخـــە 
و نەفیكردنـــەوەی فەلســـەفەی دیالیكتیكـــی لـــەو شـــوێنەدا كـــە 
پێویســـتی پێیەتـــی، بایەتـــی ئـــەو شـــوێنانەی ســـیخناخ كـــراوە 

بـــە ئەفســـانە و ســـیحری نـــوێ. 
ئـــەم بابەتـــە نموونەیەكـــی نـــوێ دەخاتـــە بەردەســـت بـــۆ 
تاقیكردنـــەوەی ئـــەم سیســـتمە، بـــۆ نموونـــە بزووتنـــەوە 
لـــە  بەتایبەتـــی  ئامریـــكا،  و  رۆژئـــاوا  كۆمەاڵیەتییەكانـــی 
ئیســـپانیا زۆر هەوڵیانـــدا بـــۆ چەســـپاندنی دیموكراســـیەتی 
ــەلەی  ــەوەی مەسـ ــە ئـ ــتبوون كـ ــەوان واتێگەیشـ ــوری، ئـ ئابـ
دەســـەاڵتی  مـــاوە   %1 تەنهـــا  و  لـــە99%  كـــە  رێژەییـــە 
ــتی  ــۆ مەبەسـ ــە بـ ــەو كۆدەنگییـ ــرن، ئـ ئابـــوری واڵت وەربگـ
سیاســـی بەكاربهێنـــن و لەوێشـــەوە ئابـــوری، بـــەاڵم دواتـــر 
ــەنگییە  ــییە و السـ ــی سیاسـ ــەوە وەهمـ ــەوت ئـ ــان دەركـ بۆیـ
ـــەوە  ـــەوە شـــەقام و بزووتن ـــەرووی سیاســـییەوە، چونكـــە ئ ل
كۆمەاڵیەتییـــەكان نییـــن كـــە واقیعـــی سیاســـی دەگـــۆڕن، بەڵكو 
ــا  ــە كۆمپانیـ ــە كـ ــی دەوڵەتـ ــە دامەزراوەكانـ ــەوە پەیوەندییـ ئـ
سیســـتماتیكی كـــردوون، بۆیـــە كێشـــەی دیموكراســـی لـــە 
مەیدانـــی پراكتیكیـــدا دەرناكـــەوێ، بەڵكـــو چانســـەكە لەبـــاری 
سیاســـەت  كـــە  دەســـتەبژێرە  بـــۆ  بەندییەوەیـــە  گـــروپ 
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ــە  ــییە كـ ــی سیاسـ ــەی لۆژیكـ ــی دیكـ ــان هەڵگرێكـ ــەن، یـ دەكـ
چیـــدی دەوڵەتـــان و خـــودی سیاســـەت لەنێـــوان هێـــز و 
ــس  ــان بااڵنـ ــە خۆیـ ــەم چەمكـ ــێ ئـ ــن بەبـ ــەكان، ناتوانـ گروپـ
بكـــەن، یـــان لەبـــاری كۆمەاڵیەتـــی یـــەوە راهاتنـــی فەرهەنگـــی 
تایبەتـــە؟، دیســـان دەبـــێ بپرســـین ئایـــا بەبـــێ ئـــەم چەمكـــە 
هیـــچ هێـــز و تاكێكیـــش دەتوانـــێ نوێنەرایەتـــی گشـــتێكی 
ـــەكان  ـــو كۆمەڵ ـــەی نێ ـــە لەكۆمەڵ ـــكات كـــە بریتیی دیاریكـــراو ب
جگـــە  ئەمـــە  دێـــت؟،  دەوڵـــەت  قـــەوارەی  بەمانـــای  كـــە 
لـــەوەی دەســـەاڵتەكان و سیســـتمی دادوەری شـــاڕێگەیەكە 
بـــۆ دامەزراندنـــی ژیانێكـــی نـــوێ كـــە گوایـــە رێكخســـتنی 
كۆمەاڵیەتییـــە، بـــەر لـــەوەی رێكخســـتنی سیاســـی بێـــت، 
بـــەاڵم راســـتییەكەی ئەوەیـــە كـــە )گـــەل( لەنێـــو ئـــەم چەمكـــەدا 
جێگـــەی نابێتـــەوە. بۆیـــە »دیموكراســـی هەرگیـــز حكومەتـــی 
جەمـــاوەری نەبـــووە و هیچكاتیـــش ناتوانـــێ و ناشـــبێتە 

دەســـەاڵتی گـــەل«)14(. 
ـــردوو  ـــەری راب ـــەی چاپت ـــە نادیارەك ـــە وەهم ـــە ئەمەی كەوات
موناقەشـــەمان كـــرد، كـــە سیســـتمی سیاســـیی و نەزمـــی 
ــە  ــتانەی كـ ــەو كەرەسـ ــی ئـ ــی، بەتایبەتـ نـــوێ خوڵقاندوویەتـ
راســـتەوخۆ كاریگەرییـــان لەســـەر ئینســـان هەیـــە، ئەویـــش 
ــا و  ــە میدیـ ــن لـ ــە بریتییـ ــەوە كـ ــی واقیعییـ ــەی میزاجـ لەرێگـ
بەكارهێنانـــی كەرەســـتەكانی ژیـــان بـــۆ ریـــكالم كـــردن، ئـــەم 
راكێشـــانی ئینســـانە لەرێگـــەی هـــەواڵ و رووداوەوە بـــەرەو 
ریـــكالم و بەریـــكالم كردنـــی هەمـــوو شـــتێكی پێویســـت و 
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ـــی كەرەســـتە  ـــەی ریكالم ـــەوە لەرێگ ـــا پێویســـت، بەپێچەوان ن
و پێداویســـتییە ژیانیـــەكان، راكێشـــانی ســـەرنجی بینـــەرە 
ـــە  ـــە بەشـــێكە ل ـــاوە ك ـــەی ماســـمیدیا و سۆشـــیال میدی لەرێگ
كۆنتـــڕۆڵ كردنـــی مێشـــكی جەمـــاوەر و بەرهەمهێنانـــەوەی 

لەئاســـتەكانی دیكـــەی سیاســـیدا. 
هـــەر بـــۆ وەبیرهێنانـــەوەی ئـــەو هێداڵینـــەی ســـەرەوە 
ــە  ــە، ئەمـ ــەوە لەكوێیـ ــەرووی جوگرافییـ ــی لـ ــە دیموكراسـ كـ
ئـــەو پرســـیارە جەوهەرییەیـــە، ئایـــا ئـــەم قۆناغـــە قۆناغـــی 
نییـــە،  نـــەرێ  و  ئـــەرێ  بـــە  وەاڵمەكـــە  دیموكراســـییە؟، 
چونكـــە روحـــی ئەزموونكردنـــی دوا قۆنـــاغ بـــۆ سیاســـەت، 
بـــە  گرێـــدراوە  تەنهـــا  دونیـــادا  لەهەمـــوو  بەناچـــاری 
ـــە  ـــەم ســـەر زەمین ـــە هەمـــوو شـــوێنێكی ئ دیموكراســـییەوە، ل
ــە  ــان بـ ــت، دیسـ ــر نەبووبێـ ــتمەش جێگیـ ــەم سیسـ ــەر ئـ ئەگـ
ــەی  ــییەكان مومارەسـ ــە سیاسـ ــەم جیهانـ ــێ ئـ ــاری دەبـ ناچـ
بكـــەن و لەوێشـــەوە ببێتـــە ئیدیۆلۆژیـــا بـــۆ خەڵكـــی عـــەوام 
و ســـتەملێكراو، جگـــە لـــەوەش كـــە هیـــچ ئەلتەرناتیڤێكـــی 
دیكـــەی سیســـتمی سیاســـی نییـــە، تاكـــو ئیدیۆلۆژیـــای بـــۆ 

دابتراشـــرێت. 
ـــی  ـــی جەبرییەتێك ـــەی سیاســـی نێودەوڵەت ـــەواوی كۆمەڵگ ت
ــییە  ــتبااڵیی سیاسـ ــە دەسـ ــەم ئیدیۆلۆژیایـ ــە ئـ ــانداوە كـ نیشـ
و سیاســـیەكانیش نموونـــەی بـــااڵن وەكـــو چـــۆن لەنێـــو 
رۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا كەســـانێك بەنـــاوی كاریزمـــاوە، 
پیـــرۆز دەكرێـــن و دەكرێنـــە خـــودای ســـەر زەمیـــن، ئەمـــە 
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تەنهـــا ئـــەوە نییـــە كـــە تێربوونـــی هاواڵتییـــان نییـــە بـــۆ تۆڵـــە، 
چونكـــە لـــەدوای بەرقـــەرار بوونـــی سیســـتمی مۆدێرنـــە 
بـــۆ سیاســـەت و ئابـــوری لەتـــەواوی جهانـــدا بـــە كـــراوە و 
ـــێ  ـــە. دیســـان دەب ـــە هەی ـــەم ئەلتەرناتیڤ ـــا ئ داخـــراوەوە، تەنه
بپرســـینەوە ئایـــا دەتوانیـــن لەشـــێوەی پرســـیاری كۆنكریتـــی 
لەراســـتیدا  بكەیـــن؟  دیموكراســـی  چەمكـــی  موناقەشـــە 

ــرە.  ــە نەخێـ واڵمەكـ
بەرقەراربوونـــی ئـــەم سیســـتمە چەنـــد الیەنێكـــی جیـــاوازی 
هەیـــە، چونكـــە پرســـیارێكی زینـــدووە نـــەك لەكۆمەڵگـــە 
لەتـــەواوی  بگـــرە  بەتەنهـــا،  دەكـــرێ  دواكەوتـــووەكان 
ـــادا پرســـیارێكی جەوهـــەری سیاســـییە و زۆر وەاڵمـــی  دونی
بەمانایەكـــی  وەرگرتـــووە،  جیـــاوازی  مانـــای  و  جیـــاواز 
دیكـــە دیموكراســـی لەئێســـتادا وەكـــو ئـــەو فۆڕمـــەی كـــە 
ــەی  ــانەكانی دیكـ ــی ناونیشـ ــە ئەلتەرناتیڤـ ــووە، تاكـ وەریگرتـ
ــەی  ــە و كەمینـ ــادا و زۆرینـ ــە لەدونیـ ــتمی حوكمڕانییـ سیسـ
ـــی خـــراپ و كەســـایەتی خـــراپ  ـــروپ و حیزب ـــۆ گ ـــی ب واقیع
دەنگـــدەدەن و هـــەر ئەوانیـــش چارەنووســـی خۆیـــان و 
كۆمەڵگـــە و نیشـــتیمان و سیاســـەت و ئابـــوری دەوڵـــەت 
لەكاتێكـــدا چەمكـــی كەمینـــە و  تـــاك دیـــاری دەكـــەن،  و 
ــراوە  ــۆ كـ ــۆڤێنییە و تابـ ــتالینی و شـ ــی سـ ــە چەمكێكـ زۆرینـ
ـــی  ـــە نائەخالقـــی زمانەوان ـــاوا و ئەســـكەندەنافیا و ب ـــە رۆژئ ل
تەماشـــا كـــراوە، بۆیـــە بەكارهێنانیشـــی بـــۆ گروپـــە ئیتنیـــك 
و نەتەوەكانـــی نێـــو نەتەوەكانـــی تـــری خـــاوەن دەســـەاڵت، 
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بەشـــێكە لـــە زیندووكردنـــەوەی فاشـــیزم، »هـــەر كەســـێك 
ــەوە  ــە هۆیـ ــە بـ ــت كـ ــەی كردبێـ ــەم فێڵـ ــی ئـ ــی و دەركـ تێبینـ
دەنگـــدەران دەبـــن بـــە یاســـادانەر و دەمێننـــەوە، هەســـت 
دەكـــەن دیموكراســـی بـــەو شـــێوەیەی كـــە ئێســـتا هەیـــە، 
میكانیزمێكـــی بـــاش نییـــە بـــۆ بەڕێوەبردنـــی حكومـــەت، بـــە 
پێچەوانـــەوە ئـــازار بەخشـــە بـــۆ بەڕێوەبردنـــی خەڵـــك، چونكـــە 
ئـــەو كەســـەی خوازیـــاری زامنكردنـــی چاكســـازییە، پیاوێكـــی 
زمانبـــازی بـــە ئـــاوات تەماحـــكارە كـــە هەتـــا بانگەشـــە كـــردن 
بەرژەوەنـــدی گشـــتی دەبینـــێ، ئەویـــش هەتاكـــو دەچێتـــە نێـــو 
دەســـەاڵتەوە و دواتریـــش كارەكانـــی حوكمڕانـــی رابـــردوو 

تـــەواودەكات و دەبێتـــە ســـتەمكار«.)15( 
وەختێـــك  دەبێتـــەوە،  روون  لەكوێـــدا  ریاڵـــە  ئـــەم 
دەبێتـــە  دونیـــادا  لەتـــەواوی  دیموكراســـی  چارەنووســـی 
ســـوبێكت واتـــە شـــوناس بـــۆ گرووپێـــك یـــان كۆمەڵگەكەیـــەك 
بەوپێیـــەی  بەرقەرابـــووە،  سیســـتمێكەوە  لەســـایەی  كـــە 
كـــە  ســـێهەم  هـــەزارەی  دوای  سیاســـییەكانی  روداوە 
ســـەرتاپایان ســـوپڕایز بـــوون بـــۆ داواكاری عەدالەتخـــوازی 
و ئیدیۆلۆژیای دیموكراســـی و لیبرالیزمی سیاســـی و كەچی 
پێچەوانەكـــەی راســـت بـــوو، بۆیـــە ئـــەم دیموكراســـییەتە هـــەم 
ناونیشـــانێكی دیكـــەی وەكـــو ئەلتەرناتیـــڤ نییـــە لەبەرامبـــەری 
كـــە دەوڵەتانـــی زلهێـــز و ســـەنعەتیەكان كەڵكـــی لێوەربگـــرن و 
هـــەم بـــۆ مانـــەوەی ئـــەو دەوڵەتـــە شانشـــینانەی عەرەبســـتان 
و زۆربـــەی دەوڵەتانـــی دیكـــە، هەروەهـــا بـــۆ رۆژئـــاواش 
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وەكـــو خۆیـــان بـــە هـــاوكاری كەرتـــی تایبـــەت و گەشـــەی 
ســـەرمایەداری دەمێننـــەوە و لەرێگـــەی كەســـانی چاوچنـــۆك 
دەنگـــی  بێـــت،  بەســـیناریۆش  ئەگـــەر  و كۆمپانیاكانـــەوە، 
ـــۆ بەدەســـتهێنانی شـــەرعییەتێك  ـــن ب ـــك بەدەســـت دەهێن خەڵ

ــییەوە.  ــاوی دیموكراسـ بەنـ
)پـــۆل فیریلیـــو( بیرمەندێكـــی سیاســـی ئامریكییـــە، لـــە كتێبـــی 
)الســـرعە و السیاســـە( بـــاس لـــەو ســـتایلە دەكات كـــە بـــەر 
لەســـەدەیەك )رۆزا لۆكســـمبۆرك( لـــەدوای ســـاڵی 1919 
لـــە دوای )عصبـــە ســـبارتاكۆز( هێنایـــە ئـــاراوە و كتێبێكـــی 
لەســـەر مانگرتنـــی جەمـــاوەری نووســـی، ئیـــدی ئـــەم ســـتایلە 
تاكـــو كۆتایـــی ســـەدەی 20 بـــڕی كـــرد، لـــەوە بـــەدواوە 
هێـــزە سیاســـییە نێودەوڵەتییـــەكان، بـــۆ ئـــەوەی بیانـــوو 
بـــە دەســـەاڵت و حوكمڕانـــی دەوڵەتێـــك بگـــرن، خەڵـــك 
ــتمی  ــی سیسـ ــی و نەبوونـ ــاوی ناعەدالەتـ ــن بەنـ هەڵدەخڕێنـ
قەیرانـــی  و  بێـــكاری  و  نـــان  و  ئـــازادی  و  دیموكراســـی 
دارایـــی و هتـــد، دژی دەوڵـــەت و دەســـەاڵتەكە، لەوێـــوە 
ــەت  ــك و دەوڵـ ــوان خەڵـ ــە نێـ ــییە كەوتـ ــە سیاسـ ــەم نەزعـ ئـ
ـــە پشـــتییەوە وەســـتاوە و  ـــی دەســـتكرد ل ـــە بزووتنەوەیەك ك
لەوێـــوە شـــەرعییەتی شـــەقام، دەگوازێتـــەوە بـــۆ شـــەرعییەت 
و مـــاف بەدەوڵـــەت، چونكـــە خەڵـــك بـــە هـــۆی ئـــەوەی 
گروپـــەكان پێشـــڕەوایەتییان دەكـــەن، دووچـــاری دیـــاردەی 
ئەنارشیســـتی و خـــراپ بەكارهێنانـــی چەمكـــی شۆڕشـــگێڕێتی 
دەبـــن، دەســـەاڵتیش ناچـــار دەبێـــت ســـتەمكاری بەكاربهێنێـــت 
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بیانووەكـــە  بـــەاڵم  و شـــەرعییەتی دەوڵـــەت بگەڕێتـــەوە، 
ــەش  ــەوە، نموونـ ــەر دەمێنێتـ ــز هـ ــی زلهێـ ــەن دەوڵەتانـ لەالیـ
ـــەن و  ـــە ســـاڵی 1991 و ســـاڵی 2004 و یەم ـــەر ل ـــی ب عێراق
ـــد، پاشـــان ســـاڵی 2011 و  ـــس و ســـوریا و هت میســـر و تون
ـــاوی  ـــە چـــۆن بەن ـــی 2018، ك ـــا ســـەریهەڵداو تاكۆتای ـــە لیبی ل
بەهـــاری عەرەبییـــەوە خەڵكیـــان فریـــودا و سیســـتم وەكـــو 
ــەاڵم  ــۆڕان، بـ ــاوەكان گـ ــا دەموچـ ــەوە و تەنهـ ــۆی گەڕایـ خـ
ــۆڤیەتی  ــیا و سـ ــە روسـ ــەت بـ ــی خزمـ ــان لەجیاتـ ئەمجارەیـ
كـــۆن بكـــەن، خزمەتیـــان بـــە ئامریـــكا و بەریتانیـــا و كۆمپانیـــا 
ـــاك  زەبەالحـــەكان كـــرد و هەقیقەتەكـــەش وەكـــو رۆژی رون
دیـــارە كـــە بەنـــاو غیابـــی دیموكراســـییەوە كـــرا، كەچـــی 
دیموكراســـییەت نـــەك هـــەر نەهـــات، بەڵكـــو وەهمێـــك بـــوو 
جگـــە لـــە بـــازاڕی سیاســـەت لەنێـــوان زلهێـــزەكان، بـــازاڕی 
شـــتومەك و كەرەســـتەی ســـەربازی و خاڵـــی كردنـــەوەی 
عەمبارەكانـــی پێداویســـتی ماڵیشـــی هێنایـــە ئـــاراوە و ئینســـان 
بـــووە بـــە بەشـــێك لـــەو كااڵیانـــەی سیاســـەت گەرەكـــی بـــوو. 
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وەهمی پارلەمانی 

پارلەمـــان واتـــە دەزگای شـــەرعی بـــۆ دانانـــی یاســـا، ئـــەو 
دەســـەاڵتانەی كـــە دەبنـــە دەســـەاڵت و دواجـــار دەبنـــەوە 
بـــە دژی دژی دەســـەاڵتی راســـتەقینەی هەڵبژێـــردراو، لـــە 
پڕۆژەیەكـــی دیكـــەی نووســـتووەوە توانـــای وەرگرتـــووە 
نـــەك دەوڵـــەت و یاســـا شارســـتانییەكانی هـــەر وەك ئـــەوەی 
ـــوو، »یاســـا  ـــەم ســـیناریۆیە هەب ـــدا ئ ـــە ســـەدە ناوەنجییەكان ل
بەمانـــای چوارچێـــوە و رێكخســـتنێك، نـــەك یاســـای دەوڵـــەت، 
بـــەم توخمانـــە  بابەتـــی مێـــژوون ســـەبارەت  ئـــا ئەمانـــە 
دەدوێـــن، ئـــەم توخمانـــە میللەتـــن كـــە دەســـت بـــە قســـە دەكـــەن، 
ئـــەو نەتەوەیـــە كـــە قســـە دەكات، بەگزادەیـــی نەتەوەیەكـــە كـــە 
ــدە  ــەم دیـ ــەوە، ئـ ــا دەكرێتـ ــە جیـ ــە كـــۆی نەتەوەكانـــی دیكـ لـ
ناســـیونالیزمی ســـەدەمی نۆزدەهەمـــی هێنایـــە كایـــەوە« )16(.
وەكـــو  دەوێ  تـــازەی  مەرجەعـــی  تـــازە  گوتـــاری   .
خـــۆی  زاڵ  ی  ئاییـــن  چونكـــە  تێیگەیشـــتووە،  فۆكـــۆ 
تەرجومـــەی ئەوانـــی تـــر دەكات و رەنگدەداتـــەوە بەســـەر 
كولتوورەكانیانـــەوە، ئـــەو جـــۆرە ئایینـــە زاڵـــەی كـــە بـــووە بـــە 
خاوەنـــی گوتـــاری زاڵ و ســـەرچاوەی دەســـتوور و یاســـا، 
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چوارچێوەیەكـــی مەرجەعـــی شـــەرعی بـــۆ خـــۆی مســـۆگەر 
كـــردووە و لەرێگـــەی پارلەمانـــەوە شـــەرعییەتی وەرگرتـــووە، 
ئەمـــە ئـــەو وەهمەیـــە بـــۆ گشـــت پێكهاتەكانـــی كۆمەڵگـــە، بـــووە 
ــتنی مافـــی كولتـــووری و نەتەوەیـــی و ئایینـــی و  بـــە پاراسـ

هتـــد. 
دەوڵەتـــی  كـــە  وەربگریـــن  حاڵـــەت  باشـــترین  ئەگـــەر 
عەلمانییـــەو پشـــت بـــە یاســـا و دەســـتوور دەبەســـتێت، واڵتـــی 
ـــەی  ـــی شـــارەوانییەكانی ئاكەپ ـــە كـــە دوای هەڵبژاردن توركیای
نەبـــوو،  بـــەو دۆڕانـــەی ئەســـتەنبوڵ رازی  ســـاڵی 2019 
دواجـــار دووبـــارەی كـــردەوە و بااڵنســـی هێـــزی كـــرد و 
نـــەدا،  بـــە كـــردەوەی ناشـــەرعی لەقەڵەمەیـــان  خەڵكیـــش 
ئـــەم هێـــزە نادیـــارە ســـەرچاوەكەی لـــە گوتـــاری ئایینـــی 
و نەتەوەیـــی گرتـــووە لـــەرووی ســـەرخانەوە، لەالیەكـــی 
دیكەشـــەوە بـــۆ دەوڵەمەندبوونـــی حیزبەكـــە دەگەڕێتـــەوە 
لـــەرووی جەماوەرییـــەوە، بـــەاڵم بەپشـــتگیری یاســـایی و 
دەســـتووری كـــە هەمـــوو الیەنـــەكان ملكەچـــی ئـــەو گوتـــارەن. 
مەترســـیدارە  پاڵنەرێكـــی  دەســـەاڵت  لـــە  حەزكـــردن 
خراپتـــر،  بێـــت  یاســـاوە  و  دەســـتوور  لەرێگـــەی  ئەگـــەر 
چونكـــە بەڵگـــەی دڵنیابـــوون لەســـەر دەســـەاڵت ئەوەیـــە 
بەتایبەتـــی  تـــر بگرێـــت،  لەئەوانـــی  كـــە دەتوانێـــت رێگـــە 
ئـــەو وەهمـــەی كـــە قەناعەتـــی بەگشـــت كـــردووە، پارلەمـــان 
گوایـــە نوێنـــەری گشـــتە بەهەمـــوو پێكهاتـــە جیاوازەكانـــەوە، 
ئامانجـــی راســـتەقینەی دیموكراســـیش لـــەالی ئـــەم كارێكتـــەرە 
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سیاســـی و بزنســـمانانەوە كـــە گوایـــە پارێـــزەری یاســـا و 
دیموكراســـین، هـــەر ئەوەیـــە كـــە ملنـــادەن بـــە چاودێـــری 
لەگەڵـــدا  لێكۆڵینەوەیـــان  تاكـــو  دەســـتگاكانیش،  و  میللـــی 
ئـــەو  هـــەر  لەكاتێكـــدا  گشـــتی،  مافـــی  لەســـەر  بكرێـــت 
كاندیدانـــەی خۆیـــان بـــۆ هەڵبـــژاردن ئامـــادە دەكـــەن بـــۆ 
وەرگرتنـــی حوكمڕانـــی، هـــەر دوای هەڵبژاردنـــەكان بیریـــان 
دەچێـــت كـــە بـــە دەنگـــی خەڵـــك شـــەرعییەتیان وەرگرتـــووە و 
ـــی حوكمـــی  ـــە خاوەن ـــوون ب ـــە سیاســـییە ب ـــەو عینوان ـــر ئ لەژێ
زۆرینـــە كـــە پێكهاتـــووە لـــە جیـــاوازی، نـــەك ئـــەو فەزایـــەی 

ــاو.  ــە بـ ــی دەكاتـ ــە رەهاگەرایـ كـ
ئـــەم چەمكـــە بـــە گشـــتی هـــەم لەخزمـــەت ئـــەو هاوكێشـــە 
سیاســـییە نێودەوڵەتیەیـــە كـــە لـــەدوای شكســـتی یەكێتـــی 
ــە  ــی زۆری بـ ــۆن، خزمەتـ ــۆڤییەتی كـ ــەربازگەی سـ ــان سـ یـ
ـــاكان  ـــزی ســـەرمایەداری و كۆمپانی ـــی زلهێ ـــكا و واڵتان ئامری
ــوون،  ــتی بـ ــی سۆسیالیسـ ــۆری سیاسـ ــە دژی تیـ ــد كـ گەیانـ
لەبەرامبەریشـــدا ســـێ چەمكـــی دیكـــە جێگەیـــان گرتـــەوە 
ـــازاڕی  ـــرۆڤ و ب ـــی م ـــازادی و ماف ـــە )ئ ـــوون ل ـــی ب ـــە بریتی ك
ئـــازاد(، لەحاڵێكـــدا هیچـــكام لـــەو ســـێ چەمكـــە نەكاریـــان 
پێكـــرا وەكـــو خۆیـــان و نـــە ریاڵێتیـــە سیاســـییەكان بـــوون بـــە 
ـــەی  ـــەو دۆخان ـــوو ئ ـــە هەم ـــك، چونك ـــی خەڵ ـــەی قەناعەت جێگ
لـــەدوای هاتنـــی ئـــەو چەمكانـــەوە وەكـــو كااڵ هاتنـــە نێـــو 
مەزهـــەب  لەنێـــوان  هەمیشـــەیی  جەنگـــی  كایەكانـــەوە. 
و نەتـــەوە و دەوڵەتـــان و جەنگـــی دەروونـــی و ئابـــوری 
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ســـەریانهەڵدا، بەبـــێ بڕانـــەوە و بەردەوامیشـــییان دەبێـــت. 
بـــەردەوام بوونـــی ئـــەم فـــەزا نادیموكراســـییە كـــە مانـــای 
دیموكراســـی وەكـــو خـــۆی نەمـــاوە و بـــووە بـــە كااڵی بـــازاڕی 
ـــدا، كارێكـــی وەهـــای كـــردووە  سیاســـی لەسەرانســـەری جهان
كـــە زۆرتریـــن موناقەشـــە لـــە بـــارەی دیموكراســـییەتەوە 
ــەوە  ــە ئـ ــت كـ ــی لێبگیرێـ ــەوە رەخنەشـ ــت و بەپێچەوانـ بكرێـ
تەنهـــا دیموكراســـیخوازەكان پرنســـیپەكانی پێشـــێل دەكـــەن، 
ــادا  ــوێنێكی دونیـ ــچ شـ ــتمە لەهیـ ــەم سیسـ ــە ئـ ــەوەی كـ هەرئـ
كاری  چەمكەكـــە  ناوەڕۆكـــی  بەمانـــای  خـــۆی  وەكـــو 
باشـــترین  دابنێیـــن  وای  ئەگـــەر  نموونـــە  بـــۆ  پێناكـــرێ، 
نموونـــەی سیســـتمی دیموكراســـی شـــەرعیەتی یاســـایی یـــە 
لەهەڵبژاردنـــی پارلەمانـــدا كـــە وەكـــو نوێنەرایەتـــی گشـــت 
ناوزەدكـــراوە، ئـــەو هەڵبژاردنـــەی كـــە خەڵـــك وادەزانـــن 
كاتێـــك ڕوودەكەنـــە ســـندوقەكانی دەنگـــدان و لـــەوێ هەســـت 
بەبوونـــی شـــێوەیەك لـــە كێبەركێـــی سیاســـی و شـــەرعی 
دەكـــەن كـــە لەنێـــوان حـــزب و هێـــزە سیاســـیەكاندا نمایـــش 
ـــەو مومارەســـە سیاســـییە  ـــت و ئەوانیـــش بەشـــداری ئ دەكرێ
دەكـــەن، دواجاریـــش بەپێـــی یاســـا گەلێـــك شـــەرعیەت بـــەو 
ـــگا، تێگەیشـــتنێكی  ـــی كۆمەڵ ـــۆ بەڕێوەبردن ـــت ب یاســـایە دەدرێ
تـــەواو ناهۆشـــیاریانە و كالســـیكییانەیە، ئـــەم سیســـتمە لـــە 
ــی  ــە ئەلتەرناتیڤێكـ ــووە بـ ــەریهەڵداوە و بـ ــاتەوەختێكدا سـ سـ
شـــەرعیەتی  و  دەوڵـــەت  بەڕێوەبردنـــی  بـــۆ  سیاســـی 
وەرگرتـــووە، ملمالنـــێ سیاســـییەكان بـــەو شـــێوەیە نەبـــووە 
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ــییەتە  ــەو دیموكراسـ ــەم ئـ ــان النیكـ ــارادان، یـ ــتا لەئـ ــە ئێسـ كـ
هـــەم ماناكـــەی جیـــاواز بـــووە و هـــەم لـــەو واڵتانـــەش نەبـــووە 
كـــە نموونـــەی واڵتانـــی رۆژهەاڵتـــە كـــە ناتوانێـــت جێكەوتـــە 
بێـــت، چونكـــە هـــەم پـــەروەردەی ســـەرەتایی نەبـــووە و هـــەم 
نەبۆتـــە كولتـــوور بـــۆ گشـــت، تاكـــو لەنێـــو سیســـتمی سیاســـیدا 
ـــۆ  ـــەو هەســـتەش ب ـــە درووســـتكردنی ئ ـــەوە، بۆی جێگـــەی ببێت
خەڵـــك درووســـتكردنی حاڵەتێكـــی ســـایكۆ سیاســـییە بـــۆ 
ـــەو  ـــێ ئ ـــە بەب ـــان مەحاڵ ـــە نەبێـــت ژی ـــەم دەرچەی ـــك كـــە ئ خەڵ
ویســـتەی كـــە دەســـتەبژێری سیاســـی گەرەكیەتـــی، حاڵەتـــە 
ســـایكۆلۆژییەكەش نـــەك تەنهـــا لـــە دونیـــای رۆژهەاڵتـــی 
دواكەوتـــوو هەیـــە، بەڵكـــو لەتـــەواوی دونیـــادا ئـــەم حاڵەتـــە 

جێكەوتـــە بـــووە. 
ـــاوا كـــە دواجـــار  ســـەرهەڵدانی چاخـــی پیشەســـازی لەرۆژئ
مۆدێرنـــەی لەگـــەڵ خۆیـــدا بەرهەمهێنـــا، دەرفەتێـــك بـــوو 
بـــۆ گۆڕینـــی سیســـتمە سیاســـیەكەش كـــە ســـەرمایەداری 
ـــی شۆڕشـــی  ـــەدوای دەرەبەگایەت ـــوێ ل ـــو سیســـتمێكی ن وەك
كـــردو، پێشـــڕەوایەتی هەمـــوو كایەكانـــی ژیانـــی گرتەدەســـت، 
چونكـــە پێشـــتر ئەوەبـــوو ئاییـــن وەكـــو سیســـتم جێگیـــر 
ــدا  ــی ژیانـ ــەر كایەكانـ ــوو بەسـ ــتەم هەبـ ــوو و هەرچـــی سـ بـ
ســـەپاندبووی، ســـەرەتا لێكـــدژی لەنێـــوان ئاییـــن و سیســـتمی 
ـــەی  ـــر بەكودەتاك ـــاراوە، دوات ـــە ئ ـــی هێنای ـــداری عیلمان دەوڵەت
لویـــس ناپلیـــۆن پۆناپـــارت ی ســـاڵی 1851 دووپاتـــی ئـــەوەی 
كـــردەوە كـــە هەوڵێكـــی هەمەالیـــەن هەیـــە بـــۆ گرێدانـــی 
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شـــۆڕش و رژێمـــی كـــۆن، چونكـــە ئـــەو ســـەردەمە رژێمـــی 
لەدەســـت  بـــوو  خۆپاراســـتن  بـــە  پێویســـتی  دەســـەاڵت 
شۆڕشـــە جیاوازەكانـــی فكـــر، بۆیـــە پشـــتی داواكاری خەڵكـــی 
دەگـــرت بـــۆ بەدەســـتهێنانی هەرچـــی زیاتـــری ئـــازادی یـــە، 
بـــەو مانایـــەی كـــە دیموكراســـی هونـــەری دەویســـت، بـــەاڵم 
نـــاوێ،  هونـــەری  سیاســـیەكان  گروپـــە  و  تـــاك  ئـــازادی 
ئەمـــەش بـــۆ ســـڕینەوەی ئـــەو رابـــردوو بـــوو كـــە كۆســـپی 
ــایەتی،  ــتە بـــەردەم شـــۆڕش بەســـەر سیســـتمی پاشـ دەخسـ
تاكـــو بیســـەلمێنێ رازیبـــوون بـــەو سیســـتمە رۆڵێكـــی گرینـــگ 
دەدات بـــۆ ئیـــرادەی بەدەســـتهێنانی سیســـتمێكی یاســـایی 
ـــڵ  ـــو ئەلكیســـی دی تۆكفێ ـــەری ئەمـــەش وەك ـــۆ گشـــت، هون ب
و  لێهاتوویـــی  بەهـــرەو  دەســـەاڵت  )بااڵدەســـتی  پێیوایـــە، 
دەوڵـــەت  تایبەتمەندییەكانـــی  زۆردارییـــە  دســـپلینكردنی 
لەئاســـتی  كـــە  ئـــەوەی  هـــەروەك  جەمـــاوەردا(  بەســـەر 

ــرێ.  ــر دەبینـ ــتدا زیاتـ ــی ناوەڕاسـ رۆژهەاڵتـ
دا  االشـــیاء(  و  )الكلمـــات  كتێبـــی  لـــە  فۆكـــۆ  میشـــیل 
دەڵـــێ )هۆشـــیاری و گۆڕانـــكاری و نەرمـــی نوانـــدن لـــە 
پێداچوونـــەوەی ژیـــان بەشـــێوەیەك هەمـــوو بەرهەمەكانـــی 
خـــۆی بـــە ئێمـــەی ئینســـانەوە خســـتە نێـــو زەمەنێكـــەوە، هیـــچ 
كەســـێك نەتوانـــێ رێبەرایەتـــی بـــكات، ئـــەوان الیانوابـــوو كـــە 
ــكەوتن لەدارویـــن  ــە پێشـ ــەبارەت بـ ــتومڕ سـ ــەرەتای مشـ سـ
تلیامنـــد و بوژاندنـــەوەی فەلســـەفە  و المـــارك و كتێبـــی 
میكانیكییەتـــی  لەكاتێكـــدا  بـــووە،  داالمیـــر  خەونەكانـــی  و 
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ئاینناســـی بـــە ســـتایڵێك بـــەردەوام لـــە ملمالنێدابـــوو كـــە 
پشـــتوانی یەكتریـــان دەكـــرد، ئـــەم ملمالنێیـــە بەدرێژایـــی 
مالبرانـــد  دیـــكارت  لەبـــەرەی  خـــۆی  كالســـیك  چەرخـــی 
دەنوانـــد(. لەراســـتیدا ئەمـــە ســـەرەتایەك بـــوو بـــۆ نەهێشـــتنی 
ئـــەو جیاوازییـــەی كـــە ئاییـــن وەكـــو هۆكارێكـــی ســـەرەكی 
كاریگـــەری لەســـەر سیســـتم هەبـــوو، لـــەدوای ئـــەوەش تاكـــو 
ـــەو  ـــوو، باشـــترین ســـتایڵیش ئ ـــەردەوام ب ســـەدەی بیســـتەم ب
ــە  ــۆڤییەت كـ ــی سـ ــەوەی بلۆكـ ــۆ وەاڵمدانـ ــوو بـ ــە بـ رواڵەتانـ
ــوو،  ــەرمایەداری پەڕەگەرگرتـ ــەر سـ ــۆ سـ ــوو بـ ــی بـ مەترسـ
ـــەدوای ســـاڵی 2001 و  ـــە ل ـــەم حاڵەت تاكـــو شكســـتپێهێنانی، ئ
دواتریـــش لـــەدوای ســـاڵی 2004 وە كـــە ئامریـــكا لەرێگـــەی 
عێراقـــەوە ســـیمای سیاســـی گـــۆڕی و دونیـــای ترســـاند، 
بـــەاڵم وەهمێكـــی خوڵقانـــد كـــە خەڵكـــی ناوچەكـــە نەیانبینیبـــوو، 
ـــەو  ـــدات ب ـــگ ب ـــك دەن ـــوو خەڵ ـــی ب ـــی پارلەمان ـــش وەهم ئەوی
هێـــزەی كـــە هەڵگـــری ئایدیۆلۆژیاكەیەتـــی، ئەوەبـــوو كـــە 
بینیمـــان چـــۆن بـــووە مایـــەی جەنگـــی نێـــو خۆیـــی ســـووننە و 
شـــیعە و كـــورد و عـــەرەب و تونـــڕەوی ئیســـالمی و گەمـــەی 

ئابـــوری و هتـــد. 
ـــدە سیاســـیەكانیش كـــە كۆدەنگـــی  ـــۆ بیرمەن دەركەوتـــووە ب
كـــۆدی سیاســـی ناكاتـــەوە لەنێـــوان گرووپـــە كۆمەاڵیەتییـــەكان 
هەبێـــت، بەمانایەكـــی تـــر فەزایەكـــی مەحاڵـــە، چونكـــە بازنـــەی 
ناكۆكـــی لێكدژییـــەكان یـــان ملمالنێـــكان دەكاتـــەوە، نـــەك 
بوونـــی  واتـــە  بـــكات،  ئـــەوەی ســـنووربەندی درووســـت 
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ــی  ــێ، فۆڕمەكانـ ــا بمێنـ ــەكان تـ ــو گرووپـ ــەوان لەنێـ ــەو ئـ ئێمـ
سیاســـەتیش دان بـــەوەدا دەنێـــن كـــە ئەوەیـــە سیاســـەت، 
بۆیـــە  ئامانجێـــك،  لەپێنـــاو  كۆدەنگـــی  فـــەزای  نـــەك 
ـــەرووی ســـەربازی و  ـــان ل ـــەوەی كااڵكانی ـــۆ ئ ـــاكان ب كۆمپانی
پێداویســـتییەكانەوە بـــۆ خەڵـــك بـــە گشـــتی یـــەكال بكەنـــەوە، 
سیاســـەت بەردەوانـــی دەبێـــت و شـــەرعییەتیش بـــۆ گروپـــە 
ئیتنـــی و ئایینیـــەكان بـــەردەوام دەبێـــت، ئـــەم ئەزموونـــە لـــە 
ملمالنێـــی نێـــوان كاســـۆلیك و پرۆتســـتانتی مەســـیحیەوە 
كەڵكـــی لێوەرگیـــراوە و ئیســـتاش لەســـەر شـــیعە و ســـوونە 

ــت.  ــك دەكرێـ پراكتیـ
ــە،  ــی هەیـ ــتاش بەردەوامـ ــوورد و ئێسـ ــەوەی رابـ ــی ئـ بەڵـ
مەســـەلەی دیموكراســـی و هەڵبژاردنـــی پارلەمانـــی یـــە كـــە 
پێشـــتریش لەگـــەڵ لەدایكبوونـــی ســـەرمایەداریدا ئـــەم چەمكـــە 
بـــوو بەبـــاو، بۆیـــە كـــرا بـــە سیســـتمێكی دانســـقە و دەگمەنـــی 
وەهمـــی، بۆچـــی وەهـــم، چونكـــە وەهـــم هەمیشـــە لەبـــەردەم 
ـــەكان،  ـــەوەی كێشـــە ژیانیی ـــۆ وەاڵمدان ـــدووە ب پرســـیاری زین
چونكـــە وا بانگـــەوازی بـــۆ دەكـــرا كـــە وەاڵمـــی هەمـــوو 
بـــە  پرســـیارێكی سیاســـی دەداتـــەوە و هەمـــوو پێكـــەوە 
ــا ناكۆكەكانـــەوە، لەرێگـــەی هەڵبژاردنـــی  هەمـــوو ئیدیۆلۆژیـ
وەهمێكـــی  كـــە  بژیـــن  دەتوانـــن  خەڵكـــەوە،  نوێنەرایەتـــی 
بـــوو »بۆیـــە گوتـــرا دیموكراســـی سیســـتمێكی  سیاســـی 
هاوچەرخەكەیـــدا  لەفۆڕمـــە  فەرمانڕەواییـــە،  دانســـقەی 
چاخـــی  ئـــەوە  یـــان  پیشەســـازی،  چاخـــی  بەرهەمێكـــی 
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و  بەشارســـتانیكردن  و  عیلمانییـــەت  بـــە  مۆدێرنیتەیەكـــە 
ـــەم  ـــدا دەناســـرێتەوە، ســـەرهەڵدان و پێشـــكەوتنی ئ لیبرالیزم
ســـەردەمە چەنـــد ســـەدەیەكی خایانـــدووە، لـــەم توێژینەوەیـــەدا 
چەنـــد رواڵەتێكـــی مێژوویـــی ئـــەم پڕۆســـە درێژخایـــەن و 
ناهاوســـەنگ و بگـــرە تـــا ئاســـتێكی ترســـناك ناكۆكیـــش 
دەپشـــكنین، بـــە پشـــكنینێك كـــە دەچێتـــە شـــێوەی گێڕانـــەوەی 

واقیعـــەكان و وردكردنـــەوەی چەمكەكانـــەوە«.)17(. 
ئـــەم چەمكـــە بەهەمـــوو ئیشـــكالیاتەكانیەوە و بـــە هەمـــوو 
ــە هیـــچ نەبـــێ لەبـــری جەنگـــی گـــەرم،  كەلێنەكانیـــەوە، گوایـ
ـــر  ـــت و خێروبێ ـــی ســـارد بەكاردێنێ ـــو جەنگێك ـــان وەك پارلەم
دەداتـــەوە، بۆیـــە بەناچـــار كـــراوە بـــە ئەلتەرناتیڤـــی هەمـــوو 
ناونیشـــانێكی دیكـــە بـــۆ سیســـتمی سیاســـی جیهـــان كـــە 
جگـــە  كـــردووە،  نمایـــش  دیكـــەی  دیمەنەكانـــی  هەمـــوو 
ناوەڕۆكـــی  بەمانـــای  خـــۆی  دیموكراســـی  لەخـــودی 
چەمكەكـــە، بـــەاڵم بـــەدەر لـــەم باســـە، دەبـــێ لـــەدەرەوەی 
ــەی  ــەم ژیرێتییـ ــەك دژی ئـ ــیكردنەوە و رەخنەیـ ــوو شـ هەمـ
ســـەرمایەداری بـــۆ مانـــەوەی خـــۆی، باشـــترە باســـی ئـــەوە 
ـــوە،  ـــاوازدا تێپەڕی ـــی جی ـــە بەســـێ زەمەن ـــە چەمكەك ـــن ك بكەی
زەمەنـــی هـــەر یەكەشـــیان بەجیـــاواز لەگـــەڵ ئەویتـــردا قســـەی 
ـــی وەكـــی  ـــەم پڕۆســـەیە دوای جێگیربوون لەســـەر دەكـــرێ، ئ
ـــی كـــۆن  ـــە ســـەردەمی یۆنان ـــەت، هـــەر ل ـــۆ دەوڵ سیســـتمێك ب
و ئاڵوگـــۆڕی قۆناغەكانـــی دەســـەاڵت تاكـــو ســـەرهەڵدانی 
گەشەســـەندنی  و  مۆدێـــرن  ســـەرمایەداری  سیســـتمی 
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ـــەرووی ســـەنعەتی و ســـیحری تەكنۆلۆژیاكـــەی، دواتریـــش  ل
هاتنـــی ســـەردەمی جیهانگیـــری كـــە ئێســـتا پێناســـەی جـــۆراو 
جـــۆری بـــۆ دەكـــرێ، هەمـــان ئـــەو ئیشـــكالیەتانەی هەبـــووە 
و هەیـــە كـــە لەســـەرەتاوە هەیبـــوو، هەڵبـــەت مەبەســـت لـــە 
گرتنـــە دەســـەاڵتە لەالیـــەن خەڵكـــەوە كـــە بـــۆ خـــۆی ماناكـــەی 
ــی  ــابی قەناعەتـ ــەر حیسـ ــەش لەسـ ــە و فروفێڵكردنەكـ ئەوەیـ
خەڵـــك بـــە سیســـتمی هەڵبژاردنـــی حیـــزب و دەســـەاڵت 
ــرێ  ــتی پێدەكـ ــە هەسـ ــتەبوونی واقیعەكـ ــە دوای بەرجەسـ كـ
ـــن  ـــا دەب ـــەكان دڵنی ـــدا دیكتاتۆریەت ـــە تێی ـــە ك ـــن رێگ » دیارتری
ـــە  ـــی فرتوفێڵكردن ـــەوە، لەرێ ـــژاردن دەبەن ـــان هەڵب كاندیدەكانی
لـــە هەڵبژاردنـــدا، فرتوفێڵـــی هەڵبژاردنیـــش ئەمانـــە دەگرێتـــەوە، 
ئاخنینـــی ســـندووقەكانی دەنگـــدان بەدەنگـــی نایاســـایی و 
ــەر  ــردوە بەهـ ــان كـ ــە موقاتەعەیـ ــدەر كـ ــری دەنگـ ــی تـ ئەوانـ
ــدەران و  ــایی دەنگـ ــی نایاسـ ــت، تۆماركردنـ ــەوە بێـ بیانووەكـ
تۆقاندنـــی دەنگـــدەران لەســـەر ســـندوقەكانی دەنگـــدان، رادەی 
خەریكبوونـــی دیكتاتۆریەتـــەكان بـــەو جـــۆرە فڕتوفێانـــە 
لەرژێمێكـــەوە بـــۆ یەكێكـــی تـــر دەگۆڕدرێـــت، وێـــڕای ئـــەوەی 
ـــە  ـــت و ل ـــش دەگۆڕدرێ ـــی تری ـــۆ یەكێك ـــەوە ب ـــە هەڵبژاردنێك ل
ــێوە  ــان شـ ــر بەهەمـ ــی تـ ــۆ جوگرافیایەكـ ــەوە بـ جوگرافیایەكـ

دەگۆڕێـــت«.)18(. 
ــاوا،  ــە رۆژئـ ــی لـ   وەختێـــك بیرمەندانـــی فكـــری و سیاسـ
بـــۆ سیاســـەت و ملمالنـــێ سیاســـییەكان  خوێندنەوەیـــان 
پۆزەتیڤـــی  فاكتەرێكـــی  وەكـــو  هەڵبژاردنیـــان  و  دەكـــرد 
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سیاســـی ناوبـــرد، ئەوكاتـــە بـــوو كـــە بڕوایەكـــی تـــەواو هەبـــوو 
سیاســـەت بـــۆ گشـــتە نـــەك بـــۆ گـــروپ، بـــەو مانایـــەی كـــە 
ـــو هاوكێشـــەی سیاســـیدا لەســـەر  ـــی دەســـتەبژێر لەنێ فرتوفێڵ
دەســـتەجەمعێك  بەرژەوەنـــدی  بـــۆ  خەڵـــك  كەللەســـەری 
دەرناچێـــت، »ئـــەو گروپانـــەی كـــە فـــەزا و زەمـــەن كۆنتڕۆڵیـــان 
نـــاكات و تەنهـــا كەڵكـــی لێوەردەگـــرن، لـــە پلـــەی سێهەمیشـــدا 
ـــەری  ـــە چاولێك ـــوون ك ـــەژار هەڵكەوت ـــەش و ه ـــی بێب كۆمەاڵن
ئـــەم پرۆســـەیەن و لەژێـــر كارتێكـــەری نەریتـــی ئـــەودان«.
لەزنجیـــرەی  چونكـــە  دووەكان،  پلـــە  گروپـــی  واتـــە   .)19(

نابنـــەوە  كـــورت  و  دیاریكـــراون  بیاڤێكـــی  ســـێهەمدا 
لەهەمـــوو بیاڤـــەكان، لەرێـــگای و شـــێوازی جۆراوجـــۆرو 
فـــەزای  و  زەمـــەن  چوارچێـــوەی  دەكەونـــە  جیـــاوازەوە 
ـــە  ـــە ك ـــی تێگەیشـــتنە دۆڵۆزییەك ـــە بەپێ بەســـتراوەوە«. چونك
ـــی سیاســـەت لەگـــەڵ  ـــی، تێكەڵكردن ـــا كردوویەت ـــۆ ئەنتۆڵۆژی ب
ئـــەو رەتكردنـــەوەی رەخنـــە لـــە سیاســـەت وەكـــو دوو فـــەزای 
ـــن  ـــە رەخنەگرت ـــوو ك ـــاوازی ب ـــی جی ـــی خوڵقاندن ـــاواز، بەڵ جی
بـــوو لـــە سیاســـەت وەكـــو فـــەزا نـــەك وەكـــو چەمـــك، بـــەاڵم كـــە 
پارتـــە ســـوننەتییەكان نەریتییانـــە و ســـووننەتیانە پراكتیكیـــان 
كـــرد، وەكـــو ئـــەوەی لـــە رۆژهـــەاڵت بەشـــێوەیەكی گشـــتی 
ـــر،  ـــراق و كوردســـتان خراپت ـــە عێ دەبینرێـــت و بەتایبەتیـــش ل
لەوێـــدا ئەنتۆلۆژیـــا ئـــەو فاكـــت و ژیانـــە ریاڵیـــە سیاســـیەی 
لەناوبـــرد و گرەوێكـــی دیكـــەی كـــرد كـــە لەنێـــو ســـەندیكا و 
كاری گروپبەنـــدی پاشـــكۆیەتی سیاســـی خۆیـــان بینییـــەوە، 
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هـــەروەك ئـــەوەی لەكوردســـتان بەنـــاوی خەباتـــی پارلەمانـــی 
یـــەوە رەنگیدایـــەوە و خەڵكیـــش نـــەك هێـــزە سیاســـییەكان، 
هەمـــوو بـــوون بـــە دووبـــەرەی جیـــاوازی ئیدیۆلـــۆژی دژی 
تـــا ســـەر ئێســـك خوێنـــی یەكتـــر بمـــژن، لەمـــەدا دەســـەاڵتی 
ـــك  ـــەم دەســـەاڵتە رادەســـتی خەڵ سیاســـی ســـەلماندیان كـــە ئ
ناكرێـــت وەكـــو ئـــەوەی لـــە پێناســـە ئەكادیمیاكـــەدا هاتـــووە، 
ــتی  ــرێ دەستاودەسـ ــدا دەكـ ــد گروپێكـ ــوان چەنـ ــو لەنێـ بەڵكـ
پێبكـــرێ و خەڵـــك تەنهـــا الیەنگـــری ئـــەو گروپانـــەن، بـــۆ 
ــەن  ــی كۆمەڵگـ ــی توێژەكانـ ــەندیكا و یەكێتییەكانـ ــە سـ نموونـ
ـــن  ـــك ناتوان ـــەاڵم خەڵ ـــە سیاســـییەكانن، ب ـــە پاشـــكۆی حیزب ك
و  یاســـایی  و  بااڵنســـی سیاســـی  لـــە  بەشـــێك  بـــە  ببـــن 
كۆنـــەی  جەمـــاوەرە  ئـــەو  لەخەڵـــك  مەبەســـت  ملمالنـــێ، 
بەنـــاو شۆڕشـــەوە دەوڵـــەت و دەســـتەوتاقمی بەڕێوەبەرانـــی 
دەوڵـــەت بڕوخێنـــن و سیســـتمێكی تـــر و گروپێكـــی تـــر بكـــەن 
بـــە رابـــەری خۆیـــان كـــە ئەمـــە وەهمێكـــی سیاســـییە و تەنهـــا 
لەنێـــو میتۆدەكانـــی خوێنـــدن جێگـــەی دەبێتـــەوە، نـــەك وەكـــو 

فاكتێكـــی سیاســـی كاری پێبكـــرێ. 
»دیموكراســـی سیاســـی لـــە واقیعـــدا بەمانـــای حكومەتـــی 
لـــە  دەنگەكانـــە،  نیـــوەی  لەســـەر  یـــەك  یـــان  زۆرینـــە، 
روانگـــەی فەلســـەفەی سیاســـییەوە دیموكراســـی، خەڵـــك 
لـــە بەڕێوەبردنـــی ئیـــدارەی كۆمەڵـــگا و چاودێـــری بەســـەر 
حكومـــەت بەهەقـــدار دەزانـــێ و دەوڵـــەت بـــە بەرەنجامـــی 
ئیـــرادەی گشـــتی لەقەڵـــەم دەدات، هیـــرۆدۆت مێژوونوســـی 
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بەناوبانگـــی یۆنانـــی، پێـــی وایـــە ئەگەرچـــی دیموكراســـی هـــەم 
بـــۆ خەڵـــك لەبـــەردەم یاســـادا بەیـــەك چـــاو دەڕوانـــی، بـــەاڵم 
ـــە مۆبۆكراســـی،  ـــە ئاســـانی دەبێت ـــش ب ـــە، ئەوی ـــی هەی گرفتێك
واتە سەروەری كەسانی نەزان و بازاڕی و دەسەاڵتی بۆرە 
پیاوانـــی ســـەركێش و الســـار، هـــەم بـــۆ گروپـــی دەســـتەبژێرە 
ــی  ــرۆدۆت مەودایەكـ ــەیەی هیـ ــەم قسـ ــییەكان«.)20( ئـ سیاسـ
كـــورت بـــڕی كـــردووە وەكـــو تیـــۆر، بەپێچەوانـــەوە لەگـــەڵ 
ــەدوای  ــە لـ ــەرمایەدارییدا كـ ــی سـ ــی نوێـ ــەرهەڵدانی چاخـ سـ
هـــەزارەی ســـێهەمەوە فەزایەكـــی نـــوێ خوڵقـــا و تەكنۆلۆژیـــا 
گرتـــەوە،  دەســـەاڵتی  و  و سیســـتم  ئیدیۆلۆژیـــا  جێگـــەی 
ئەویـــش دەســـەاڵتی كۆمپانیـــا زەبەالحـــەكان بـــوون، وەكـــو 
ئایفـــۆن و گاالكســـی و لینۆڤـــۆ و هتـــد بـــوون، ئیـــدی هەمـــوو 
ئەوانـــی دیكـــە كـــە پاشـــكۆی كۆمپانیـــاكان و سیاســـەت بـــوون، 
لەنـــاكاو دەركـــەوت لەنێـــو هاوكێشـــە سیاســـیی و بازرگانـــی و 
ئابورریـــەكان ك حیزبیـــان بەرهەمدەهێنـــا بـــۆ گرتنـــە دەســـتی 
ـــە پەشـــم  ـــوون ب ـــراو، ب ـــی دیاریك دەســـەاڵتێك لەجوگرافیایەك
ـــەو  ـــی ئ ـــەی راســـت دەرچـــوو، بەكارهێنان ـــك پێچەوانەك و رێ
كەرەســـتە تەكنۆلۆژیانـــەی وەكـــو گاالكســـی و ئایفـــۆن و 
مۆبیـــل بەگشـــتی، لـــەدوا هەڵبژاردنـــی پارلەمانـــی عێراقـــی و 
كوردســـتان بـــە باشـــی دەركـــەوت، چـــۆن خەڵـــك بـــە كارتێـــك 
ـــا.  ـــت هەڵدەخەڵەت ـــل و ئینتەرنێ و ئۆفەرێكـــی سیســـتمی مۆبای
  بـــۆ ئـــەوەی باشـــترین نموونـــە بـــۆ ئـــەم سیســـتمە بهێنینـــەوە 
كـــە كەڵكـــی چـــی دەبێـــت ئەگـــەر وەكـــو خـــۆی پراكتیـــك كـــرا، 
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ئـــەوا دەبـــێ لەوێـــوە دەســـتپێبكەین كـــە ئایـــا ئینســـان تەنهـــا بـــۆ 
خـــۆی دەژی یـــان بـــۆ كائینەكانـــی دیكـــەش، »دیموكراســـی 
تەنهـــا خزمەتكردنـــی كۆمەڵگـــە و خزمەتكردنـــی تاكـــەكان 
مرۆییەكانیشـــە،  بوونـــەوەرە  بەڵكـــو خزمەتكردنـــی  نییـــە، 
واتـــە  سرووشـــتدا،  لـــە  كاران  خودێكـــی  كـــە  بەوپێیـــەی 
درووســـتكەری خۆیـــان و درووســـتكەری تاكەكەســـی و 
دەســـتەجەمعی خۆیانـــن، تیـــۆری دیموكراســـی شـــتێك نییـــە 
ـــە تیـــۆری مەرجـــە سیاســـییە تەواوكەرەكانـــی بوونـــی  جگـــە ل
خودێـــك، كـــە هەرگیـــز رازی نییـــە لـــە پەیوەندیـــی مـــرۆڤ بـــە 
خـــودی خۆیـــەوە پێناســـە بكرێـــت، چونكـــە پەیوەندییەكـــی لـــەو 
ـــە زیاتـــر  ـــەم وەهمـــە ئەوكات ـــە«.)21(. ئ جـــۆرە شـــتێكی وەهمیی
ــان  ــەب یـ ــان مەزهـ ــی یـ ــی ئیتنیكـ ــە گروپێكـ ــت كـ دەردەكەوێـ
ئایینێكـــی دیكـــەی ژێـــر دەســـتە دەبینیـــن لەژێـــر حوكمـــی زاڵـــی 
ئایینێكـــی دیكـــەی زۆرینـــە، هـــەروەك ئـــەوەی لـــە كوردســـتان 
و عێـــڕاق و بەشـــێك لـــە ناوچەكـــە دەبینرێـــت، بـــۆ نموونـــە 

شـــیعی و ســـوننی و ئێـــزدی و كاكەیـــی و ســـابیئە و هتـــد.
ئـــەم چەمكـــە و  لـــە ریشـــەوە  ئـــەوەی  بـــۆ    هەڵبـــەت 
بەرهەمهێنەرانـــی ئـــەم چەمكـــە بناســـین، دەبـــێ بگەڕێنـــەوە 
بـــۆ ســـەردەمی لـــە دایـــك بـــوون و بەرهەمهاتنـــی كـــە لەیۆنـــان 
بـــووە و دواتـــر گەشـــەی كـــردووە، لەگـــەڵ هاتـــن و ئاڵوگـــۆڕی 
خـــۆی  سیســـتمەكان  لەگـــەڵ  چەمكەكـــە  قۆناغێـــك  هـــەر 
ــتەبژێرە  ــەت و دەسـ ــم دەوڵـ ــتر بڵێـ ــان باشـ ــدووە، یـ گونجانـ
و  خۆیـــان  ویســـتی  بەپێـــی  گونجاندویانـــە  سیاســـییەكان 
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بەرژەوەندیـــی خۆیـــان، نموونـــەی ئـــەم زەمەنـــە جیاوازانـــە 
باشـــترین ســـەلمێنەرە بـــۆ ئـــەو دیموكراســـیەتەی كـــە هـــەر 
یـــەك چەمكـــە، كەچـــی لـــە ســـێ قۆناغـــدا مانـــا و فۆڕمـــی 
جیـــاوازی وەرگرتـــووە كـــە هیچیـــان لـــەوەی تـــر ناچـــن، 
ــی  ــی نوێنەرایەتـ ــوهەوای هەڵبژاردنـ ــەم كەشـ ــدا یەكـ لەكاتێكـ

پارلەمانـــی لەوێـــوە ســـەرچاوەی گرتـــووە . 
زەمەنـــی یەكـــەم: زەمەنی سیســـتمی دیموكراســـی كالســـیكە، 
ئـــەم سیســـتمە ئەلتەرناتیڤێـــك بـــووە بەرامبـــەر ئیمبڕاتۆریەتـــی 
و  ئەریســـتۆكراتی  چینەكانـــی  كێبەڕكێـــی  و  كۆیلـــەداری 
ــدی  ــدا، پلەبەنـ ــی كۆنـ ــوو لەیۆنانـ ــەكان بـ ــت و كۆیلـ ژێردەسـ
چینەكانـــی خـــوارەوە و ئەریســـتۆكراتەكان و دەســـەاڵتدار 
و ئەشـــرافەكانی ئەوكاتـــی ئەســـینا، باشـــترین نموونـــەی 
ئـــەوەن كـــە دیموكراســـیەتی ئـــەو ســـەردەمەش سیســـتمێك 
بـــووە بـــۆ دیاریكردنـــی ژیانـــی چینـــی هـــەژار و كۆیلـــە كـــە 
بەكوشـــتنی كۆیلەكـــەی بەرامبەرەكـــەی ئـــازاد دەكـــرا، جگـــە 
ــو  ــتم، بەڵكـ ــە سیسـ ــوو بـ ــیەتە، نەبـ ــەو دیموكراسـ ــەش ئـ لەمـ
ـــراو  ـــی دیاریك ـــە ئایینێك ـــە ل ـــە جگ ـــوو، چونك ـــەت ب ـــا رواڵ تەنه
كـــە ئەفســـانەیی بـــوو، هەروەهـــا پێكهاتـــەی دیكـــەی دەرەوەی 
ئەســـینا نەبـــوو، بۆیـــە تەنهـــا وەكـــو چەمـــك بـــوو بـــۆ مـــاوەی 
ــوور و  ــە كولتـ ــوو بـ ــەت و نەبـ ــای سیاسـ ــەت و بنەمـ سیاسـ

جێگەوتـــە نەبـــوو.
سیســـتمی  ســـەركەوتنی  لەگـــەڵ  دووەم:  زەمەنـــی 
ســـەرمایەداریدا كـــە ســـەركەوتنێك بـــوو بەســـەر سیســـتمی 
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گەورەتـــری  شـــاری  خۆیـــدا  لەگـــەڵ  و  فێودالیزمیـــدا 
بەرهەمهێنـــا كـــە بـــووە مایـــەی ســـەنتەرێك بـــۆ كۆكردنـــەوەی 
گونـــدەكان بەگشـــتی لەالیـــەك÷ هەروەهـــا بـــۆ بەرهەمهێنانـــی 
و  سیاســـەت  لـــە  بیركردنـــەوە  بـــۆ  دەســـەتەبژێرێك 
دەســـەاڵتدارێتی لەالیەكـــی تـــر، بەتایبەتـــی كـــە زۆری نەخایانـــد 
شۆڕشـــی فەرهەنگـــی لـــە رۆژئـــاوا ســـەركەوت بەنـــاوی 
دووهـــەم بزووتنـــەوەی رێنیســـانس، ئیـــدی ئەمـــە بـــووە هـــۆی 
ـــداری  ـــە دەســـەاڵتی حكومەت ـــن ل ـــە دەســـەاڵتی ئایی ـــەوەی ك ئ
جـــودا بكرێتـــەوە كـــە پێشـــتر بەهـــۆی دوو پارچەبوونـــی 
كەنیســـە و حوكمڕانییەكەیـــەوە خەڵـــك و روناكبیـــرەكان 
ــەم  ــردا هـ ــرد لەبارێكـــی تـ ــە وایكـ ــوو، ئەمـ ــراپ بـ ــان خـ حاڵیـ
لەبـــری بنەماڵـــە و قەبیلـــە حیزبـــی سیاســـی بەرهەمهێنـــا، 
ئەمـــە بـــوو بـــە مایـــەی ســـەرهەڵدانی خەباتـــی پارلەمانـــی 
ــەرەتای  ــە سـ ــا كـ ــی بارهێنـ ــتایلی پارلەمانتاریزمـ ــەم سـ و هـ
نوێنەرایەتـــی خەڵـــك بـــوو لەنێـــو دەزگایەكـــی تەشـــریعی، 
وەكـــو مۆدێلێكـــی نـــوێ بـــۆ دەنگـــدان و خۆپااڵوتـــن بـــۆ ســـەر 
ســـندوقەكانی دەنگـــدان و دیاریكردنـــی جێـــگا و ڕێـــگای هێـــزو 
گروپەكانـــی نێـــو كۆمەڵگـــە لەنێـــو دەســـەاڵت و حكومەتـــدا.
تێگەیشـــتنی  ئێســـتا  دیموكراســـیەتی  ســـێیەم:  زەمەنـــی 
ــەر  ــی لەسـ ــە و ڕەنگدانەوەیەتـ ــەواوی كایەكانـ ــەری تـ كاریگـ
ـــازاڕی  ـــەكان بەگشـــتی و ب ـــە ئابووری واقیعـــی سیاســـی و كای
ئـــازاد بەتایبەتـــی هەیـــە، بـــەو شـــێوەیە كـــە ڕاســـتەوخۆ 
جیـــاوازی  و  دەكات  ئاڵوگۆڕەكانـــدا  بەســـەر  تەحەكـــووم 
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لەنێـــوان دیموكراســـیەتی مۆدێـــرن و حوكمـــی دەســـەاڵت 
وەك پێناســـە كالســـیكیەكەی بـــۆ )دیموكراســـی( دەكاتـــە 
وەهـــم، بەمانایەكـــی دیكـــە بەلەبـــەر چاوگرتنـــی تـــەواوی 
ــكالیەتانەی كـــە الیەنەكانـــی تـــری ئـــەم چەمكـــەی  ئـــەو ئیشـ
گرتۆتـــەوە، بـــۆ نموونـــە وەكـــو )دیموكراســـیەتی لیبڕاڵـــی و 
ســـێنترالیزمی دیموكراســـی و دیموكراســـیەتی پارلەمانـــی 
و هتـــد( تێدەگەیـــن كـــە تاچەنـــد دیموكراســـی لەمێـــژووی 
ئیشـــكالییەتە  ڕێگاچـــارەی  سیســـتم  وەك  كارپێكردنیـــدا 
ڕیشـــەییەكانی كۆمەڵگـــەی بەشـــەری نەبـــووە كـــە كۆمەڵـــگا 
لەدەرئەنجامـــی ناعەدالەتیـــدا دووچـــاری بـــووە، بەهەمـــان 
شـــێوەش پاڕادۆكســـی و نابەرابەرییەكـــی درووســـت كـــردووە 
ــەم  ــكالیەتەكانی ئـ ــری ئیشـ ــی تـ ــدا، الیەنێكـ ــوان چینەكانـ لەنێـ
چەمكـــە ئەوەیـــە كـــە وەكـــو خـــۆی و بەپێـــی پڕنســـیپەكانی 
جیاجیـــا  بەبەهانـــەی  و  ناكـــرێ  پـــێ  كاری  دیموكراســـی 
شـــرۆڤەی جـــۆراو جـــۆر و پاســـاوی بـــۆ دەهێنرێتـــەوە، 
وەختێكیـــش كـــە تەرجەمـــە دەبێتـــەوە ســـەر واقیعـــی سیاســـی 
و لـــە دونیـــای كارگێڕیـــدا فۆڕمێكـــی تـــر وەردەگـــرێ، هەمـــان 
ئـــەو ئیشـــكالیەتانە لەگـــەڵ خۆیـــدا باردەهێنێتـــەوە كـــە پێشـــتر 

لەئارادابـــوون.
»ســـەركردایەتی كـــردن و ئاراســـتەكردنی دیموكراســـی 
ــەی  ــەو بەردەوامییـ ــێهەم لـ ــۆ قۆناغـــی سـ ــی بـ و ئاڵگۆڕكردنـ
دیموكراســـی،  فكـــرەی  و  زەینییـــەت  بـــۆ  رابـــردووی، 
ــە  ــەبارەت بـ ــارە سـ ــە دیـ ــەو بـــوون و تێڕوانینـ ــەرباری ئـ سـ
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دواهەمیـــن پنتـــی دیموكراســـی كـــە گرێـــدراوی بۆچوونـــی 
هەڵەیـــە لـــەو ئامانجـــەی كـــە بـــۆی دەچێـــت، ئەویـــش توانەوەیـــە 
بەبـــێ لێدانـــی ئـــەو بەردەوامییـــەی كـــە بـــەرەو حوكمـــی 
دەســـەاڵتدارێتی و بونیادنانـــی باشـــترین جـــۆری سیســـتمی 
دیموكراســـی یـــە«)22(. ئـــەم بونیـــادە نوێیـــە پەیوەندیـــی بـــە 
ــە،  ــەوە هەیـ ــییەتی كۆنـ ــە دیموكراسـ ــەوە لـ ــی لێپێچینـ ئایدیاڵـ
ــتنی  ــی رێكخسـ ــوێ زامنـ ــی نـ ــتمێكی دیموكراسـ ــو سیسـ تاكـ
ژیانـــی سیاســـی بێـــت، هەمـــوو ئـــەو گروپانـــەش كـــە پشـــتیان 
بـــەو سیســـتمە نوێیـــەی بەســـتووە بـــەرەو بەدەزگایـــی كردنـــی 
سیســـتمی دەســـەاڵتدارێتی و حوكمـــی دەوڵـــەت، ئـــەو گروپـــە 
ــكاری دیموكراســـی  ــە گۆڕانـ ــان بـ ــە بڕوایـ ــتەبژێرەن كـ دەسـ
هەیـــە لـــە جـــۆرە كۆنەكەیـــەوە بـــەرەو نوێخوازییەكـــەی كـــە 
بەدەزگایـــی كردنـــی دەســـەاڵتی ئابـــوری و سیاســـییە، جگـــە 
لەمـــەش هیـــچ ئەلەرناتیڤێكـــی دیكـــە نییـــە بـــۆ حوكمڕانـــی لەژێـــر 
ـــی سیســـتمەكە  ـــا هەتای ـــۆ هەت ـــەم چەمكـــەدا تاكـــو ب ســـایەی ئ
بمێنـــێ و خـــۆی نـــوێ بكاتـــەوە، بۆیـــە هیـــچ سیســـتمێكی 
پێوەرێكـــی  تاكـــو  نییـــە  نازەینـــی  دیموكراســـی زەینـــی و 
زەمەنـــی بـــۆ ئـــەم سیســـتمە دابنرێـــت، چونكـــە خاوەنـــی 
ئـــەم تیـــۆرە هیـــچ رێگەیەكـــی دیكـــەی شـــك نەبـــردووە بـــۆ 
ئاڵوگـــۆڕی دەســـەاڵت لەنێـــوان هێـــزە سیاســـییەكان بـــراوەكان، 
»مەدیســـۆن پێیوایـــە بـــە ســـپاردنی دەســـەاڵتی حكومـــەت بـــە 
ـــە تاكـــەكان كـــە ئاســـتی هۆشـــیارییان بـــۆ  ژمارەیەكـــی كـــەم ل
هەمـــووان ســـاغ بووبێتـــەوە لەرێگـــەی پارلەمانـــەوە هاتبـــن، 
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كەســـانێك دەبنـــە بڕیـــاردەری بەرژەوەندییـــە راســـتەقینەكانی 
واڵت كـــە بـــەدوور دەزاندرێـــت پرســـەكە بكـــەن بەقوربانـــی 
كەمبایـــەخ،  و  گـــوزەراو  شـــتی  و  الیەنـــكاری  و  الیـــەن 
ئەمـــەش هـــەر ئـــەو كەســـەو لـــە دوای هەڵبژاردنییـــەوە چ 
رێبـــاز و شـــێوازێكی ئیشـــكردن دەگرنـــە بـــەر، مەبەســـت 
لـــەوەش پەیوەســـت بوونـــە بەخۆیـــەوە، بەهەرحـــاڵ ئـــەو 
نوێنـــەرە ئیـــدی كارگـــوزاری تایبەتـــی ئەوكەســـانە نابێـــت 
ــەت  ــەرجەم میللـ ــەری سـ ــۆ داوە، وەك نوێنـ ــان بـ ــە دەنگیـ كـ
دەبێـــت، ئەگـــەر بڕیـــار وابووبێـــت، كـــە دیموكراســـی بەمانـــای 
راســـتەقینەیەوە نوێنەرایەتـــی بێـــت ئیتـــر نەدەكـــرا كـــە نوێنـــەرە 
هەڵبژێـــردراوەكان لەچوارچێـــوەی خواســـتی دەنگدەرانـــەوە 
لەقـــاوغ بدرێـــت، ئـــەو وابەســـتەیە تایبـــەت بـــوو بەهەندێـــك 
كۆمەڵگـــەی ســـەردەمە كۆنـــەكان كـــە لەســـەر بنەمـــای پلـــەو 
ــە  ــە گروپـ ــك لـ ــە گەلێـ ــوون، كۆمەڵگـ ــت دامەزرابـ ــە كاسـ پایـ
ــتە و تاقمـــەكان نوێنەرەكانـــی  ــاو ئەنجومـــەن و دەسـ جیاجیـ
خۆیـــان وەك ئامرازێـــك بـــۆ دەســـتەبەركردنی داخوازیـــە 
ـــران«.  ـــدا بەكاردەهێن ـــەوە تێی ـــەن حكومەت ـــەكان لەالی تایبەتیی
ســـوپرایزەكانی  كـــە  ئەمدواییـــە  سیاســـی  واقیعـــی   )23(

ئامریـــكا دەریخســـت، دەركـــەوت كـــە نیـــو لیبرالیزمێـــك كـــە 
ســـەرمایەداری هاوچـــەرخ خواســـتێتی، تـــەواوی دەمامكەكانی 
ـــك  ـــی خەڵ ـــوو هەوڵێك ـــە هەم خـــۆی دەرخســـت و شكســـتی ب
هێنـــا كـــە چیتـــر ناتوانـــن نوێنەرایەتـــی خەڵـــك بكـــەن، هـــەروەك 
ــی نهێنیـــش  ــتە دەنگدانـ ــی گەیشـ ــوپڕایزی سیاسـ ــەوەی سـ ئـ
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كـــە هەمـــوو تێڕوانینەكانـــی قڵـــپ كـــردەوە.  
بـــە  مەدیســـۆن  كـــە  شـــتانەی  ئـــەو  هەمـــوو  هەڵبـــەت 
ــەاڵم  ــن، بـ ــەخ نییـ ــەم بایـ ــتیدا كـ ــێ لەراسـ ــی دەزانـ كەمبایەخـ
لـــە ئاســـتی گـــوزەران و ژیـــان و چارەنووســـی ئینســـاندا 
ـــەو دیموكراســـیەتەی  ـــدا ئ ـــە، لەحاڵێك ـــان هەی ـــی كەمی بایەخێك
وەریگرتـــووە،  وەهمێـــك  وەكـــو  ئینســـان  هەمـــوو  كـــە 
ــەاڵتداران  ــە دەسـ ــە كـ ــان نییـ ــاتێكی ژیـ ــای چركەسـ بەبارتەقـ

بـــە رەوای نابینـــن و تەنهـــا بـــۆ خۆیـــان نەبـــێ. 
  بەدرێژایی مێژوو ئەم سیســـتمە كە ســـەرەتا لە )ئەســـینا( 
ی پایتەختـــی یۆنانـــەوە پێشـــنیار كـــرا تاكـــو ئێســـتا ئەوەنـــدەی 
لەخزمەتـــی خانـــەوادە ئەرســـتۆكراتەكاندا بـــووە، نیـــو ئەوەنـــدە 
لەخزمەتـــی چینـــی خـــوارەوە واتـــە چینـــی ژێردەســـت نەبـــووە، 
بەبیانـــوی ئـــەوەی كـــە چینـــی ئەرســـتۆكراتی چینـــی ڕۆشـــنبیر 
ـــی  ـــەی چین ـــەت، بەپێچەوان ـــی دەوڵ ـــۆ بەڕێوەبردن ـــارن ب و لەب
ــەن،  ــەت بەڕێوەببـ ــە دەوڵـ ــدا نییـ ــە لەتوانایانـ ــوارەوە گوایـ خـ
كێشـــەی  چونكـــە  ژێردەســـت  چینـــی  ئـــەوەی  بەبیانـــوی 
ئیـــدی  سەردەســـت،  چینـــی  لەگـــەڵ  هەبـــووە  چینایەتـــی 
گرینگـــی بەبوارەكانـــی حكومـــەت و ســـامان و نەخشـــەی 
سیاســـی و جوگرافـــی و ئاسایشـــی نەتەوەیـــی و فەرهەنـــگ 
ـــە  ـــان تێگەیشـــتن هەی ـــەروەك چـــۆن ئێســـتاش هەم ـــادات، ه ن
ـــكار  ـــی كرێ ـــان بەپێشـــڕەوی چین ـــە خۆی ـــەی ك ـــەو هێزان ـــۆ ئ ب
دەزانـــن لـــە هاوكێشـــە سیاســـیەكاندا، هـــەر ئـــەوەی كـــە 
حیزبێكـــی ماركســـی و هەڵگـــری ئـــااڵی یەكســـانی هەمەالیەنـــە 
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بـــۆ هەمـــوو هاواڵتیـــەك بەبـــێ لەبەرچاوگرتنـــی مەزهـــەب 
دەســـەاڵت  پێنـــادرێ  ڕێگـــەی  كوولتـــوور،  نەتـــەوەو  و 
بگرێتـــە دەســـت، بەپێچەوانـــەوە هێـــزی نەتەوەیـــی و بەنـــاو 
كاری  بـــواری  كۆنەپەرســـتەكان  تادەگاتـــە  نیشـــتیمانی 
سیاســـیان باشـــتر هەیـــە كـــە دواتـــر دەبـــن بـــە غـــەزەب بـــۆ 
ـــی  ـــان النیكـــەم ژیان ـــش، ی ـــۆ خەڵكی ـــی و ب سیســـتمی حوكمڕان
كۆمەاڵیەتیـــش تێكـــدەدات و تـــۆوی تونـــدڕەوی دەپڕژێنێـــت 
لەنێـــو گروپـــە كۆمەاڵیەتییـــەكان و دەیـــكات بـــە مۆدێـــل، 
ئیـــدی لێـــرەوە تێدەگەیـــن كـــە سیســـتمێك بەدرێژایـــی مێـــژوو 
بـــەم ئاراســـتەیەدا گـــوزەری كردبـــێ و دەســـەاڵتەكانیش بـــەم 
ـــن  ـــەر بڵێی ـــە ئەگ ـــێ، ڕەشـــبینی نیی ـــان كردب شـــێوەیە پڕاكتیكی
ـــە لەئێســـتاو  ـــەم چەمك ـــە ســـەر ئ ـــەر جـــۆرە قســـەكردنێك ل ه
ـــەوە  ـــا وەكـــو درووشـــم دەمێنێت ـــدەی )دیموكراســـی( تەنه ئاین
كـــە هەنـــدێ لەهێـــزە ئۆپۆزســـیۆنەكان بـــۆ بەدەســـتهێنانی 

دەســـەاڵت بـــەرزی دەكەنـــەوە و هیچـــی تـــر. 
ڕەنگـــە ئاســـایی بـــێ كۆمەڵگـــە پەڕەگرتووەكانـــی ڕۆژئـــاوا 
لـــەڕووی كولتـــووری و تەكنۆلـــۆژی و سیاســـیدا ئـــەم ســـیمایە 
تاڕادەیـــەك  دەزگاكانیشـــدا  لنێـــو  و  ببینـــن  بەخۆیانـــەوە 
مێژوویـــەك  النیكـــەم  چونكـــە  رەنگبداتـــەوە،  نەریتەكـــە 
ــە  ــوە، چونكـ ــەوە بینیـ ــان بەخۆیانـ ــێ چینایەتییەكانیـ لەملمالنـ
بەپراكتیـــك ئەزموونیـــان كـــردووە و بـــووە بـــە كولتـــوور تاكـــو 
گەیشـــتووەتە ئـــەم ئاســـتەی ئێســـتا، بـــەاڵم بـــۆ كۆمەڵگەیەكـــی 
وەكـــو كۆمەڵگەكانـــی رۆژهەاڵتـــی بەگشـــتی و كۆمەڵگـــەی 
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عێراقـــی و بەتایبەتیـــش كوردســـتان كـــە بااڵنســـی نەهێـــز و 
نەكولتـــوور و نـــە ئاینـــەكان و نـــە بنەماڵەیـــی راناگیرێـــت، 
زلهێـــز  والتانـــی  پاشـــكۆی  هەمیشـــە  عێـــڕاق  بەوپێیـــەی 
ـــی  ـــووری سیاســـیەوە و پاشـــكۆی ئایین ـــەرووی كولت ـــووە ل ب
ـــووە وەكـــو ســـعودیە، كوردســـتانیش هەمیشـــە  ـــر ب ـــی ت ئەوان
پاشـــكۆی ئـــەم واڵتـــە شكســـتخواردووە بـــووە لـــەرووی 
سیاســـی و حوكمڕانیـــەوە. هەروەهـــا رۆژهـــەاڵت كـــە لەمێـــژە 
و  بـــووە  داخـــراودا  زاڵـــی  ئایینێكـــی  كاریگـــەری  لەژێـــر 
هەوڵـــی كرانـــەوەی نـــەداوە و خـــودی چەمكەكـــەش موڵكـــی 
ـــی  ـــە، لەالیەكـــی تریشـــەوە هەمیشـــە دەوڵەتان ـــی نیی رۆژهەاڵت
ــو  ــان لەنێـ ــۆ خۆیـ ــە بـ ــی كـ ــی عەرەبـ ــەاڵت و بەتایبەتـ رۆژهـ
یەكتـــردا كـــۆك نییـــن و یـــەك گوتـــار نییـــن، لەژێـــر دەســـتی 
داگیركـــەری رۆژئاوایـــی بوونـــە، بۆیـــە نـــەك دەســـتەبژێری 
ـــەزا و چەمكـــە سیاســـی  ـــەو ف ـــوە لەگـــەڵ ئ سیاســـی نەیانتوانی
و فكریانـــە هەڵبكـــەن و جـــاری پێبـــكات كـــە پراكتیـــك كردنـــی 
قورســـە و پـــەروەردە و راهاتنـــی دەوێ، بەڵكـــو لەگـــەڵ فـــەزا 
داخراوەكـــەی خۆشـــیان هەڵناكـــەن، باشـــترین ســـەلمێنەر 
ـــان  ـــە لەلوبن ـــە سیاســـییەیە ك ـــی و پێكهات ـــە تائیف ـــەو ناكۆكیی ئ

و یەمـــەن و میســـر و ســـوریا و عێـــڕاق و هتـــد هەیـــە. 
لـــە  ریفـــۆرم  ئەركـــی  رێـــژەی  زیاتریـــن  پێویســـتە 
ـــی  ـــە ئەســـتۆی خـــودی نەتەوەكان ـــدا بخرێت ـــی ناوین رۆژهەاڵت
ـــەڕان و تێكۆشـــان و  ـــێ گ ـــێ بەب ـــە، كـــەس ناتوان ـــەم ناوچەی ئ
ـــزم  ـــان لیبرالی ـــی ناوچەكـــە دیموكراســـی ی ســـەركەوتنی گەالن
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یـــان ســـیكۆالریزم لـــەم كۆمەڵگایانـــەدا ســـەقامگیر بـــكات، 
هەڵبـــەت هەمـــوو ئـــەو چەمكانـــە تەنهـــا لەنێـــو فەرهەنگـــدا 
جێگەیـــان دەبێتـــە نـــەك پراكتیـــك، فەرهەنگـــی لەرێگـــەی 
پـــەروەردەوە كـــە باشـــترین رێگـــە. قوتابخانەكانـــە، بـــەاڵم 
دەتوانیـــن بڵێیـــن »رۆژئـــاوا بـــە تایبەتـــی ئامریـــكا دەتوانـــێ 
یەكگرتووەكانیـــش  واڵتـــە  بـــێ،  گـــەورە  یارمەتیدەرێكـــی 
دەســـەاڵتی زاڵـــی رۆژهەاڵتـــی ناوینـــە كـــە بیانووەكەیـــان 
ـــی  ـــوو واڵتان ـــە هەم ـــە، بۆی ـــی دیموكراســـییە لەناوچەك نەبوون
ــەڵ  ــان لەگـ ــتەوخۆ و ژێربەژێریـ ــی راسـ ــە پەیوەندیـ ناوچەكـ
لەقەڵـــەم  پەیوەندییـــان  ژیانبەخشـــترین  بـــە  واشـــنگتۆن 
نـــەوت  بـــە كۆمەڵـــە هۆكارێكـــی وەكـــو  ئـــەوەش  دەدەن، 
ـــە و تایبەتـــی  ـــی تاقان ـــە ســـتراتیژییەكان و پەیوەندی پەیوەندیی
نێـــوان ئامریـــكا و ئیســـرائیل وایـــان كـــردووە دەســـتێوەردانی 
بەپێـــی  بێـــت«.)24(.  حاشـــاهەڵنەگر  و  مســـۆگەر  ئامریـــكا 
ئـــەم تێڕوانینـــە واقیعییـــە بێـــت، واڵتانـــی عـــەرەب نشـــینی 
ـــەر  ـــە حیســـاب و قەت ـــە ب ـــە واڵتێكـــی ئایینی ـــو ســـعودیە ك وەك
مانەوەیـــان  بۆیـــە  تـــر،  ئەوانـــی  و  كوێـــت  و  ئیمـــارات  و 
لەرێگـــەی ئابورییـــەوە مســـۆگەر كـــردووە و ناترســـن لەهـــەر 
ـــرا و هەرچـــی ســـیمای  ـــی مەترســـیداری چاوەڕوانك ئەگەرێك
نێوخۆییـــان  دۆخـــی  لـــە  هەیـــە  درۆینـــەش  دیموكراســـی 
نابینرێـــت، یـــان هەســـتی پێناكرێـــت، چونكـــە كەڵكیـــان لـــە 
ـــە  ـــان دەخەن ـــا كێشـــەكانی نێوخۆی ـــووە و تەنه ـــن وەرگرت ئایی
دەرەوەی خۆیـــان، بـــۆ نموونـــە تۆمەتبـــارن بـــەوەی كـــە 



81

مەد
حە

ۆ م
مك

س

ــان  ــتییەكان دەیـ ــراوە تیرۆریسـ ــە رێكخـ ــڕن و بـ ــەك دەكـ چـ
فرۆشـــنەوە، ئەگـــەر نـــا كێشـــەیان لەگـــەڵ دەوڵەتـــی گـــەورەی 
ـــر و ناحـــەزی  ـــە كوف ـــە، گوای ـــكا و ئیســـرائیل نیی ـــو ئامری وەك
ــە  ــن كـ ــی ئەوانـ ــان دوژمنـ ــەوە، یـ ــە رووی ئاینییـ ــن لـ عەرەبـ
رۆژهەاڵتیـــان دوچـــاری كێشـــە كـــردووە، ئەمەیـــە گەمەكـــە 
بەنـــاوی ئـــەو دیموكراســـییەتەی كـــە تەنهـــا ناوەڕۆكێكـــی 
ـــەك  ـــچ داواكاریی ـــا زاراوەكـــە هی ـــراوە، ئەگـــەر ن ـــۆ دان ـــی ب نوێ

ــینەكان.  ــەرەب و پادشانشـ ــی عـ ــە واڵتانـ ــە لـ نییـ
كەواتـــە »بوونـــی سیســـتمێكی دیموكراســـی گەردوونـــی 
پێویســـتی بـــە بوونـــی حكومەتێكـــی جیهانـــی هەیـــە، كـــە 
بەشـــێوەیەك لە شـــێوەكان درووســـت بێت، دیموكراســـیزمێك 
ئـــەم مەرجانـــە رەگ  بەبـــێ رەخســـاندنی  بتوانێـــت  نییـــە 
ـــا  ـــن و كۆری ـــە چی ـــت، هێشـــتا پێویســـتە لەســـەرمان ل دابكوتێ
وەرچەرخانـــی  چاوەڕوانـــی  ناوەڕاســـت  رۆژهەاڵتـــی  و 
دیموكراســـیانە بكەیـــن« )25(. چونكـــە بەالیەنـــی كەمـــەوە 
ئـــەو دەوڵەتانـــە چ وەكـــو كۆمەڵگـــە و چ وەكـــو مێژووەكەیـــان 
ـــان  ـــی فراوانی ـــی و دەســـەاڵت كاری، ئەزموونێك ـــە حوكمڕان ل
ـــە  ـــاو ك ـــە ب ـــە بكرێت ـــەو مۆدێل ـــت ئ ـــە و چـــاوەڕوان دەكرێ هەی

ئەمـــە گریمانەیـــە. 
ئـــەم دیموكراســـیەتە جهانیـــە ئەگەرچـــی وەكـــو چەمـــك 
لـــە تێگەیشـــتنێكی كۆمیـــدی دەچێـــت، چونكـــە یەكەمجـــارە 
ببیســـترێت و موناقەشـــە نەكـــراوە، بـــەاڵم مانـــا بنچینەییەكـــەی 
ئەوەیـــە كـــە مـــادام ئـــەم سیســـتمە كـــە نـــاوی ســـەرمایەدارییە 
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ـــەن،  ـــوەی دەب ـــەورە بەڕێ ـــی گ ـــەت و كۆمپانیایەك ـــد دەوڵ چەن
ـــەك  ـــر ســـایەی ی ـــە لەژێ ـــەم گەردوون ـــەوەی ئ ـــۆ مان ـــوو ب دەب
سیســـتمی سیاســـی كـــە خۆیـــان خواســـتیان هەیـــە بـــۆی، 
دەبـــوو النیكـــەم ئـــەو دیموكراســـییە بـــن كـــە بانگەشـــەی 
بـــۆ دەكرێـــت، وەختێـــك دەبینیـــن ئـــەو دۆخـــە خـــوازراوەی 
خۆشـــیان جێگیـــر ناكـــەن، تەنانـــەت داواكارییـــەك نییـــە لـــە 
واڵتانـــی ســـتەمكاریش بەنـــاوی ئایینـــەوە، كەواتـــە باســـەكە 
ـــی،  ـــە ناعەدالەت ـــە دەرەوە و دەبێت ـــە دیموكراســـییەت دەچێت ل
بەرژەوەنـــدی  تەنهـــا  هاوچـــەرخ  ســـەرمایەداری  چونكـــە 
ـــەو والتانـــەی كـــە  ـــاكان لەبەرچـــاو دەگرێـــت لەگـــەڵ ئ كۆمپانی
ــەم  ــەك، هـ ــەوت لەالیـ ــی و نـ ــە رووی كانزایـ ــدن لـ دەوڵەمەنـ
دەوڵەمەنـــدن لـــەرووی توانـــای بەشـــەرییەوە بـــۆ دەســـتی كار 
و بـــۆ جەنگیـــش، بۆیـــە ئـــەم دیموكراســـییە ویســـتی گشـــتی 
نییـــە، بەڵكـــو زاراوەیەكـــی بازاڕییـــە بـــۆ زیندووڕاگرتنـــی 
لـــەو  ســـەربازییەكان  و  سیاســـی  و  ئابـــوری  ســـیناریۆ 
ــەواو  ــزەكان تـ ــدی زلهێـ ــگ بەبەرژەوەنـ ــە جەنـ ــەی كـ ناوچانـ

دەبێـــت. 
ــی  ــتمی سیاسـ ــۆ سیسـ ــك بـ ــو ئەلتەرناتیڤێـ ــزم وەكـ لیبرالیـ
لەپەراوێـــزی دیموكراســـیدا ســـەریهەڵدا و گەشـــەی كـــرد و 
بـــوو بەئەلتەرناتیڤێكـــی واقیعـــی دیموكراســـیەتی ئەپســـتڕاكت، 
تاڕادەیـــەك  ئەمـــەش  تـــر،  لەچەمكەكانـــی  داماڵـــڕاو  یـــان 
گەشـــەی بـــە ژیانـــی كۆمەاڵیەتـــی داوە، بەتایبەتـــی تاكەكـــەس 
ـــت  ـــی بەكاربهێنێ ـــە ویســـتە فەردییەكان ـــی بەشـــێك ل توانیویەت
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مەســـەلەی  هەموشـــیانەوە  لەســـەرووی  تـــر،  هیچـــی  و 
ـــن  ـــەی )مارت ـــەدوای پرۆژەك ـــە ل ـــە ئەم ـــە ك ـــی ئایین بەكارهێنان
ــووە دژ  ــە بـ ــی، جێكەوتـ ــازی ئایینـ ــۆ چاكسـ ــەر( ەوە بـ لۆسـ
ـــدا. »وشـــەی  ـــە دوو سیســـتمی كەنیســـە لەســـەردەمی خۆی ب
ـــازاد،  ـــای مرۆڤـــی ئ لیبرالیـــزم بنەڕەتێكـــی التینـــی هەیـــە و مان
یـــان ئـــازادی تاكەكـــەس دەگەێنێـــت، لـــەرووی ســـەرهەڵدان 
بـــە  بەســـتراوە  تونـــدی  بـــە  پەرەســـەندنەوە،  مێـــژوو  و 
ســـەردەمی رۆشـــنگەرییەوە، سۆسیۆلۆژیســـتی فەرەنســـی 
كـــە  نوێیـــەی  ئیدیۆلۆژیـــا  »ئـــەم  دەڵێـــت  بـــۆاڵ(  )ئەمیـــل 
رۆشـــنگەری پیشـــانی جهانـــی دا، دژایەتـــی مەســـیحییەت 
دەكات، لەرێگـــەی دەرچـــوون لێـــی، ناوێكـــی رەمـــزی پـــڕ 
مانـــای هەیـــە كـــە ئاخنـــراوە بـــە دەاللەتـــی واقیعـــی ســـەردەمی 

رابـــردوو، ئەویـــش نـــاوی لیبرالیزمـــە«.)26(. 
لیبرالیـــزم  پەیڕەوكردنـــی  و  دامەزرانـــدن  ئەگەرچـــی    
عینوانێكـــی دیكـــەی سیســـتمی سیاســـییەكان بـــۆ بەرژەوەنـــدی 
كۆمەاڵیەتـــی و تـــاك بەتایبەتـــی لـــە هەڵبژاردنـــی نوێنەرایەتـــی 
پارلەمانـــی ســـوودی لێدەبینـــن، بـــەاڵم )هێربـــرد ماركـــۆز( 
ــە  ــەركوتكردنە كـ ــەی سـ ــی دیكـ ــەش جۆرێكـ ــە ئەمـ ــی وایـ پێـ
ــت،  ــتی پێدەكرێـ ــەوە و هەسـ ــەدا رەنگدەداتـ ــی دیكـ لەكایەكانـ
لیبرالیـــش  »كولتـــووری  ماركـــۆز  هێربـــرد  بەبـــڕوای 
رەخنەگرتنـــی  لـــە  رێگـــە  و  ســـەركوتكەرە  كولتوورێكـــی 
ــە  ــەم رووەوە لـ ــت، لـ ــی دەگرێـ ــی هەنووكەیـ ــی دۆخـ بنەڕەتـ
بنەڕەتـــی  و  چیەتیانـــە  جیـــاوازی  ماركـــۆزەوە  روانگـــەی 
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ـــان  ـــە، هەمووی ـــدا نیی ـــراڵ و تۆتالیتارەكان ـــە لیب ـــوان رژێم لەنێ
ـــا گومـــڕاكان،  ـــان یۆتۆپی ـــەی شـــارە گومـــڕاكان، ی ـــە خان دەچن
ــاوە  ــەر نەمـ ــزی رزگاركـ ــارانەدا هێـ ــەم شـ ــك لـ ــچ یەكێـ لەهیـ
ـــە یۆتۆپیاكـــەی ماركـــۆز  ـــی ی ـــە عەقالن ـــەرەو جهان ـــە ب ـــە ئێم ك
رێنمایـــی بـــكات«)27(. چونكـــە كۆمەڵگـــە ئەگـــەر تـــازە لەســـەر 
و  ژیـــان  بـــۆ  بێـــت  بنەمایـــەك  درووســـتكردنی  وەختـــی 
بەوپێیـــەی كـــە سیســـتمی نەبینیـــوە، داواكانـــی و تموحەكانـــی 
لەگوێـــرەی توانســـتەكانی خـــۆی نابێـــت، بەمـــەش پێداویســـتییە 
كۆناكرێتـــەوە  بـــۆ  لەپڕۆژەیەكـــدا  خـــۆی  راســـتەقینەكانی 
تاكـــو چیـــن و توێژەكانـــی وەریبگـــرن، لەحاڵێكـــدا بنەڕەتـــی 
واقیعـــی  و  خەیـــاڵ  دوو  شـــۆڕش،  ئاینـــدەی  و  شـــۆڕش 
جیـــاوازن، ئـــەو داواكارییـــە كـــە دامەزراندنـــی سیســـتمی 
لیبرالییـــە بـــۆ رۆژئـــاوا نەچـــووە ســـەر و گۆڕانـــكاری لـــە 
پراكتیكیـــدا هـــات، هـــەروەك ئـــەوەی لـــەدوای ســـاڵی 2009 
وە تاكـــو ســـاڵی 2019 هـــەردوو ئەنارشـــیزمی دەوڵـــەت 
فەرمانبـــەر و  كـــە جەمـــاوەرو  ئەنارشـــیزمی سیاســـی  و 
ـــەدا  ـــەردوو بارەك ـــووە كەرەســـتەی شـــانۆكە، لەه ـــكار بب كرێ
دەریخســـت كـــە هێزێكـــی رزكار ئامـــادە نییـــە كـــە شـــانازی 
بـــە لیبرالیزمـــەوە بـــكات و دەوڵـــەت و خەڵكیـــش رزگاریـــان 
ــەت  ــە، هەڵبـ ــی و ئابورییـ ــرە سیاسـ ــەزا ناجێگیـ ــەو فـ ــت لـ بێـ
ــۆن  ــتان، چـ ــو كوردسـ ــووی وەكـ ــی دواكەتـ ــۆ كۆمەڵگەیەكـ بـ
مەیســـەر دەبێـــت كـــە هێشـــتا سیســـتمی نییـــە و ناتوانـــێ بڕیـــار 
لەســـەر درووســـتبوونی دەســـتوور بـــدات، لینیـــن گوتوویەتـــی 
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ـــەت،  ـــاوی فۆڕمێكـــە لەدەوڵ دیموكراســـییەت بەرلەهەشـــتێك ن
ــەش  ــە لەمـ ــەوە، جگـ ــییانە بەهەڵبژاردنـ ــی دیموكراسـ دەوڵەتـ
ــەوەی  ــەڵ رووبەبوونـ ــاوەری لەگـ ــردەی جەمـ ــە لەكـ فۆڕمێكـ

گـــەورەكان.  
هەڵبـــەت هـــەر خـــودی ئـــەم چەمكـــە بـــۆ كـــورد باشـــتر 
ــتی  ــەوەی ویسـ ــی ئـ ــەرەب، بەحوكمـ ــەوەی عـ ــە نەتـ ــووە لـ بـ
ـــی  ـــەالی تاك ـــە جۆراوجـــۆرەكان، ل ـــە ئازادیی دەســـتبەرداری ل
عـــەرەب لەوێـــوە ســـەرچاوەی گرتـــووە كـــە ئـــەوان وەختێـــك 
ـــن  ـــۆ ئایی ـــی و دەســـەاڵت، ب ـــی ئایین ـــە ســـەر دەق باســـەكە دێت
ترســـیان لـــە قورئانـــە و یەكســـەر پاشـــگەز دەبنـــەوە لـــە 
ئـــازادی، بـــۆ دەســـەاڵتیش ترســـییان لەوەیـــە عروبـــە وەكـــو 
شوناســـی نەتەوەیـــی لەدەســـت بـــدەن، ئـــەوان ئەگەرچـــی 
دروشـــمی  لەژێـــر  و  هەبـــووە  شۆڕشـــگێڕیان  حیزبـــی 
توانیویانـــە  باشـــتر  بوونـــە،  ئۆپۆزســـیۆن  دیموكراســـی 
نێگەتیڤەكـــەی  رووە  بـــەاڵم  پێبكـــەن،  مامەڵـــەی  النیكـــەم 
ئەوەیـــە كـــە گرێـــدراوی دەوڵەتێكـــی بـــەزۆر درووســـتكراو 
و ســـەپێنراوە بەســـەریاندا، ئەگەرچـــی هەڵبژاردنیـــش بۆتـــە 
بەشـــێك لـــە سیســـتمی ژیانـــی سیاســـییان، بـــەاڵم ســـەرەنجام 
هـــەر  عێڕاقیـــش  عەرەبـــی  و  كـــورد  نێوانـــی  بـــۆ  ئەمـــە 
ــدووە و  ــەوە لكانـ ــان پێكـ ــەزۆر پێكهاتەكانیـ ــە بـ ــە، چونكـ وایـ
ــتاش  ــە و ئێسـ ــە ئەویـــش عێڕاقـ ــەت كـ ــە دەوڵـ ــە بـ كردوویانـ
هەمـــان ســـیناریۆی كۆنـــە بەڕەنگێكـــی تـــر، بۆیـــە هیـــچ كات 
بەئەزمـــوون حكومەتێكـــی فرەیـــی و دیموكراســـی بەخۆیـــەوە 
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ـــی،  ـــی و نەتەوەی ـــە لەناكۆكـــی و شـــەڕی تایەف ـــووە جگ نەبینی
ـــوە،  هەمیشـــە بەئاســـایی دەســـەاڵت و سیســـتمەكانی نەگۆڕی
ـــان بەشـــۆڕش و دژە  ـــووە ی ـــای ســـەربازی ب ـــە كودەت ـــان ب ی

شـــۆڕش بـــووە. 
ئـــەم پرســـە بـــۆ بەشـــێكی كـــەم لـــە رۆشـــنبیرانی سیاســـی 
عەرەبـــی مانـــای ئـــازادی ویســـت و بڕیـــاردان لەچارەنـــووس 
یەكالیـــی كراوەتـــەوە، ئەوەتـــا لـــە دیبەیتەكانـــدا رۆشـــنبیری 
عەرەبـــی هەیـــە بەرگـــری لـــەو مافـــە دەكەن بۆ درووســـتكردنی 
ــتۆی  ــتینی و پەشـ ــی و فەلەسـ ــی و ئەمازیغـ ــوردی و قیبتـ كـ
ئێرانـــی و ئەفەریقییـــە رەســـەنەكانی تونـــس و جەزائیـــر و 
میســـر و هتـــد، بـــەاڵم هێشـــتا بـــۆ شـــۆڤێنیزمی عەرەبـــی بـــە 
بابەتەكـــە  ئەكادییمیســـتەكانیان  و  سیاســـی  رۆشـــنبیرانی 
وەكـــو خـــۆی تابۆیـــە و باســـكردنی وەهـــا داواكارییـــەك، 
تێكدانـــی ســـكێچی سیاســـی و مەترســـییە بۆســـەر ئەمنـــی 
نەتەوەیـــی عەرەبـــی، لەكاتێكـــدا هێشـــتا عەرەبـــەكان بەگشـــتی 
ـــە  ـــەو نەخشـــە سیاســـییەی ل ـــاوە كـــە ئ ـــەوە نەهێن ـــان ب باوەڕی
واڵتانـــی عەرەبـــی وەكـــو نیشـــتیمانی عەرەبـــی نـــاوی هاتـــووە 
و بـــازاڕی پێـــوە دەكـــەن، نـــە دەســـتكردی خۆیانـــە و نـــە 
دەســـەاڵتی تـــەواوی ئابـــوری خۆیانـــە و نـــە بەدەســـتی ئەوانـــە 
كاتـــی هەڵوەشـــاندنەوەی نەخشـــەكە، بۆیـــە تێگەیشـــتنێكی 
لـــەم بابەتـــە قورســـە بـــۆ عـــەرەب و تـــورك و فـــارس و 
دەوڵەتانـــی بەشـــی ئەفەریقـــای عەرەبـــی، »چونكـــە گروپـــی 
ئیتنیكـــی و دەوڵـــەت هـــەروەك پێوەندیـــی نێـــوان نەتـــەوە و 
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دەوڵـــەت ئاڵـــۆزە و لەگـــۆڕان دایـــە و لەالیەنـــی لۆژیكـــی یـــەوە 
ـــك  ـــە، هەندێ ـــدا هەی ـــوان ئەوان ـــەت لەنێ ـــدی گشـــت و تایب پێون
لـــە گرووپـــە ئیتنیكییـــەكان نەتـــەوەن و هەندێكیشـــیان نیـــن، 
هێندێـــك لـــە نەتەوەكانیـــش گروپـــی ئیتنیكیـــن و هەندێكیشـــیان 
نیـــن، بـــە گوتنێكـــی دیكـــە گروپـــی ئیتنیكـــی و نەتـــەوە دوو 
جـــۆر حەشـــیمەتن كـــە هەندێكجـــار الیەنـــی هاوبەشـــیان 

هەیـــە«.)28(.
ــە  ــن و بـ ــەك نییـ ــو یـ ــان وەكـ ــە هیچكامیـ ــی ئەمانـ ئەگەرچـ
گروپـــی ئیتنیكـــی ناژمێردرێـــن تەنانـــەت لـــە دەســـتووری 
نەتـــەوە  رێنمایـــی  لـــە  هەندێكجـــار  یـــان  دەوڵەتیشـــدا، 
یەكگرتووەكانیـــش، بەوپێیـــەی كـــە ئـــەو ســـیمایەیان لەخۆیـــان 
نیشـــان نـــەداوە بـــۆ بەرامبـــەر كـــە دەوڵـــەت یـــان قـــەوارەی 

سیاســـییەن.
  لەبـــارەی فەلەســـەفییەوە ئـــەوەی كـــە فۆڕمـــی دەوڵـــەت تـــا 
ئـــەو شـــوێنە دەمێنێتـــەوە كـــە زەمینـــەی هەڵوەشـــاندنەوەی 
ــەی  ــی موناقەشـ ــە بابەتـ ــازدەكرێت و دەبێتـ ــەكەی سـ نەخشـ
سیاســـی، بۆیـــە ئـــەو رواڵەتـــە بایەخـــی نییـــە بـــۆ ئەوانـــی 
تـــر كـــە دەوڵەتـــەكان بـــە موڵكـــی نەتەوەیـــی و قەوارەیـــی 
ــا  ــە )ئەمـ ــە كـ ــی تریشـ ــی الیەنەكانـ ــن. »هەرچـ ــان نازانـ خۆیـ
نوئێـــل كانـــت( ی فەیلەســـوفی ئاڵمـــان بـــەر لەســـەدە و نیوێـــك 
ــاوەوەی  ــی نـ ــە رواڵەتـ ــە لـ ــردووە، بریتییـ ــەر كـ قســـەی لەسـ
)دەوڵـــەت_ نەتـــەوە( واتـــە بەرپرســـیاری و هەڵبـــژاردن لەنـــاو 
نەتەوەكانـــی خۆیانـــدا، ئـــەو پیێـــی لەســـەر ئـــەوە داگرتـــووە، 
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كـــە هەڵبژاردنـــی ئازادانـــە ســـنوور بـــۆ هەلـــی هەڵگیرســـانی 
شـــەڕ دا دەبێـــت، ئـــەم بیرۆكەیـــە هەرچەنـــد بـــە نموونەیـــی 
یـــش بێتـــە بەرچـــاو، شـــتێكی حەقیقەتییشـــی تێدایـــە، ئـــەم دوو 
الیەنـــە بەبـــێ لێكتـــرازان، یەكتـــر تەواودەكـــەن« )29(. »هێـــزی 
ـــت  ـــە دێ ـــەو مانای ـــت، ب ـــاس دەكرێ ـــە ب ـــەدا ك ـــی لەناوچەك ئایین
كـــە لـــە مەنزوومـــەی بزووتنـــەوە سیاســـییەكان یـــان لـــە 
دەســـتەی حیـــزب و رێكخراوەكانـــە، ســـابا ئـــەو حیزبانـــە لەنێـــو 
ـــەو  ـــەدەرەوەی دەســـەاڵت، مەبەســـت ل ـــان ل ـــن ی دەســـەاڵت ب
ـــی  ـــە هاوچەرخـــە و مێژوویەك ـــەوەی ئێســـتایە ك ـــەش ئ هێزان
دیكـــە نییـــە، دواجاریـــش ســـنووری شـــوێنگەی دیاردەكـــە 
پێشـــتر دیاریكـــراوە كـــە ئێـــران و عێڕاقـــە، ئـــەم واقیعـــە بـــۆ 
هـــەر دیاردەیـــەك هەرچـــۆن لـــە شـــوێن و كاتێكـــی دیاریكـــراو 
بێـــت، ریشـــەكەی لەمێژوودایـــە، بـــە تایبەتـــی ئەوكاتـــەی 
پەیوەندیـــی بـــە بزووتنـــەوە ئایینیـــی و مەزهەبییەكانـــەوە 
هەیـــە، ریشـــەیەكی دیكـــەی لـــە جوگرافیـــاوە ســـەردەردێنێ و 
ـــەو  ـــی ئ ـــە لەبەرچاوگرتن ـــێ، ب ـــە تێدەپەڕێن ســـنووری دیاردەك
ـــەی كـــە هـــۆكاری ناوچەكـــەن«)30(.  ـــە جیاوازان كاریگەریگەری
ئـــەم بەنـــاو سیســـتمە سیاســـییەی كـــە هەمیشـــە لەهێـــزی 
كۆمەاڵیەتیـــەوە ئیلهامـــی لەئاییـــن وەرگرتـــووە و لەالیەكـــی 
دیكەشـــەوە كـــە ریشـــە مێژوویەكەشـــی لـــە رووی جوگرافیـــدا 
هۆكارانـــەی  لـــەو  بـــووە  بەشـــێك  هەمیشـــە  هـــاوكارە، 
كـــە رێگـــری لـــە دیموكراســـیەت و جێكردنـــەوە لـــە هێـــزە 
كۆمەاڵیەتیەكانـــی دیكـــە و قەبوڵـــی هـــاودژەكان كـــردووە، 
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بیرمەندێكـــی  )فالـــح عەبدولجەبـــار( وەكـــو  بۆیـــە دكتـــۆر 
ـــە  ـــە نموون ـــڕاق و ئێرانیـــش ب ـــی عێ عێڕاقـــی، هـــەردوو دەوڵەت
وەردەگرێـــت و لـــە مەنزوومـــەی عەرەبیـــدا كۆیـــان دەكاتـــەوە 
و وەكـــو پێـــوەر باســـی دەكات، چونكـــە بـــە هـــەردوو واڵت 
هێنـــدەی هەمـــوو واڵتانـــی عەرەبـــی كـــە خاوەنی هەمـــان ئایینی 
ـــان  ـــە ئیســـالمە، شـــەڕی بەوەكالەتی ـــەن ك ـــەردوو دەوڵەتەك ه
ـــەوە كـــە  ـــان كردۆت ـــە شـــەڕی مەزهەبیشـــدا كۆی كـــردووە و ل
ــی  ــەردەمی جەنگـ ــە لەسـ ــووە، ئەمـ ــارەی هەبـ ــەی لەبـ زەمینـ
عێـــڕاق و ئێرانیـــش هەمـــان مانـــای هەبـــوو، بۆیـــە هـــەردوو 
دەوڵەتەكـــە لەكـــۆن و نوێشـــدا هەرگیـــز نەیانتوانیـــوە زەمینـــە 
بـــۆ النیكەمـــی سیســـتمێكی مۆدێـــرن خـــۆش بكـــەن، یـــان 
النیكـــەم دەوڵەتێكـــی كـــراوە بـــە هـــەردوو مەزهەبەكـــە بـــن، 
ئەمـــەش یەكێـــك لـــەو هۆكارانـــە بـــووە كـــە نەیهێشـــتووە جگـــە 
ــتی  ــە پاڵپشـ ــدڕەو بـ ــی تونـ ــی و مەزهەبـ ــراوی ئایینـ لەرێكخـ
جەمـــاوەری  دیكـــەی  هێزێكـــی  هیـــچ  دەوڵـــەت،  هـــەردوو 
درووســـت ببێـــت، تاكـــو النیكـــەم رێكخـــراوی پێشـــكەوتوخواز 
ــە هەمیشـــە  ــار بەســـەر حكومەتـــەوە كـ ــە كارتێكـــی فشـ ببێتـ
ســـەرقاڵی ســـەركوتكردنی خەڵـــك بـــووە و ترســـاوە لەفـــەزای 
گشـــتی و دیموكراســـییەت، لەحاڵێكـــدا پێكـــەوە لـــە پارلەمانێكـــی 
بەكوردیشـــەوە  یەكـــەوە،  بـــە  گونجاندوویانـــن  وەهمیـــدا 
ــە  ــەدا دەكات كـ ــەو دەوڵەتـ ــداری لـ ــی بەشـ ــێ بۆچـ ــە نازانـ كـ

عێراقـــەو جودایـــە لـــە ژیانـــە سیاســـییەكەی ئـــەو.  
مەســـەلەی نەتەوایەتیـــش لەهـــەردوو واڵت كـــە دواكەوتنـــی 
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بەشـــێكی پەیوەندیـــی بـــە نەبوونـــی سیســـتمی كـــراوە و 
بـــە  پەیوەندیـــی  یـــان النیكـــەم  هەیـــە،  دیموكراســـییەتەوە 
ناهۆشـــیاری كۆمەڵگـــەوە هەیـــە كـــە جگـــە لـــە بەشـــداریكردنیان 
لـــە شۆڕشـــی دەســـتكرد و فرتوفێڵـــی سیاســـی، شـــتێكیان 
فەرهەنگـــی،  شۆڕشـــی  بەنـــاوی  نەزانیـــوە  و  نەبینیـــوە 
ئەمـــەش وایكـــردووە هەمـــوو دیـــاردە سیاســـیەكان لەالیـــەن 
ــت  ــەرز بكرێـ ــدا فـ ــەر خەڵكـ ــەوە بەسـ ــتەبژێری حیزبییـ دەسـ
بەبـــێ لێپرســـینەوە، بەشـــەكەی دیكـــەی دواكەوتنـــی كۆمەڵگـــە 
ـــەی  ـــە لەوەت ـــە، بۆی ـــەوە هەی ـــە داخـــراوی ئایینیی ـــی ب پەیوەندی
ئـــەو عەقڵییەتـــە حوكمـــی یـــەك لـــەدوای یەكـــی عێراقـــی 
كـــردووە و كوردیـــش لـــە پاشـــكۆیەتی رزگاری نەبـــووە، 
بەناچـــار فەزایەكـــی تـــر وەردەگـــرێ و ســـیمایەكی جیـــاوازی 
ـــش ترســـە لەخـــودی دیموكراســـی،  ـــر، ئەوی ـــی ت ـــت لەوان دەبێ
ترســـێك كـــە لەئەنجامـــی خـــراپ كەڵـــك وەرگرتـــن لـــەم چەمكە، 
دنیایـــەك ئیشـــكالیاتی سیاســـی و ئیـــداری و فەرهەنگـــی 
ئۆپۆزســـیۆنەكاندا  بەنـــاو  هێـــزە  و  حكومـــەت  لەنێـــوان 
و  فەرهەنگـــی  بەنەریتـــی  بـــووە  و  كـــردووە  درووســـت 
سیاســـی، كـــە ڕەنگـــە زۆرجـــار لەســـەر تەنهـــا خاڵكیـــش كـــۆك 
نەبـــن، وەئەگـــەر بێـــت و زۆرینـــە لەدەســـەاڵت و زۆرینـــەی 
ئۆپۆزســـیۆن ســـابا لەهـــەر شـــوێنێك بێـــت كۆكبـــن، لەســـەر 
ئەوخااڵنـــە كـــۆك بوونـــە كـــە ئێســـتا دیموكراســـیەتی پـــێ 
پێناســـە دەكـــرێ، لەمبارەیـــەوە بەهەمـــوو جیاوازییەكانیانـــەوە 
ـــوان بەشـــێك  ـــت كـــە لەنێ ـــان لێدێ وەكـــو تیپێكـــی هـــاو رەگەزی
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یاریدەكـــەن«  ئۆپۆزســـیۆندا  لـــە ڕیزەكانـــی دەســـەاڵت و 
ئـــەو  نموونـــەی هێـــزە ئایینـــی و نەتەوەییەكانـــی عێـــراق 
ــە  ــدا كـ ــرن، لەعێراقـ ــار وەردەگـ ــەزەری ئیعتیبـ ــە بەنـ تێبینیانـ
فرەیـــی لـــە مەزهـــەب و ئاییـــن و نەتـــەوە و كولتـــووری 
جیاجیـــا هەیـــە، ئاســـان نییـــە قەبوڵكردنـــی دەرئەنجامـــی هیـــچ 
هەڵبژاردنێـــك بـــۆ پێكهێنانـــی حكومـــەت و چارەســـەركردنی 
كێشـــە سیاســـی و ئابوریـــەكان، بـــۆ نموونـــە دیموكراســـییەت 
بەفـــۆڕم و مـــاف بەهەمـــوو نەتـــەوە و ئاییـــن و مەزهەبێـــك 
دەدات لەژێـــر ڕەشـــماڵی دیموكراســـیدا جێگـــەی ببێتـــەوە، 
ــەاڵم  ــتێتەوە، بـ ــی بووەسـ ــار دژی خۆشـ ــدێ جـ ــە هەنـ ڕەنگـ
ـــن و  ـــی و ئایی ـــە رۆژهەاڵت ـــەی ك ـــەو واڵتان ـــۆ ئ ـــا ب ـــە تەنه ئەم
ـــە، هەرئـــەوەی كـــە  كولتـــووری رابـــردووی عـــەرەب تێیـــدا زاڵ
بـــۆ نموونـــە ڕەوتێكـــی پێشـــكەوتوخواز و ڕەوتێكـــی ئایینـــی 
ــتمە  ــان هەیـــە ســـوود لـــەم سیسـ ــو یـــەك مافـــی ئەوەیـ وەكـ
شـــیعە  ئایینـــی  ڕەوتێكـــی  نادرێـــت  ڕێگـــە  بـــەاڵم  ببینـــن، 
مەزهـــەب دەســـەاڵت بگرێتـــە دەســـت، مەگـــەر لـــە واڵتێكـــی 
وەكـــو عێـــڕاق كـــە نزیكـــە لـــە ئێرانـــەوە، لەڕاســـتیدا ئـــەو 
دژ وەســـتانەوەیە وەكـــو ئـــەوە وایـــە كـــە بڵێیـــن »گەندەڵـــی 
ـــەوەی  ـــو ئ ـــدەڵ« وەك دیموكراســـیە و دیموكراســـیەتێكی گەن
كـــە لەرۆژئـــاوا زیاتـــر هەســـتی پێدەكرێـــت، بـــەاڵم خراوەتـــە 
ئـــەو  و  نشـــین  عـــەرەب  و  دەوڵەتانـــی رۆژهـــەاڵت  ملـــی 
واڵتانـــەی ئایینـــی ئیســـالمی تێـــدا زاڵـــە و بۆتـــە بەشـــێك لـــە 
بـــازاڕ بـــۆ ئامریـــكا و رۆژئـــاوا، ئـــەم حاڵەتـــەش هەرگیـــز 
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ناتوانـــێ لیبرالیـــزم بەرقـــەرار بـــكات بـــۆ بەرژەوەنـــدی كۆمـــەڵ 
ـــوون  ـــد ب ـــە پابەن ـــك مەحكومـــن ب ـــش، چونكـــە خەڵ و تاكەكانی

ــەوە.  ــكام و عورفەكانییـ ــن و ئەحـ ــە ئاییـ بـ
سیســـتم،  وەك  دیموكراســـی  كارپێكردنـــی  گریمانـــەی 
بەبـــێ هەالواردنـــی جۆراوجـــۆری سیاســـی پشـــتی پـــەردە، 
مانـــای ڕیشـــەكێش كردنـــی ئیشـــكالیاتی سیاســـی نییـــە و 
باشـــتركردنی  بـــۆ  نـــاكات  بەرجەســـتە  ئینســـان  تموحـــی 
ژیـــان وەكـــو ئـــەوەی پێـــی دەگوترێـــت خۆشـــگوزەرانی، 
»بـــەاڵم دەركەوتـــووە كـــە دەوڵەتانـــی جهانـــی یەكـــەم واتـــە 
ـــەدوای  ـــش ل ـــە سیســـتمی خۆشـــگوزەرانییە، ئەوی ـــا ك ئەوروپ
بەجیهانیبوونـــەوە پاشەكشـــەی كـــرد ئـــەو پاشەكشـــەیەش 
كاریگـــەری خراپـــی لەســـەر بـــاری گوزەرانـــی خەڵـــك دانـــا، 
جگـــە لەمـــەش دەبـــێ بپرســـین كـــە ئایـــا تەنهـــا شـــێوازی كـــۆن 
ـــە حاڵـــی گـــۆڕان،  یـــان كالســـیكی دەوڵەتـــی خۆشـــگوزەرانی ل
یـــان لەناوچووندایـــە یاخـــود لەچەرخـــی بـــە جهانیبوونـــی 
ئابـــوری و كاردانـــەوە لەوانیتـــر دەســـتپێكرد، پتـــر لەوانـــی دیكە 
كەوتنـــە ژێـــر كاریگـــەری پڕۆســـەی بەجهانیبوونـــی ئابـــووری 
بەتایبەتـــی باجـــی داهـــات كـــە لـــە بەرامبـــەر باجەكانـــی دەوڵـــەت 
كەمتـــر بـــوون لـــە چـــاو كەرتـــی تایبـــەت، ئەمـــەش بـــۆ بیمـــەی 
كۆمەاڵتـــی بـــوو، بـــەاڵم واڵتانـــی ئەســـكەندەنافیا لـــە چـــاو 
واڵتانـــی ئەوروپـــا بـــە گشـــتی خاوەنـــی بەرزتریـــن رێـــژەی 
ــەرەكی خەرجییەكانـــی  ــەرچاوەی سـ ــە سـ ــن كـ ــی داهاتـ باجـ
كـــە  ئـــەوەی  بۆیـــە  خۆشـــگوزەرانییە«.)31(.  دابینكردنـــی 
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لـــەدوای بەهـــاری عەرەبییـــەوە وەكـــو ســـیناریۆی سیاســـی 
و دیمەنـــی درووســـتكراو بینـــرا و خەڵـــك هانـــدرا بـــە فیتـــی 
كۆمپانیـــا زەبەالحەكانـــی دونیـــا بـــۆ ئـــەوەی لـــەو واڵتانـــە 
ســـەرمایەگوزاری باشـــتر بكـــەن و مۆنۆپۆلـــی بكـــەن، هـــەم 
ئـــەو گەندەڵییـــە دیموكراســـییە بـــوو كـــە لەرێگەیـــەوە گەندەڵـــی 
ئابـــوری و كوشـــتنی ئیـــرادەی جەمـــاوەری بەرهەمهێنـــا، 
ــە  ــا هەیـ ــە لـــە ئەروپـ هـــەم كۆپـــی كردنـــی ئـــەو فەزایـــەی كـ
بـــۆ رۆژهـــەاڵت كـــە ئەمـــە خەونێـــك بـــوو زیندەبەچـــاڵ كـــرا 
لەگـــەڵ ســـەركەوتنی بەرەیـــەك بەســـەر بەرەیەكـــی تـــری 
ــەی  ــەو رادەیـ ــا ئـ ــە تـ ــدا فەزاكـ ــەڵ ئەوەشـ ــدا، لەگـ جەنگەكانـ
كـــە كارێكتـــەری رۆژهەاڵتـــی كـــە خۆیـــان كەســـایەتییان 
نەمـــاو، بـــۆ هەتـــا هەتایـــە بێئومێدیـــان كـــردن، ئەمـــە وای 
كـــرد كـــە جارێكـــی تـــر لەژێـــر ســـایەی هـــەر ســـیناریۆیەك 
ـــن بڕوخـــێ دەســـەاڵت، چونكـــە  ـــە سەرشـــەقام و بڵێ ـــت، بێن بێ
ـــی  ـــڕان و گۆڕین ـــی دەســـەاڵتی حوكم ـــە روخاندن تێگەیشـــتن ل
سیســـتمی سیاســـی لـــە توانـــای خەڵكـــی نـــاڕازی نییـــە، بەقـــەد 
ئـــەوەی دەركەوتـــووە هەمـــوو ئاڵوگـــۆڕەكان لـــە توانـــاو 
دەســـەاڵتی هێـــزە دەرەكییەكانـــی وەكـــو ئامریـــكا و بەریتانیـــا 
و فەرانســـا و روســـیادایە، چونكـــە ئەوانـــن كـــە هاوكێشـــەی 
سیاســـی نـــوێ درووســـتدەكەن و هـــەر ئەوانیـــش بااڵنســـە 
سیاســـییەكان رادەگـــرن لەپێنـــاو پاراســـتنی بەرژەوەنـــدی 

كۆمپانیـــا زەبەالحەكانیـــان. 
ــەر  ــە سـ ــەری دەخاتـ ــە كاریگـ ــی كـ ــووری كۆمەاڵیەتـ كولتـ
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كولتـــووری  لـــە  جـــۆر  ســـێ  واڵت،  سیاســـی  سیســـتمی 
لـــە سیاســـەت  كـــراون، بەشـــداریكردن  دیـــاری  سیاســـی 
بیرتەســـكی  كولتـــووری  بـــەاڵم  كولتـــوور،  لـــە  ســـتایلێكە 
كـــە هـــۆكاری ســـەرەكی الیەنـــی ناســـراوی گوتـــاری زاڵـــی 
ـــۆی  ـــە ه ـــەش دەبێت ـــە، ئەم ـــی كۆمەڵگەی ـــەی پێكهاتەیەك زۆرین
لـــە  خـــراپ بەكارهێنانـــی بیـــروڕا و هەڵوێســـت و نـــۆڕم 
پشـــتگیری بەشـــداربووەكانی سیســـتمی سیاســـی و حكومـــی 
ئەویـــش  نادیـــارە،  چەمكێكـــی  كولتـــوور  چونكـــە  دەكات. 
ــەت و  ــی دەوڵـ ــادی دامەزراوەكانـ ــەوەی بونیـ ــە روونكردنـ لـ

دەردەكـــەوێ.   دەوڵـــەت  دەرەوەی سیســـتمی 
 بـــۆ ماركســـیزم و نیـــو ماركسیســـتەكان چ لـــە رۆژهـــەاڵت و 
ـــە ئەزمـــوون كـــە هەڵبژاردنـــی  ـــاوا دەركەوتـــووە ب ـــە رۆژئ چ ل
ــە  ــەرعییەتە بـ ــە شـ ــەرعی كـ ــتگایەكی ناشـ ــۆ دەسـ ــەر بـ نوێنـ
ســـەركەوتكردنی چینـــی چەوســـاوە بـــۆ هەمیشـــە و مانـــەوەی 

جیـــاوازی چینایەتـــی یـــەو هیچـــی تـــر. 
 »بارینگـــۆن مـــۆر تیشـــك دەخاتـــە ســـەر ئـــەوەی كـــە چـــۆن 
ـــە  ـــۆ ب هەبوونـــی چینێكـــی مامناوەنـــدی گـــەورە و گونجـــاوە ب
ـــی  ـــی چین ـــی گرینگ ـــۆ رۆڵ ـــاژە ب ـــوور ئام دیموكراســـیكردن، م
ـــاران  ـــی جوتی ـــزاری زۆر و چین ـــاوەن زەویوی ســـەروەری خ
دەكات لەدیاریكردنـــی جـــۆری ئـــەو سیســـتمە سیاســـیەی كـــە 
درووســـت دەبێت، كاتێك واڵت لە كۆمەڵگەی كشـــتوكاڵییەوە 
دەرفەتـــی  پیشەســـازی،  كۆمەڵگـــەی  بـــۆ  دەگوێزرێتـــەوە 
ســـەرهەڵدانی لـــەو واڵتانـــە زیاتـــر دەبێـــت كـــە گروپـــی زۆری 
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خـــاوەن ئابـــووری ســـەربەخۆ لـــە كۆمەڵگەكەیـــدا هەبـــن، واتـــا 
ـــەر  ـــێ ئەگ ـــوور دەڵ ـــەروەك م ـــت، ه ـــدی هەبێ ـــی مامناوەن چین
بـــۆرژوازی نەبێـــت دیموكراســـیش نابێـــت«. )32(. هەروەهـــا 
نەبوونـــی ئـــەم چینـــە مامناوەنـــدە بەشـــێك لـــە یەكســـانی 
دەشـــێت  بـــەاڵم  كۆمەاڵیەتـــی،  عەدالەتـــی  و  كۆمەاڵیەتـــی 
نەبوونـــی ئـــەم چینـــە ببێتـــە هـــۆكاری ســـەرهەڵدانی زەمینەیەك 
بـــۆ دیموكراســـی. »بەپێـــی تێگەیشـــتنی ماتریالیســـتیانە بـــۆ 
مێـــژوو، توخمـــی یەكالییكـــەرەوە لەدواییـــن راســـتیدا بریتییـــە 
ــتەقینە،  ــی راسـ ــەوەی ژیانـ ــان و بەرهەمهێنانـ ــە بەرهەمهێنـ لـ
ـــش  ـــووە و منی ـــەی نەگوت ـــە ماركـــس شـــتێكی دیك ـــە لەم بێجگ
ـــە، هەركەســـێكیش  ـــر نیی ـــە شـــتێكی ت بـــەدور لەئەمـــە بـــڕوام ب
ئاراســـتەی ئـــەو شـــتانە بگۆڕێـــت بـــۆ ئـــەوەی بڵێـــت، گوایـــە 
ـــە لەپەرەســـەندنی  ـــوری تاكـــە توخمـــی گەوهەریی توخمـــی ئاب
دەگۆڕێـــت،  مێـــژوو  دەربڕینـــە  ئـــەو  ئـــەوا  مێـــژوودا، 
بەدەســـتەواژەیەكی رووتوقوتـــی بـــێ توانـــا، هەرچەنـــدە دۆخی 
ئابـــوری توخمێكـــی بنچینەییـــە لەمێـــژوودا، بـــەاڵم توخمـــە 
جیاوازەكانـــی ســـەرخان شـــێوازە سیاســـییەكانی ملمالنێـــی 
چینایەتیـــە و ئەنجامەكانـــی رۆڵـــی خۆیـــان هەیـــە، هـــەر بـــۆ 
ئەزموونیـــش ئـــەو دەســـتوورانەی كـــە چینـــی ســـەركەوتوو 
دوای هـــەر جەنگێـــك دەینووســـنەوە، رێـــكارە یاســـاییەكانی 
تەنانـــەت رەنگدانـــەوەی هەمـــوو ئـــەم خەباتـــە راســـتینانەیە 
لەهـــزری بەشـــداربوانیدا بیـــردۆزە سیاســـی و یاســـایی و 
فەلســـەفییەكانی، بۆچوونـــە ئایینیـــەكان و پەرەسەندنیشـــیان 
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بـــۆ سیســـتمی بیروباوەڕەكانیـــش كاریگـــەری خۆیـــان بەســـەر 
ــدا  ــە بارەكانیشـ ــەزۆر لـ ــە، لـ ــەوە هەیـ ــڕەوە مێژووییەكانـ رێـ
زاڵ دەبـــن لەدیاریكردنـــی شێوەكانیشـــدا، بۆیـــە هەڵبـــژاردن 
ـــەژارەكان  ـــكار و ه ـــی كرێ ـــی چین ـــە ژیان ـــەك ب ـــچ جیاوازیی هی

درووســـت نـــاكات«.)33(. 
  ئەلێرەوەیـــە كـــە تێدەگەیـــن دیموكراســـییەت نـــەك تەنهـــا 
بـــۆ بەدەســـت هێنانـــی  نییـــە  لەســـندوقەكانی دەنگدانـــدان 
بەڵكـــو  حیزبێـــك،  یـــان  بزووتنەوەیـــەك  بـــۆ  كۆدەنگـــی 
دەســـتەبژێری  ئـــەوەی  وەكـــو  نییـــە  سەرشـــەقامیش  لـــە 
بیرمەندانـــی  و  رۆژئاواییـــەكان  رۆشـــنبیری  و  سیاســـی 
ـــەوەی لەســـیما و  ـــەد ئ ـــەن، بەق ـــۆ دەك ـــەوازی ب سیاســـی بانگ
ناوەڕۆكـــی حوكمڕانـــی دەســـەاڵت و دەوڵەتدایـــە، هەروەهـــا 
لەڕاگرتـــن و بااڵنســـی هاوكێشـــە سیاســـیەكانە لەنیـــوان هێـــز 
ــێكی  ــتا بەشـ ــە ئێسـ ــدا كـ ــەكان لەجیهانـ ــا زەبەالحـ و كۆمپانیـ
گـــەورەن  بەشـــێكی  كـــە  گرتۆتـــەوە  دەوڵەتانەشـــی  ئـــەو 
لـــە هاوكێشـــەی سیاســـی و ئابـــوری، ئەگـــەر گریمانـــەی 
ئەوەشـــمان كـــرد ســـندوقی دەنگـــدان بـــوو بەســـەنگی محـــەك 
و گروپێكـــی سیاســـی گـــۆڕی بـــۆ گروپێكـــی دیكـــە، دیســـان 
هـــەر جۆرێكـــە لـــە ســـیناریۆی سیاســـی، چونكـــی جێگیربوونـــی 
ئەزەلیـــە  كێشمەكێشـــی  لەخۆیـــدا  خـــۆی  سیســـتمە  ئـــەم 
لەنیـــو خۆیـــدا هەڵگرتـــووە لەالیـــەك، كێشمەكێشـــی خەڵكـــی 
ــی  ــدا لەالیەكـ ــی پڕاكتیكـ ــە لەمەیدانـ ــەاڵت كـ ــاڕازی و دەسـ نـ
تـــر زیاتـــر ماناكانـــی ڕۆشـــن دەبێتـــەوە، نـــەك ڕێكەوتنـــی 
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هێـــز و حیزبـــە دەســـەاڵتدار و خـــاوەن ئۆتۆریتـــەكان، بۆیـــە 
ـــە دیموكراســـییەتی  دەســـەاڵتیش بەشـــێوەیەك لەشـــێوەكان ل
دیموكراســـیەتەی  ئـــەو  نـــەك  دەترســـن،  درووســـتكراو 
ــەو  ــدی ئـ ــە، ئیـ ــەری هەیـ ــەفییەكەی كاریگـ ــا فەلسـ ــە بەنامـ كـ
دەوروپشـــتی  لەچەمكەكانـــی  زۆر  و  دیموكراســـییەتە 
تەنهـــا وەكـــو ماكیـــاژو ڕازاندنـــەوەی ســـیمای سیســـتمی 
دەســـەاڵتدارێتی دەمێنێتـــەوە و ژیانـــی جیـــاوازی چینایەتیـــش 
ــیەكەش  ــەزا سیاسـ ــی فـ ــەوە و گۆڕینـ ــۆی دەمێنێتـ ــو خـ وەكـ
ـــر،  ـــەت و سیســـتمە و هیچـــی ت ـــی دەوڵ ـــی فۆڕم ـــا گۆڕین تەنه
كەواتـــە بایكۆتـــی هەڵبـــژاردن و بەتایبەتـــی لـــە رۆژهەاڵتـــی 
ناویـــن كـــە بەشـــێكی زۆر لـــە نەتـــەوەی ژێردەســـت مـــاون 
لەســـایەی  تەنهـــا  سەردەســـت،  نەتـــەوەی  لەژێردەســـتی 
بازدانێكـــی فـــراوان دەبـــێ جهانـــی و پرگـــوڕی شـــۆڕش 
كـــە لەپەرەســـەندندا بێـــت. بـــەرەو راپەڕینێـــك كـــە فـــەزا 
سیاســـییەكە لەریشـــەوە بگۆڕێـــت، نـــەك ریفۆڕمێـــك لـــە 
فۆڕمـــی دەســـەاڵتدا بـــكات، ئەمـــە تاكتیكـــە سیاســـییەكەیە كـــە 
لەســـەر دەســـتەبژێری شۆڕشـــگێڕی سیاســـی و رۆشـــنبیرە 
ئـــەم مۆدێلـــە بكاتـــە بـــاو، بـــۆ ئـــەوەی بیســـەلمێنن جگـــە 
لەدەســـتوەردانی هێـــزە نێودەوڵەتییـــەكان، هێزێكـــی دیكـــەی 
ــن  ــە دەتوانـ ــەن كـ ــەكە هـ ــە زەحمەتكێشـ ــاوەری و چینـ جەمـ
فـــەزای سیاســـی بگـــۆڕن، ئەویـــش بایكۆتـــی هەڵبژاردنـــی 
نوێنەرایەتیـــی ئایدیۆلۆژییـــە، نـــەك نوێنەرایەتـــی راســـتەقینە 
و گۆڕینـــی دەســـەاڵت لـــە ناعەدالەتییـــەوە بـــۆ عەدالەتخـــوازی، 
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هـــەروەك ئـــەوەی خەڵـــك لـــە عێـــراق و میســـر و تونـــس و 
ــە.  ــۆن وەهمـ ــە چـ ــی كـ ــتانیش بینـ ــەن و كوردسـ یەمـ

  لینیـــن دەربـــارەی هەڵبژاردنـــی نوێنەرانـــی پارلەمانـــی 
كـــە  )ئـــەوە شـــتێكی راســـتە  ئەمـــەی نووســـیوە.  ئاڵمـــان 
مەكدۆناڵـــدزەكان  و  كالینیســـەكان  و  هیندرســـۆینەكان 
و ســـنۆدەنزەكان، رابەرانـــی پارتـــی كرێكارانـــی ئەوروپـــا 
بـــوون،  لێبڕاوانـــە كۆنەپەرســـت  بەشـــێوەیەكی  بەگشـــتی، 
هەروەهـــا بەهەمـــان ئەنـــدازە درووســـتە كـــە ئـــەوان دەیانـــەوێ 
ــەوێ  ــدا دەیانـ ــاوی ئەمەشـ ــت، لەپێنـ ــە دەسـ ــەاڵت بگرنـ دەسـ
دەشـــخوازن  ببەســـتن،  بـــۆرژوازی  لەگـــەڵ  هاوپەیمانـــی 
كاتێكیـــش  بەڕێـــوە،  ببـــەن  لەگـــەڵ بۆرژوازیەتـــدا حوكـــم 
دەگـــەن بەدەســـەاڵت وەكـــو شـــیدمان و لۆســـینك، سۆســـیال 
دیموكراتەكانـــی ئاڵمـــان كـــە بكوژانـــی رۆزا لۆكســـمبۆرگ و 
كارل لیبكشـــنت، و ناپاكـــی شۆڕشـــی ئاڵمـــان هەڵســـوكەوت 
ناپاكـــی  بەمانـــای  كردنیـــان  پشـــتگیری  بـــەاڵم  دەكـــەن، 
مـــردن بـــە شـــۆڕش ناگەێنـــێ، چونكـــە ئـــەوەی لەكاتێكـــی 
پارلەمانتارانـــە،  لـــەو  بەشـــێك  پاڵپشـــتی  بـــۆ  دیاریكـــراو 
ــی  ــی چینـ ــەی شۆڕشـ ــدە جۆگەلـ ــەی دەڕژانـ بەرژەوەندییەكـ
كرێـــكاران و شۆڕشـــگێڕانەوە( ئـــەم تێبینییـــەی لینیـــن پێناچێـــت 
بەبـــێ ئامانجـــی سیاســـی بووبێـــت و رابـــردووی لەبەرچـــاو 
نەگرتبێـــت، بەڵكـــو ئەلتەرناتیڤێـــك بـــووە لەبەرامبـــەر بـــژادەری 
چونكـــە  پارلەمانییـــە،  هەڵبژاردنـــی  بایكۆتـــی  كـــە  دووەم 
النیكـــەم ئـــەوان پرۆســـەكەیان ئەنجـــام دەدا و نوێنـــەری 
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ـــدەدا، خـــۆ  ـــدە دەزگاكـــە و شـــەرعییەتان پێ خۆشـــیان دەگەیان
ــتەبژێرێك هەبوابایـــە نزیـــك لـــەو بیروبـــاوەڕە  ئەگـــەر دەسـ
بەرژەوەندخـــواز،  بـــۆرژوازی  دەرەوەی  شۆڕشـــگێڕەی 
بەالیەنـــی كەمـــەوە دەنـــگ بـــەوان بدرێـــت، بـــۆ ئـــەوەی دەنگـــی 
چینـــە هـــەژارە و ناڕازییەكـــە پـــەرت و بـــاو نەبێتـــەوە و 
پشـــتگیری خۆیـــان لەبیـــر بچێتـــەوە لـــە دۆزی خۆیان. بەالیەنی 
ـــەو دەســـەتەبژێرە ناچـــار  ـــە ئ ـــەو تەكنیك ـــرا ب ـــەوە دەتوان كەم
بكرێـــت لـــە پارلەمـــان قســـە لەســـەر ئـــەو جیـــاوازە بەربـــاو 
ــی  ــوو بوارەكانـ ــە لەهەمـ ــە كـ ــان بكرابایـ ــاوەی ژیـ و نەگونجـ
ژیانـــدا رەنگیدابـــۆوە وەكـــو ناهەقییـــەك بـــە ژیـــان بەشـــێكی 
زۆر لـــە خەڵكـــی بـــێ پشـــت و پەنـــا، لەكاتێكـــدا ئـــەو سیســـتمە 
لەوكاتـــەدا تـــازە لـــە قۆناغـــی دووەمـــی دوای یۆنـــان بـــوو كـــە 

تایقیكرابـــۆوە و جێكەوتـــە نەبووبـــوو. 
دیموكراســـیەتی بـــاو لەزۆربـــەی واڵتانی دونیا بەشـــێوەیەك 
لـــە شـــێوەكان بەپێـــوەری ئـــەو فەزا سیاســـی و كۆمەاڵیەتییەی 
ـــەن  ـــەراوردی بك ـــەر ب ـــی ئەگ ـــە، یەعن ـــی هەی رۆژهـــەاڵت بوون
بەڵـــی  فارســـی،  و  توركـــی  و  عەرەبـــی  واڵتانـــی  لەگـــەڵ 
دیموكراســـییەت هەیـــە بـــەو مانایـــە، بـــەاڵم لـــە هاوكێشـــە 
سیاســـیەكاندا و لـــە وردەكاری كارپێكردنیـــدا و لەئاســـت 
بـــازاڕی نێودەوڵەتیـــدا پوچـــەڵ دەبێتـــەوە، لەبـــەر ئـــەوەی 
ـــا ســـنوور  ـــای تەكنۆلۆژی ـــازاڕو توان ـــووری و ب سیســـتمی ئاب
بـــۆ سیاســـەت دەكێشـــێت، دیموكراســـیەتی باویـــش تەماشـــای 
بەرژەوەنـــدی دەوڵـــەت دەكات و هـــەر بـــەو ئاڕاستەیەشـــدا 
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گـــوزەر دەكات، بـــەو واتایـــەی ئەگـــەر لـــە واڵتانـــی رۆژهـــەاڵت 
كردنـــی  دەستاودەســـت  بـــۆ  هەبێـــت  كولتـــوورەش  ئـــەو 
بەپێـــی  دیكـــە  بـــۆ حیزبێكـــی  لـــە حیزبێكـــەوە  دەســـەاڵت 
ــەاڵم  ــاڵ، بـ ــاوەی 4 سـ ــۆ مـ ــی بـ ــەی حیزبـ ــڕۆژە و بەرنامـ پـ
ســـەرەنجام خـــودی ئـــەو حیزبـــەش ناتوانـــێ ســـتراتیژی 
سیاســـی دەوڵـــەت بگۆڕێـــت و بەئاڕاســـتەی پێچەوانـــەوە 
سیاســـەت بـــكات بـــۆ مـــاوەی 4 ســـاڵی داهاتـــوو كـــە ئەمـــە لـــە 
ئامریـــكا تـــەواو پێچەوانـــەی هەمـــوو دونیایـــە و تەنهـــا دوو 
حیـــزب دەستاودەســـتی دەســـەاڵت دەكـــەن، ئـــەم بابەتـــە لـــە 

چاپتەرێكـــی دیكـــە بـــە درێـــژی باســـدەكەین.
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دیموكراسی.. چەمكێكی بێ ئارگومێنت

واتـــە  لەتێگەیشـــتن  جیـــاواز  تێڕوانینـــی  بوونـــی   
چەمكـــی  فەرهەنگیـــەكان،  چەمكـــە  لەتێگەیشـــتنی 
)دیموكراســـی( بەشـــێوەیەك لەشـــێوەكان ئاڵـــۆز و ناڕۆشـــن 
كـــردووە، ئەگـــەر وردتـــر و بابەتـــی تـــر پێناســـەی بكەیـــن 
وەك هەوڵدانێـــك بـــۆ دەرخســـتنی ئـــەو تایبەتمەنـــدی و 
بنەمایانـــەی كـــە هێـــزی دیموكراســـی پێكدەهێنـــن، هاوكاتیـــش 
لەگـــەڵ ئـــەو گۆڕانكاریانـــەی بەســـەر ئـــەم چەمكـــەدا هاتوون، 
تاگەیشـــتووە بـــەو ئارگۆمێنتانـــەی كـــە ئێســـتا ئـــەم سیســـتمە 
ـــدراوی هاوكێشـــە سیاســـییەكان كـــراوە،  پێیگەیشـــتووە گرێ
وەبەبـــێ لەبـــەر چاوگرتنـــی ئـــەم الیەنانـــەش ناكـــرێ پێناســـە 
بكـــرێ، لێرەشـــەوە گـــەڕان بـــەدوای ئـــەو هێـــز و توانایانـــەی 
كـــە ڕەهەندەكانـــی كۆمەڵگـــەی دیموكراســـی بەرجەســـتە 
دەكـــەن و لەبەرامبـــەر هـــەردوو چەمكـــی سیســـتم و قۆناغـــدا 
ـــە  ـــەدەرەوەی چەمكەك ـــەر ل ـــار ئەگ ـــەاڵم دواج ـــرن، ب ڕایدەگ
تەماشـــای بەرلەهاتنـــی سیســـتمەكە بكەیـــن و دواجاریـــش 
بینـــەری دۆخەكـــە بییـــن، تێدەگەیـــن كـــە رێكخراوەكانـــی 
ـــی بەپاڵپشـــتی ماركســـیزمەوە شوناســـی  كۆمەڵگـــەی مەدەن
و  گرینـــگ  رۆڵێكـــی  چونكـــە  كـــردووە،  بەیـــان  خۆیـــان 
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كـــردووە،  پێشـــكەش  چینایەتـــی  و  ریالێتـــی  و  چـــاالك 
تەنانـــەت لەئاســـتی فەرهەنگـــی و كۆمەاڵیەتیشـــدا، هەربۆیـــە 
دەبێتـــە  ســـاختەكەوە  لەنموونـــە  بوونیشـــی  پۆزەتیـــڤ 
فۆڕمێكـــی ریاڵێتـــی، چونكـــە دژ بەبەرهەمـــە كۆنەكانـــی 
خـــۆی بەرهەمدێنێتـــەوە، ئەمـــە كـــراوە بـــە پێـــوە بـــۆ ئەوانـــی 
تـــری جیـــاواز لـــە خۆیـــان، بۆیـــە ئـــەو نەفیكردنەوەیـــە 
تەنهـــا لەسیســـتمی سۆسیالیســـتیدا جێگـــەی دەبێتـــەوە، 
چونكـــە بریتییـــە لـــە دالـــی مەدلـــول، ئەمـــە وادەكات ببێتـــە 
دواهەمیـــن مەرجەعـــی سیاســـی و داواكاری گشـــت كـــە 

ــی.  ــیالیزمی ریاڵێتـ ــای سۆسـ ــە دونیـ ــە لـ نزیكبوونەوەیـ
دیموكراســـیەتەوە  لەبـــارەی  قۆنـــاغ  باســـی  بۆیـــەش 
و  كۆمەڵگـــەكان  لـــە  هەندێـــك  چونكـــە  پێشـــێ،  دێتـــە 
بەتایبەتـــی كۆمەڵگـــەی رۆژهەاڵتـــی و بەتایبەتیـــی تریـــش 
ئەوانـــی گوتـــاری ئیســـالمییان تێـــدا زاڵـــە و دەســـتوور 
ــی  ــارە و ناوەڕۆكێكـ ــەو گوتـ ــەت ئـ ــەاڵتیش لەخزمـ و دەسـ
ئایدیـــای ئیســـالمیەكانە، وەكـــو ئاییـــن و وەكـــو گروپـــی 
ـــۆ  ـــا ب ـــە و پەن ـــاوەڕی هەی ـــاوەری ب ـــو جەم سیاســـی و وەك
رێخـــراوی كۆمەڵگـــەی مەدەنـــی دەبرێـــت، هەڵبـــەت بەمانـــا 
توندڕەوییەكـــەی، پێویســـتی بـــەوە هەیـــە ئـــەو قۆناغانـــەی 
بـــەر لـــە دیموكراســـی ببڕێـــت و خۆیـــان ئامـــادە بكـــەن 
لـــەرووی پەروەردەیـــی و كولتوورییـــەوە بـــۆ قبوڵكرنـــی 

ــە.  ــی یـ ــەو دیموكراسـ ئـ
  راســـتە سیاســـەت وەكـــو میتـــۆدی بیـــركاری بـــە ئەگـــەر 
ئامانـــج وەردەگرێـــت، بـــەاڵم ئەگـــەر دیموكراســـی ویســـتێكی 
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رێكخراوەكانـــەوە  لەرێگـــەی  بمانـــەوێ  و  بێـــت  گشـــتی 
لەتـــەك بكـــرێ، جگـــە لەسیســـتمێكی جێگیـــر  مامەڵـــەی 
دەخاڵەتـــی  و  كۆمەاڵیەتییـــەكان  فـــەزا  لەپێكهاتـــەی 
جـــۆراو  لەمەیدانـــە  كۆمەاڵیەتیـــەكان  گروپـــە  و  خەڵـــك 
حكومەتـــی  )ئەســـیناییەكەی(  بەمانـــا  كـــە  جۆرەكانـــدا، 
دەســـەاڵت،  لەدامەزراندنـــی  خەڵكـــە  راســـتەوخۆی 
ــە  ــی یـ ــادی پەیوەندیـ ــە لەبونیـ ــە كـ ــری نییـ ــی تـ نموونەیەكـ
كۆمەاڵیەتیـــە واقعیەكانـــدا ســـەرچاوەی دیكـــەی هەبـــێ، 
ــۆ  ــەكان بـ ــە تیۆریـ ــاوازی یـ ــەر جیـ ــە ئەگـ ــی دیكـ بەمانایەكـ
ـــە دەســـەاڵتدارەكان  ـــوە و ڕژێم هەڵوەشـــاندنەوەی چوارچێ
لـــەڕووی بابەتییـــەوە مەشـــروعێك بێـــت بـــۆ ســـەپاندنی 
ریاڵێـــك بەســـەر ریاڵێكـــی تـــر، ئـــەم پڕۆســـەیە ســـیفەتێكی 
هاوبەشـــیانەی فۆڕمۆڵـــە كـــراوی هەیـــە، لەهەمـــان كاتیشـــدا 
وابەســـتە بوونـــی خەڵكیـــش دەگەیەنـــێ بـــۆ چوارچێوەیەكـــی 
دیكـــە، بـــەو مانایـــەی كـــە بەپێـــی تێگەیشـــتنی هیـــگڵ ئـــەو 
رێكخراوانـــە لەرێگـــەی رەخنـــەوە لـــە سیســـتمەكە بەشـــداری 
ــە،  ــتم نییـ ــی دووا سیسـ ــە دیموكراسـ ــەی كـ ــەن، بەوپێیـ بكـ
تاكـــو وەك سیســـتمێكی كامـــڵ و بـــێ كەموكـــوڕی تەماشـــا 
بكـــرێ كـــە لەپەیوەندییـــە ئابوریەكانـــدا شـــكڵ و شـــێوازی 
لەسیســـتمی  بەتایبەتـــی  وەرگرتـــووە،  جۆراوجـــۆری 
ئێســـتای ســـەرمایەداری هاوچەرخـــدا وەك جیاوازیـــەك 
واتـــە  لەســـەرمایەداری،  بـــەر  لەبەرامبـــەر دیموكراســـی 
لەســـەركەوتنی  بـــەر  پێشـــتر  كـــە  خەڵـــك(  )دەســـەاڵتی 
ـــۆرو ئەرســـتۆكراتە  ـــە دیكتات دیموكراســـی بەســـەر حكومەت
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ئایینیـــەكان، تاكـــەكان هیـــچ دەورو نەخشـــێكیان نەبـــوو 
چـــۆن  وەك  خۆیـــان،  چارەنووســـی  لەدیاریكردنـــی 
ـــژوو  ـــە نووســـینەوەی مێ ـــە ل ـــان نیی ـــچ دەورێكی تاكـــەكان هی
ــەو  ــرێتەوە، ئـ ــەوان دەنووسـ ــە پاڵـ ــا لەبەرژەوەندییـ و تەنهـ
پاڵەوانانـــەش تەنهـــا میـــر و ســـەركردە و ســـەرۆكەكەكانن، 
ــدا كـــە هـــەم خـــۆی  ئێســـتاش ئـــەم نواندنـــە لەئاســـتی تاكـ
خاوەنـــی خۆیەتـــی و هـــەم خاوەنـــی تـــەواوی كۆمەڵگەشـــە، 
لەحەوشـــەی تەكنۆلۆژیشـــدا بوارێكـــی گونجـــاوی هەیـــە بـــۆ 

مومارەســـەكردنی ژیـــان. 
جیاوازییەكـــە لەژێـــر ســـێبەری ئـــەو سیســـتمە هێنـــدە 
ـــی ســـپی  ـــەوەی هاواڵتییەك ـــەروەك وەك چـــۆن ئ زۆرن، ه
پێســـت مافیكـــی ڕەهـــای هەبـــوو لەهەمـــوو بوارەكانـــی ژیاندا، 
بەپێچەوانـــەوە ڕەش پێســـتێك مافـــی بەشـــداریكردنی نەبـــوو 
كـــە دواتـــر ئـــەم مافـــە لەژێـــر كاریگـــەری بزووتنـــەوەی چەپدا 
بەئاڵوگۆڕیكـــی چەندایەتـــی و چۆنایەتـــی هاتـــە گـــۆڕێ، 
ئیـــدی بەدرێژایـــی مێـــژووی بەشـــەری )دیموكراســـی( بـــوو 
بەسیســـتمێكی حكومڕانـــی و فۆڕمۆلەكردنـــی دەســـەاڵتە 
سیاســـییەكان لەبااڵتریـــن ئاســـتدا، بۆیـــە شـــكڵێكی دیكـــەی 
ـــە دیموكراســـی شـــێوازێكە  وەرگـــرت، »ئەمـــڕۆ مەبەســـت ل
لـــە ژیـــان كـــە تێیـــدا دەســـەاڵت جیـــا بكرێتـــەوە و وەاڵم 
بداتـــەوە،  ئایدیایـــەك  هەمـــوو  و  كەســـێك  بەهەمـــوو 
و  لەپێگـــە  و  بەهەنـــد  جیاوازییـــەكان  سیســـتمەدا  لـــەم 
ــان  ــاوەر رێـــز دەگیریـــێ و دەرفەتـــی یەكسـ جێگـــەی جەمـ
ســـەدەی  دیموكراســـی  دەڕەخســـێ،  هەمـــوان  بـــۆ 
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نۆزدەهەمـــە،  ســـەدەی  لیبرالیزمـــی  بەرهەمـــی  بیســـتەم 
هەڵبـــەت لیبرالیزمـــی ئـــەم ســـەدەیەش دەگەڕێتـــەوە بـــۆ 
ئەندێشـــەكانی )دیڤیـــد هیـــۆم و جـــۆن ســـتیوارت میـــل 
بـــە  و ژان ژاك رۆســـۆ(، هەنـــدێ كـــەس دیموكراســـی 
ئیدیۆلۆژیـــای سیاســـی چینـــی مامناوەنـــدی لەقەڵـــەم دەدەن، 
جیـــاوازی ســـەرەكی ســـەدەی نـــۆزدە و بیســـت لەوەدایـــە 
كـــە ئیمـــڕۆ بنەمـــاكان و ئیدیۆلۆژیـــای جیـــاوازی سیاســـی 
ـــەی  ـــی دیك ـــن و توێژەكان ـــاو چی ـــەكان بەن ـــە مامناوەندی چین
كۆمەڵگـــەدا بـــاو بۆتـــەوە«.)34(. لەپێناســـەیەكی دیكـــەدا 
ـــان  ـــەك ی ـــی نەتەوەی دیموكراســـی شـــێوازی حوكمڕانیكردن
كۆمەڵگەیـــەك یـــان گروپێكـــی زاڵـــی دەســـەاڵت بـــە ئاییـــن، 
یـــان ئەندێشـــەی جیـــاواز یـــان كولتـــووری جیـــاوازەوە 
بەســـەر نەتـــەوە و ئەوانـــی دیكـــە مانـــای دیكتاتۆریـــەت 
ـــو باشـــترین  ـــی وەك ـــە دیموكراســـی پارلەمان ـــێ. بۆی دەگەێن
نموونـــە وەرگیـــراوە بـــۆ كۆمەڵگـــە فرەییـــەكان كـــە كێشـــە 
یـــان  گروپێـــك  لەدواجاریشـــدا  هەیـــە،  ملمالنێیـــان  و 
كولتوورێـــك زاڵ دەبێـــت بەســـەر هەموانـــدا و ئۆپۆزســـیۆن 
ســـەرهەڵدەدات و ســـنووری ماناكانـــی خـــۆی دەبەزێنـــێ. 
و  گریـــك  لەســـەردەمی  دیموكراســـی  نموونـــە  بـــۆ    
تاســـەدەكانی ناوەڕاســـتیش داواكاری یـــە سیاســـییەكانی 
خەڵـــك بـــوو بـــۆ ئاڵوگـــۆڕی سیســـتم، بـــەاڵم دیموكراســـی 
لەواقیعـــی  تیۆریســـتەكان  لێكدانـــەوەی  بەپێـــی  لێبڕاڵـــی 
ڕۆژئـــاواو  پارلەمانیەكانـــی  و  مەدەنـــی  حكومەتـــە 
ڕۆژهەاڵتـــدا،  و  لەئاســـیا  بەشـــێك  و  التیـــن  ئامریـــكای 
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نـــەك هـــەر دیموكراســـی نییـــن بەمانـــا جەوهەریەكـــەی، 
لـــەم  بەڵكـــو ســـیناریۆی دراماییـــن، چونكـــە دەســـەاڵت 
بـــەوالوە  لـــە واقعێكـــی ســـەپاوی سیاســـیانە  واڵتانـــەدا 
ئـــەم شـــكڵە  ئیـــدی  نییـــە،  تـــری  پاشـــگر و پێشـــگریكی 
ـــەت بەڕێكخـــراوەكان  ـــە تەعبیرێكـــی تایب لەدیموكراســـی بۆت
شـــێوەیەك  وەك  كـــراوە،  نمایـــش  فۆڕمەكـــەی  وتەنهـــا 
لەمومارەســـەی ئـــەم سیســـتمە لەمەســـەلەی بەشـــداری 
ســـەندیكا  و  جەماوەریـــەكان  لـــەدەزگا  خەڵـــك  كردنـــی 
نێـــو  لەیاســـا  كـــە مەشـــروعیەتێكی هەیـــە  پیشـــەییەكان 
لـــەرووی  كۆمەڵگانـــە  ئـــەم  لەكاتێكـــدا  دەوڵەتیەكانـــدا، 
بەشـــداری  هەیـــە  ئەوەیـــان  هۆشـــیاری  فەرهەنگییـــەوە 
سیاســـی بكـــەن لەڕێـــی رێكخـــراوە چاكســـازییەكانەوە. 
 »دەرككـــردن بـــەوەی كـــە دیموكراســـی تەنهـــا یـــەك 
سیســـتمی كاركردنـــی دامەزراوەیـــی نییـــە، بەڵكـــو لـــە چەندان 
جۆراوجۆریشـــی  كـــرداری  و  پێكدێـــت  ئـــەوە  شـــێوەی 
ـــەو رەگـــەزە ســـەرەكیانەی كـــە  ـــە ئ ـــای وای ـــە مان ـــە، ئەم هەی
دیموكراســـیەت پێناســـە دەكـــەن و بریتیـــن لـــە كۆمەڵـــە 
رێســـایەكی تۆماركـــراوی دامەزراوەیـــی )دەســـتوور(، بـــۆ 
ملكەچكردنـــی  و  حكومـــەت  پۆســـتەكانی  پڕكردنـــەوەی 
بـــە  داننـــان  و  لێپرســـینەوە  بـــۆ  فەرمانڕەوایـــان 
ــمییەكان  ــتە رەسـ ــە پێویسـ ــەدا كـ ــەو كاتـ ــەاڵتەكاندا، لـ دەسـ
بەدەســـتەوە دەگـــرن، بۆیـــە دیموكراســـی بـــەوەدا جـــودا 
بڕیـــار  هەیـــە،  گشـــتی  گۆڕەپانێكـــی  كـــە  دەكرێتـــەوە 
لەپێـــوەرە گشـــتیەكان و ئـــەو هەڵبژاردانـــە دەدات كـــە بـــۆ 
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هەمـــوو كۆمەڵگـــە فـــەرزن و بەهێـــزی دەوڵـــەت پشـــتگیریان 
لێدەكرێـــت«.)35(. كەوابـــوو مـــادام چەمكـــی دیموكراســـی 
ــەوە  ــك، بەپێچەوانـ ــە بەخەڵـ ــەاڵت نییـ ــتكردنی دەسـ رادەسـ
بـــۆ گـــروپ و دەســـتەبژێرە سیاســـیەكانە كـــە لەكێبەركێـــدان 
قبـــوڵ  یەكتـــر  جیـــاواز  بەرژەوەنـــدی  پەیداكردنـــی  بـــۆ 
وەبەرهێنانەكانیـــان  و  كۆمپانیـــا  بڵێـــم  باشـــتر  دەكـــەن، 
ـــەروەك  ـــەن، ه ـــوڵ دەك ـــر قب ـــی ت لەناوچـــەو و جوگرافیایەك
ــۆ  ــە بـ ــاغ نییـ ــە قۆنـ ــە، كەواتـ ــتان هەیـ ــە كوردسـ ــەوەی لـ ئـ
رۆژئاواییەكانیـــش، تەەنهـــا ئـــەوە نەبێـــت كـــە ســـتایڵەكەی 
لەوێـــدا كـــە بەشـــداری خەڵـــك و چاالكوانەكانـــە لەسیســـامی 
ــاییكەرەوەی  ــوێنێك السـ ــوو شـ ــەی هەمـ ــی، بەوپێیـ سیاسـ
رۆژئاوایـــە » ئـــەو بیرۆكەیـــەی لـــە بنەمـــای دیموكراســـی 
ئایینـــدا هەبـــووە، ئەگەرچـــی بەمجـــۆرە نەگوتـــراوە، بـــەاڵم 
دەكـــرا لەهەبوونـــی هەڵبهێنجرێـــت، بیرۆكـــەی ئەمـــڕۆی 
هیـــچ  نامانهـــەوێ  وابێـــت،  دەبـــێ  یـــان  ئەوەیـــە  ئێمـــە 
تاقمێـــك كـــە خـــۆی بـــە پۆپۆلیســـتی دەزانـــێ وەكـــو ئـــەوەی 
چەكـــداران و مووچەخۆرانـــی دەوڵـــەت و رۆژنامەنووســـان 
و میدیـــاكاران و نووســـەران و تیۆریســـتان و الوان كـــە 
لەحكومەتـــدا بـــن، یـــان نـــا، نامانـــەوێ لێـــان بترســـین، 
یـــان ناچاربیـــن لەتـــرس و دڵەڕاوكـــێ دابیـــن هەمیشـــە، 
یـــان لەبارودۆخێكـــی بەمجـــۆرەدا ئـــەو یاســـایەمان دەوێ 
كەڵەگایـــی  لەهەمبـــەر  بتوانیـــن  پێویســـتدا  لەكاتـــی  كـــە 
ئەوانـــدا پارێـــزگاری لـــە خۆمـــان بكەیـــن، ئـــەوە لـــە شـــكڵە 
حكومەتییەكانـــی رۆژئاواییدایـــە كـــە مەبەســـتی ئێمەیـــە، 



108

سی
كرا

یمو
ی د

ەهم
و

بەهـــۆی ناڕوونبوونـــی الیەنـــی بێژەیـــی، یـــان بەگوێـــرەی 
ـــردووە، ئـــەوان  ـــوی دەرك ـــە دیموكراســـی نێ ـــاو ئـــەوەی ب ب
شـــكڵێكی  لەهـــەر  تاكـــەكان  ئـــازادی  لـــە  بەرگـــری  بـــۆ 
ریزپـــەڕ  بەیـــەك  بـــەاڵم  وەدیهاتـــوون،  حكومەتیـــدا 
ئـــەم  یاســـا«.)36(.  حكومەتـــی  و  نەتەوەیـــی  دەســـەاڵتی 
پۆپۆلیزمـــە ئەگـــەر لەهیـــچ شـــوێنێك بـــە زەقـــی و بەئاشـــكرا 
دوو  لەنێـــو  بەئاشـــكرا  ئینگڵســـتان  لـــە  دەرنەكەوتبـــێ، 
ـــە  ـــە جگ ـــووە ك ـــزەران دەركەوت ـــان و پارێ ـــی كرێكارت حیزب
لەخۆیـــان و پاراســـتنی ماڵـــی پاشـــا، هەفـــی یەكەمـــی دیكـــەی 
ـــەو  ـــا لەدەســـتی ئ ـــە ئاڵۆگـــۆڕ بەسیاســـەتەوە تەنه ـــە. بۆی نیی
دوو حیزبەدایـــە. هـــەروەك چـــۆن لەئامریـــكاش لەنێـــوان 

دیموكراســـیخوازەكاندایە.  كۆمـــاری 
)كارل پۆپـــەڕ( لـــە كتێبـــی كۆمەڵگـــەی كـــراوە و دوژمنانـــی، 
تێڕوانینێكـــی هەیـــە، گوایـــە كێشـــەی بەشـــداری گشـــتی 
لـــەو گومانەیـــە كـــە بـــەو سیســـتمە و هەڵبژاردنـــەی كـــە 
سیســـتم  گۆڕینـــی  بـــو  ســـیناریۆیەك  وەكـــو  دەكرێـــت 
كـــە  توێژانـــەی  لـــەو  بەدەرنییـــن  دەســـەاڵتدارەكان،  و 
هەمـــان دەســـەاڵتن، بـــەاڵم ســـتایڵیان گـــۆڕاوە. كەواتـــە 
ئێمـــە لەبـــەردەم دووڕیانێكیـــن، یـــان دەبـــێ قبوڵمـــان بێـــت 
هەمیشـــە لەتـــرس و دڵەڕاوكێـــدا بژیـــن كـــە ئـــەم سیســـتمەش 
دەبـــێ بگۆڕیـــن و گۆڕینیشـــی بەدەســـت و دەســـەاڵتی ئێمـــە 
واتـــە خەڵكـــی عـــەوام نییـــە، یـــان دەبـــێ قبوڵمـــان بێـــت هـــەر 
كەســـێك و هـــەر شـــكڵێك بێـــت پێكـــەوە بژیـــن و هەوڵـــی 
بەرهەڵســـتكاری نەدەیـــن و كێشـــە درووســـت نەبێـــت، بـــۆ 
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ــەری  ــیانە چارەسـ ــتا، دیموكراسـ ــەی ئێسـ ــەوەی بەماناكـ ئـ
ـــەكان بكـــەن وەكـــو ســـیناریۆیەك و هیچـــی  كێشـــە بنەڕەتیی

تـــر. 
هـــۆكاری گرێدانـــی چەمكـــی دیموكراســـی بـــە فەلســـەفەوە، 
ئەوەیـــە كـــە تێڕوانینـــی سیاســـی بەشـــێكی زۆری لەهەنـــاوی 
ســـەلمێنەریش  باشـــترین  و  لەدایكبـــووە  فەلســـەفەوە 
گریكـــە كـــە دایكـــی فەلســـەفە بـــووە، ئـــەو مانـــا بـــاوەی 
ــچ  ــۆ بەهیـ ــاالن بادیـ ــڕوای ئـ ــراوە، بەبـ ــی كـ ــۆ دیموكراسـ بـ
شـــێوەیەك پەیوەندیـــی بـــە وشـــەكەوە نییـــە هـــەروەك لـــە 
پێشتریشـــدا باســـمان كـــردووە، چونكـــە دەبـــێ ناوەڕۆكـــی 
فەزیلەتانـــەی  ئـــەو  بنێـــت،  بەفەزیلەتـــدا  دان  چەمكەكـــە 
دیموكراســـی  لێدەگریـــن،  رێـــزی  پێكـــەوە  هەمـــووان 
لەســـەرەتاییدا زەروورەتـــی فەلســـەفە بـــووە، بـــەاڵم لـــە 
كۆتاییـــدا ئاســـتەنگی بـــۆ فەلســـەفە درووســـت كـــردووە، 
چونكـــە كێشـــەی بـــۆ تـــەواوی كایەكانـــی ژیـــان خوڵقانـــدووە، 
ــان خوڵقابێـــت، هـــەورەك  ــۆ ژیـ ــەفە بـ ــەوەی فەلسـ نـــەك ئـ
ــەك  ــت، نـ ــان خوڵقابێـ ــی ئینسـ ــۆ پاڵەوانێتـ ــان بـ ــەوەی ژیـ ئـ
ئـــەوەی ئەوەیـــە ئینســـان بـــۆ پاڵەوانێتـــی ژیـــان خوڵقابێـــت 
كـــە تەنهـــا سیســـتمە سیاســـییەكان كەڵكـــی لێوەردەگـــرن، 
لێـــرە فەلســـەفە ئـــەو بەرهەمـــەی هەیـــە كـــە بەشـــداری 
ــع.  ــە واقیـ خەڵـــك وەكـــو فەرهەنـــگ، لەوەهمـــەوە دەكات بـ
 رۆڵـــی هـــەرە گرینگـــی ئـــەم چەمكـــە ئەوەیـــە كـــە جیـــاوازی 
نـــاكات لەنێـــوان حیـــزب و زانكـــۆ و دامـــودەزگا فێـــركاری و 
پەروەردەییـــەكان و مەبدەئیەكانـــی، چەمكـــی دیموكراســـی 
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لەپەیوەنـــد بەتیـــۆر و پڕاكتیكـــدا، بەنـــدە بەبنەمـــا واقعیـــەكان 
و ئامرازەكانـــی گەشەســـەندنی ژیـــان لـــەرووی فۆرمـــەوە 
نـــەك زانســـتی، بـــەرەو ئاقارێكـــی دیكـــە بەپێـــی كات و 
ــر  ــاواز دەڕوات، دواتـ ــی جیـ ــاواز و بارودۆخـ ــوێنی جیـ شـ
گواســـتنەوەی دونیـــای كۆنتڕۆڵكـــراو لەدامـــەزراوەی نهێنـــی 
ـــۆ شـــێواز و فۆڕمێكـــی  و چەكداركـــراوە ئەپســـتراكتەكان، ب
جیـــاواز كـــە لەمانای فراون كردنی ســـنوورە بەرتەســـكەكان 
و دەرەوەی مافـــە مەدەنییەكانـــدا فەرمانڕەوایـــی دەكات، 
بـــەو  دیموكراســـی  چەمكـــی  لەكاتێكـــدا  ئەگـــەر  ئەمـــە 
ــە ئەگـــەر ئـــەو ڕژێمانـــەی هەڵگـــری  مانایـــە وەربگریـــن كـ
جەوهـــەری ئـــەو چەمكـــەن، جێـــگای حكومەتـــی ســـەربازیان 
ــر  ــادا زیاتـ ــەكەرانی لەدونیـ ــتا بانگەشـ ــە ئێسـ ــەوە كـ گرتۆتـ
بۆتـــە بـــاو، لەدنیـــادا كـــە بـــەر لەئێســـتا و لەڕۆژئـــاوا بوونـــی 
ـــاوا  ـــەاڵم دوای ڕێنیســـانس و ڕۆشـــنگەری ڕۆژئ ـــوو، ب هەب
خاوەندارێتـــی ســـەرمایەداری دیموكراســـی چ وەك چەمـــك 
لـــە  بـــە بەشـــێك  و چ وەك مۆدێلێكـــی سیاســـی، كـــرد 
ئیدیۆلۆژیـــا و ماهیەتـــی دەســـەاڵتی چینایەتـــی و ســـەرخانی 
سیاســـی كۆمەڵگـــە كـــە لەســـایەیدا دەســـەاڵت و دەزگاكانـــی 
پـــێ ڕێـــك دەخـــات و ڕیشـــەی چینایەتـــی خـــۆی قایـــم كـــرد، 
چونكـــی دیموكراســـی لەبنەڕەتـــدا بونیادەكـــەی دەگەڕێتـــەوە 
ـــەدەرەوەی سیاســـەت،  ـــە چاالكـــی سیاســـی ل ـــە ل ـــە بریتیی ك
بەمانـــای چاالكـــی كۆمەاڵیەتـــی و فەرهەنگـــی، ئەمـــە دەبێتـــە 
ـــۆ خـــودی  ـــەك دەســـتورێك ب ئیدیۆلۆژیایەكـــی پراكتیكـــی، ن
پڕۆســـەكە، بەدەلیلـــی ئـــەوەی یەكێـــك لەمیكانیزمەكانـــی 
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سیســـتمی دیموكراســـی مافـــی دەنگدانـــە، مافـــی دەنگدانیـــش 
واتـــە مافـــی بەشـــداریكردنی خەڵـــك وەك ســـیناریۆیەك 
لەهەڵبژاردنـــی نوێنـــەران كـــە دواتـــر ســـەرجەم ســـوننەت 
پارلەمانـــەوە  ئـــەم  لەڕێـــگای  دەوڵـــەت  یاســـاكانی  و 
شـــەرعییەت وەردەگـــرێ، بـــەاڵم لـــەدەرەوەی پارلەمـــان، 
ـــرە، ئەویـــش  ـــە كـــە شـــەرعیەتی زیات دەزگایەكـــی دیكـــە هەی

ناوەنـــدە فەرهەنگییەكانـــی كۆمەڵگایـــە. 
وەك  دیموكراســـی  چەمكـــی  كـــە  دیكـــە  مەیلێكـــی    
قۆناغێـــك لەقۆناغـــەكان تەماشـــا دەكا و دەیخوێنێتـــەوە، 
پێـــی وایـــە گەشەســـەندوویی ئـــەم چەمكـــە شـــێوەیەكە لەبـــەر 
فراوانبوونـــی ئـــازادی و شكســـتی ڕژێمـــی فیودالیـــزم و 
ـــی ئینســـان  ـــی سیســـتمی ســـەرمایەداری و رزگاركردن هاتن
لەچەوســـاندنەوە لەســـەر زەوی و مافـــی ژیانـــی ســـادەیی 
ــی  ــی بەرهەمـ ــدا دیموكراسـ ــە لەكاتێكـ ــووە، ئەمـ بەرهەمهاتـ
ناتەباییـــە لەنێـــوان ئامانجەكانـــی خەڵـــك و هەژموونـــی 
مێژووییـــەوە،  لـــەڕووی  كـــە  سیاســـی  دەســـەاڵتی 
بـــۆ  جێكەوتەیـــە  تیـــا  ڕژێمـــەی  ئـــەم  ئیعتیبارەكانـــی 
ڕازیكردنـــی خەڵـــك و ئینتیمـــا بـــوون بـــۆی و دوركەوتنـــەوە 
ئەمانەشـــەوە  هەمـــوو  لەپشـــت  لەناڕەزایەتیـــەكان، 
پێناســـەیەكە بـــۆ گەشەســـەندنی دەوڵـــەت و پێشـــكەوتنە 
كۆمەاڵیەتییەكانـــی كـــە دواتـــر لەپڕاكتیزەكانیـــدا دەچێتـــە 
نێـــو پڕۆســـەی ڕەخنـــەوە، چونكـــە كۆمەڵگایەكـــی فرەڕەنـــگ 

و فـــرە جیـــاوازی و فـــرە بۆچـــوون ئامـــادە دەكات. 
كـــە  دیموكراســـی  چەمكـــی  دیكـــەی  نموونەیەكـــی    
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دەیســـەلمێنێت قۆنـــاغ و سیســـتمێكی جیـــاواز نییـــە بـــۆ 
لەپێشـــتر  كـــە  ســـتایڵەیە  ئـــەو  هەمـــان  ســـەرمایەداری 
ــك  ــو چەمكێـ ــرەدا وەكـ ــە لێـ ــوو، بۆیـ ــە هەبـ ــی دیكـ دیمەنێكـ
دەبێـــت پراكتیـــك ناكـــرێ، بەڵكـــو وەكـــو لەفـــەزای خۆیـــدا 
خـــۆی بەرهەمدێنێتـــەوە، بەومانایـــەی كـــە لەبـــری دژەكـــەی 
خـــۆی، لەجیـــاوازی و قوڵبوونـــەوەی جیاوازییـــە فكرییـــەكان 
ـــە پێشـــكەش  ـــی دیك ـــدا وێنەیەك ـــە حكومرانیەكان و جیاوازیی
كـــە  گەشەســـەندووە  پڕۆســـەیەكی  ئەمـــەش  دەكات، 
لەســـایەی پێشـــكەوتنی تەكنۆلۆژیـــا و ســـەرمایەوە هاتـــووە، 
واتـــە زەمینـــەی لەبـــاری تیایـــە بـــۆ گۆڕانـــكاری كۆمەاڵیەتـــی 
و سیاســـی ئەگـــەر ویســـتەكە گشـــتی بێـــت، بۆیـــە ناوەنـــدی 
ســـەرقاڵ  بەشـــێوەیەك  جیهانـــی  واڵتانـــی  ســـەرمایەی 
كـــردووە كـــە بەبـــێ ئـــاگا واڵتـــە تـــازە پێگەیشتوەكانیشـــی 
نموونەیەكـــی  بێـــكاری  ڕێـــژەی  لكانـــدووە،  بەخۆیـــەوە 
دیـــار و بەرچـــاوی ئـــەم گەشـــەكردن و كەڵەكـــە كردنـــەی 
ــەكان  ــەو پالنـ ــەرجەم نەخشـ ــار سـ ــە دواجـ ــەرمایەیە كـ سـ
بەنـــاوی دیموكراســـییەوە بـــۆ چارەســـەركردنی قەیرانـــە 
سیاســـی و ئابوریەكانـــە بەنـــاوی دیالۆگـــی باكـــوور و 
باشـــوورەوە هەڵپەرســـاردووە بـــۆ داهاتوویەكـــی نادیـــار، 
مەوقیعییەتـــە  كردنـــی  لەپارێـــزگاری  جگـــە  ئەمـــەش 
ئابووریەكانـــی خۆیـــان و ســـەركوتكردنی چینـــی كرێـــكار و 
گەالنـــی دواكوتـــوو هیـــچ هەوڵێكـــی جیـــدی مرۆڤدۆســـتانە 
نییـــە كـــە بەنـــاوی دیموكراســـیەوە شـــەرعیەتی وەرگرتـــووە، 
لـــەرووی  جـــددی  هەوڵـــی  چەندیـــن  دوای  نموونـــەش 
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سیاســـی و ئابوورییـــەوە، وەرنەگرتنـــی توركیـــا لەیەكێتـــی 
كـــە  مرۆڤـــەوە  مافـــی  پێشـــێلكردنی  بەنـــاوی  ئەوروپـــا 
لەقەیرانـــە سیاســـییەكاندا دووچـــاری هاتـــووە، بەشـــەكەی 
تـــری ڕاســـتەوخۆ پەیوەندیـــی هەیـــە بەكێشـــەی كـــورد 
ــی  ـــا لەبەهانەیەكـ ــرس لەتوركی ــەی قوبـ ــە توركیەكـ و بەشـ
سیاســـی بـــەوالوە هیچـــی تـــر نییـــە بـــۆ فەرزكردنـــی گوتـــاری 
خۆســـەپێنی ئەوروپـــا بەرامبـــەر بـــەو واڵتانـــەی لـــەڕووی 
ـــەو  ـــان ل ـــەم بوونی ـــان النیك ـــوون، ی تەكنۆلۆژیـــەوە دواكەوت
فەزایـــەی كـــە پێـــی دەگوترێـــت ئەوروپـــای یەكگرتـــوو، 
لەبـــری قازانـــج زیانـــی هەیـــە، هـــەروەك ئـــەو بیانـــووەی كـــە 
بـــە گەشـــەی تەكنۆلۆژیـــای ئێرانـــەوە گرێـــدراوە، ئەگەرنـــا 
ـــی  ـــەڕووی بازاڕەكان ـــن ڕووب ـــە زۆرتری ـــەی ك ـــەو چەردەی ئ
كۆنتـــڕۆڵ كـــردووە و بەگرانبەهاتریـــن شـــێوە بـــە كەلوپەلـــی 
ــی  ــەك و تەقەمەنـ ــازی و چـ ــواردن و دەرمانسـ ــاڵ و خـ مـ
چەكـــداری و تەدارەكـــەی جەنگـــەوە كـــە هیـــچ پەیوەنـــدی 
بـــە ژیـــان و خۆشـــگوزەرانی خەڵكـــەوە نییـــە، چەنـــد لەگـــەڵ 
ـــەوە كـــە  ـــدا دێت فریادڕەســـی سیســـتمی دیموكراســـی لیبڕاڵی
بەجوانتریـــن جـــۆری سیســـتمی ســـەرمایەداری نـــاوزەد 
ـــوری  ـــازاڕی سیاســـی و ئاب ـــا باشـــترین ب ـــرێ و توركی دەك

ــە.  ئەوروپایـ
شـــانازی  جێگـــەی  دیموكراســـییەت  مـــادام  لەكاتێكـــدا 
رۆژئاوایە وەكو باشـــترین نموونەی سیســـتمی حوكمڕانی، 
لەهەناردەكردنێتـــی  چاویـــان  هەمیشـــە  دیكـــە  ئەوانـــی 
هێشـــتا  ئـــەوەی خۆیـــان  نـــەك  دەرەوەی خۆیـــان،  بـــۆ 
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ـــە 2000  ـــەر ل ـــوورە پێشـــكەتووەی ب ـــەو كولت نەگەیشـــتبن ب
ســـاڵ بـــاس كـــراوە، باشـــترین ئارگومێنتیـــش ئەوەیـــە كـــە 
هەمیشـــە لـــە تمووحـــی ئـــەوەدان واڵتانـــی هـــەژار كۆنتـــڕۆڵ 

بكـــەن و خوێنـــی بمـــژن. 
سیســـتم  وەكـــو  ئەگـــەر  چەمكـــە  ئـــەم  سرووشـــتی 
لەگـــەڵ  پاڕادۆكســـی  جەوهەرێكـــی  بكەیـــن،  پێناســـەی 
خۆیـــدا هەڵگرتـــووە كـــە شـــێوازی چەوســـانەوەی مـــرۆڤ 
بـــۆ  دەگـــۆڕێ  دیكتاتـــۆری  ڕژێمـــی  ســـایەی  لەژێـــر 
ــی  ــانەوەیە و بەپێـ ــان چەوسـ ــە دیسـ ــە كـ ــتمێكی دیكـ سیسـ
ــەڕووی  ــەاڵم لـ ــت، بـ ــی ناكرێـ ــۆی دادگایـ ــپیەكانی خـ پرنسـ
ئابووریەكـــی نەبینـــراوەوە كـــە هـــەم زەمەنـــی ســـنووردار 
ــنوورداركردووە،  ــەم داهاتـــی تاكەكانیشـــی سـ كـــردووە هـ
گوایـــە حیزبێـــك لـــە دژی ئـــەوی تـــر عادیالنەتـــر مامەڵـــە 
لەگـــەڵ ژیانـــی سیاســـی و ژیانـــی ئاســـایی خەڵـــك دەكات 
ــەاڵت دەكات  ــی دەسـ ــەوە و وەرگرتنـ ــە پێشـ و داوای هاتنـ
ــە،  ــەم قۆناغـ ــی ئـ ــك بوونـ ــەاڵم دوای پراكتیـ ــك، بـ ــە خەڵـ لـ
ئـــەم فەزایـــە دەبێتـــە هەڕەشـــەیەكی دیكـــەو ناعەدالەتییەكـــی 
دیكەیـــە بەرامبـــەر مرۆڤایەتـــی و جۆرێكـــە لەداگیركردنـــی 
ئازادیـــەكان و دیكتاتۆریەتێكـــی بەئاشـــكرایە، بـــۆ نموونـــە 
كێشـــەی ناســـنامە نەتەوەیـــی و كوولتـــوری و فەرهەنگـــی 
ــدا  ــتە، لەبەرامبەریشـ و مێژووییەكانـــی گەالنـــی ژێـــر دەسـ
ـــەوە  ـــۆ نەت درووســـتكردنی ناســـنامەو شوناســـی ســـاختە ب
قـــۆرخ  پـــێ  تاكـــو كۆمپانیاكانـــی  جیاجیـــا و نوێیـــەكان، 
لـــە  نەتەوەییەكانـــەوە  فـــرە  بەنـــاوی كۆمپانیـــای  بكـــەن 



115

مەد
حە

ۆ م
مك

س

واڵتانـــی كەنـــدا و ئەوروپـــا و هـــەرزان كردنـــی دەســـتی كار 
كـــە واڵتانـــی ئاســـیای دەســـەنەخوار بەهـــۆی بێكارییـــەوە 
بەنـــاوی  ناشایســـتەیە  گەمەیەكـــی  كـــردووە،  قبوڵیـــان 
كێبەركێـــی بـــازاڕی ئـــازاد و مافـــی مرۆڤـــەوە دەكرێـــت، 
لەوالشـــەوە بێكاركردنـــی دەیـــان ملیـــۆن كرێـــكار لەشـــوێنی 
پێشـــتر  كـــە  ژیـــان  زەمانەتێكـــی  هیـــچ  بەبـــێ  كاریـــان 
بەدرێـــژی قســـەمان لێـــوە كـــرد، هەمـــان ئـــەو وەهمەیـــە كـــە 
بەنـــاوی ســـەركەوتنی سیســـتمی دیموكراســـییەوە بۆتـــە 

ــەكان. ــۆ تاكـ ــع بـ واقیـ
كـــۆچ كردنـــی بەلێشـــاوی خەڵكـــی واڵتـــە دواكەوتـــووەكان 
بـــۆ واڵتانـــی گەشەســـەندوو لـــەڕووی ئابـــووری و لـــەڕووی 
شارســـتانیەوە وەكـــو ماتریاڵێكـــی بەشـــەری ســـوودیان 
ــە و  ــە لەكارگـ ــەو كەلێنـــەی كـ ــرا بـــۆ پڕكردنـــەوەی ئـ لێبینـ
كۆمپانیـــاكان هەیانبـــوو، ئـــەم كۆچبەرانـــە كـــە زۆربەیـــان 
ناگەنـــە بەنـــاو بەهەشـــتەكە و لەرێگـــەی قاچـــاخ چییەكانـــەوە 
كڕیـــن و فرۆشـــتنیان پێدەكرێـــت، بەشـــی زۆریشـــیان كـــە 
ــن  ــێ ڕەوا نابینـ ــان پـ ــی پەناهەندەیـ ــاوا، مافـ ــە رۆژئـ دەگەنـ
و ســـوكایەتییان پێدەكـــەن و بەهـــۆی هەڵـــەی كۆچبـــەر و 
لـــەرووی خزمەتگوزارییـــەوە،  بەهـــۆی ناجێگیربوونیـــان 
ـــان  ـــە پێـــش چـــاو، ی ـــب دێت ـــان بەغەری ـــەوەی خۆی بەهـــۆی ئ
ـــان كـــردووە كـــە دژی كۆلۆنیالیزمـــی  ـــەوە كۆچی ـــەو بڕوای ب
جهانـــی بووەســـتنەوە، دەبـــن بـــە شۆڕشـــگێڕی ســـپی و 
ـــی شارســـتانی دەكـــەن، ئەمـــەش فۆڕمێكـــی سیاســـی  خەبات
كـــە  دەبەخشـــێت  ئەوروپـــی  هاونیشـــتیمانی  بـــە  نامـــۆ 
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لەواڵتـــی خۆیەتـــی و كێشـــەی نییـــە، جگـــە لـــەوەی قەبوڵیەتـــی 
لەپێنـــاو  بكرێـــت  تـــر  ئەوانـــی  قەبوڵـــی  كولتـــوور  بـــە 
ــەی  ــن لەزۆربـ ــەاڵم دەبینیـ ــەی، بـ ــەت كردنـــی واڵتەكـ خزمـ
ــەم  ــتی، ئـ ــە گشـ ــا بـ ــان ئەوروپـ ــكەندەنافیا یـ ــی ئەسـ واڵتانـ
ــاوەری  ــاوە و جەمـ ــیزمی بەرهەمهێنـ ــتەیە راسـ دەرهاویشـ
ئەنارشـــیزمیكیان  چونكـــە  كـــردووە،  تـــوڕە  واڵتانیـــان 
ـــای وشـــەكە ئەنارشـــیزمە،  ـــەوان بەمان ـــۆ ئ ـــاوە ب بەرهەمهێن
پاشـــەڕۆژی  بـــۆ  منداڵەكانیانـــە  لـــە  چاویـــان  كەچـــی 
ــر،  ــی تـ واڵتەكـــە و خزمەتكردنـــی رۆژئاواییـــەكان و هیچـ
ـــن  ـــت، بكرێ ـــڕەوا دەبینرێ ـــەوەی پێ ـــە ئ ـــەوە گەورەك ـــەاڵم ن ب
بەكرێـــكاری یەخـــەڕەش و بـــەو نـــاوە لەقەڵـــەم بدرێـــت و 
كاری تاقـــەت پڕوكێنیـــان پێبكـــەن كـــە هاواڵتـــی ئەوروپایـــی 
ـــە بەرهەمـــی  ـــكات، لەبەرامبەریشـــدا ك و ئەســـكەندەنافی نای
ـــە  ـــی خۆشـــیان بخزێن ـــە، كرێكارەكان ـــە ئەوەی ـــەو قبوڵكردن ئ
شـــوێنە پێشـــكەوتووەكانەوە و جارێكـــی تـــر ببـــن بەكۆیلـــەی 
كۆمپیوتـــەرو تەكنۆلۆژیـــا كـــە بەكرێـــكاری یەخـــە ســـپی 

لەقەڵـــەم بدرێـــن. 
ئـــەم فەزایـــە لـــە نەبوونـــی كار و قەیرانـــی كاری گونجـــاو 
بـــۆ كرێـــكار و قەیرانـــی ئابـــوری هاتـــە كایـــەوە، دیاردەیەكـــی 
ـــدی  ـــی بان ـــش زیادبوون ـــا، ئەوی ـــدا بارهێن ـــەڵ خۆی ـــری لەگ ت
ـــۆ بەســـووك تەمەشـــاكردنی  ـــا و شـــوێنی ناشـــەرعی ب مافی
ئینســـان و بـــێ بەهاكردنـــی بەنـــاوی ئـــازادی تاكـــەوە، 
ــییەكان  ــەاڵتە سیاسـ ــەك دەسـ ــە وەك مێردەزمەیـ ــە كـ ئەمـ
بەنـــاوی دیموكراســـیەوە هەژمونیـــان بەســـەر كۆمەڵگـــەی 
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رەهـــا  هەقیقەتێكـــی  وەك  كـــردووە،  بەشـــەریەتەوە 
ــو  ــەم وەكـ ــت هـ ــی ژێردەسـ ــۆ چینـ ــی بـ ــن ترسـ گەورەتریـ
نەتـــەوەی بـــێ خـــاك و هـــەم وەكـــو چینـــی كرێـــكار نمایـــش 

كـــردووە.
حەتمیەتێـــك بـــۆ ڕژێمـــەكان كـــە شـــێوە ڕیفۆرمیكـــی 
مانایـــەی  بـــەو  وەرگرتـــووە،  سیاســـیی  و  كۆمەاڵیەتـــی 
زەمینـــە بـــۆ خزمەتگوزاریەكانـــی خەڵـــك خـــۆش دەكات كـــە 
لەڕیفۆرمێكـــی ئابـــوری و ڕێكخســـتنی سیســـتمی ئابـــوری 
دەوڵـــەت بـــەوالوە هیچـــی دیكـــە نییـــە، چونكـــی تەنهـــا 
ـــزادە رەســـەنەكان  ـــۆرد و نەجیب ـــاوەن ســـەرمایەكان و ل خ
لێـــی بەهرەمەنـــدن، لـــە كاتێكـــدا )دیموكراســـی( دەبـــوو 
ــەردا  ــە لەجەوهـ ــتمێكی جێگـــری عەدالەتخوازبێـــت كـ سیسـ
لێبـــوردن  و  ژیـــان  پێكـــەوە  و  ئاشـــتی  بـــۆ  جێگـــەی 
ســـازكردوە، لـــە پڕۆســـەی كۆمەاڵیەتـــی و سیاسییەكانیشـــدا 
دەوڵـــەت،  ئەركـــە سیاســـییەكانی  جیاكردنـــەوەی  بەبـــێ 
ــەم  ــازر ئـ ــی حـ ــە حاڵـ ــەكان كـ ــی چینـ ــێ لەبەرچاوگرتنـ بەبـ
دەكا  ئارایـــش  پـــێ  خـــۆی  ســـەرمایەداری  سیســـتمەی 
لەكاتێكـــدا  وەهمـــی،  بەهەشـــتێكی  بـــە  كردوویەتـــی  و 
كـــە خـــۆی  بـــۆ رۆژهەاڵتـــی  ئـــەو بەهەشـــتە وەهمییـــە 
ــە  ــە ببێتـ ــۆ ئەوەیـ ــا بـ ــاواوە، تەنهـ ــی رۆژئـ ــە باوەشـ دەخاتـ
كارێكتەرێـــك بەرهەمهێـــن لـــەرووی بەشـــەرییەوە، واتـــە 
دەزگای خێـــزان دووبـــارە دامەزرێنێتـــەوە و پەیوەســـت 
ـــە كـــە  ـــۆ ئەوەی ـــت، ئەمـــەش ب ـــداڵ بەرهەمبهێنێ ـــەوە و من پێی
ــكات،  ــر بـ ــەی زیاتـ ــەرییەوە گەشـ ــەرووی بەشـ ــەت لـ دەوڵـ
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ـــدا  ـــەوە، لەكاتێك ـــی جۆراوجـــۆر بێت ـــەك دووچـــاری قەیران ن
هەمـــوو ئەمـــان گرێـــدراوی چەمكـــی دیموكراســـی نییـــن 
تاكـــو كێشـــە درووســـت بكـــەن، بەڵكـــو دیموكراســـییەتی 

لۆكاڵییـــە لـــەرووی ئابـــووری و سیاســـییەوەیە.
»چەمكـــی دیموكراســـی كـــە لەڕژێمـــی ســـەرمایەداری 
هاوچەرخـــدا بـــە )دیموكراســـی لیبڕاڵـــی( پێناســـە دەكـــرێ، 
ئەمـــە بەپێـــی كۆمەڵێـــك پرنســـیپی نێـــو دەوڵەتـــی، چونكـــە 
ئـــازادی بەهەمـــوو ماناكانییـــەوە لەپەنـــا دیموكراســـی ئاكتیڤە 
و هەمـــوو تاكێـــك بەهرەمەنـــدە لـــەو فەزایـــەی سیاســـەت 
سیســـتمەدا،  لـــەو  ئەمـــە  بورهانـــی  خوڵقاندوویەتـــی، 
و  سیســـتمەكە  هەمەالیەنـــی سرووشـــتی  خوێندنـــەوەی 
پێكهاتـــەی سیســـتمەكەیە لەپەیوەنـــد بـــەو هێزانـــەی كـــە 
مســـۆگەر  ســـەرمایەدارییان  كۆمەڵگـــەی  ســـەركەوتنی 
كـــردووە، هـــەروەك لەپـــڕۆژە گەشەســـەندووە ئابوریەكانـــی 
ئـــەم سیســـتمەدا دیـــارە كـــە توانایەكـــی كۆنتڕۆڵكـــەری 
هەیـــە لەدابڕانـــە بناغەییەكانـــی پەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتیـــەكان 
وەكـــو  هاواڵتیانیـــش  بۆیـــە  بنەڕەتیەكانـــی،  مەرجـــە  و 
بەشـــداربوویەكی ئـــەم سیســـتمە، قەناعـــەت و ســـیقەیان بـــۆ 
ــزم  ــەم قۆناغـــی كۆمۆنیـ ــەوان هـ ــە ئـ درووســـت دەبێـــت كـ
و هـــەم قۆناغـــی ســـەرمایەدارییان تێپەڕانـــدووە، ئێســـتا 
خەیاڵـــی  نـــەك  واقیعیـــدان  بەهەشـــتی  قۆناغـــی  لـــە 
واتـــە خۆشـــگوزەرانی. بـــەو مانایـــەی كـــە گەیشـــتوون 
بە)دیموكراســـی لیبڕاڵـــی(، ئەمـــە كاریگـــەری كردۆتـــە ســـەر 
كوولتـــورو فەرهەنگەكانیشـــیان وەك توخمێكـــی نوێكـــەرەوە 
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لەجیهانـــی داهێنـــان و زانســـتە مرۆڤایەتیەكانیـــش ڕەنگـــی 
مانـــای  بـــە  تەنهـــا  لیبرالییـــەت  لێـــرە   )37( داوەتـــەوە«. 
فەراهـــەم كردنـــی ئـــازادی تـــاك نییـــە، بەڵكـــو ســـازدانی 
ـــە سیاســـیەكان،  ـــزب و گرووپ ـــۆ حی ـــرە ب ـــی فراوانت فەزایەك
ئـــەو فەزایـــەی كـــە بەنـــاوی ژیانـــی مۆدێـــرن فەراهـــەم 
كـــراوە، لەرێگـــەی سیســـتمی دیموكراســـییەوە كـــە بـــۆ گشـــتە، 
ـــە  ـــە وەهمیی ـــەو ژیان ـــاوی ئ هەرچـــی مافـــی تاكـــە تێكـــەڵ بەن
كـــراوە كـــە تـــاك بریتییـــە لـــە پارچـــە بچووكەكانـــی گشـــت 
ـــە ئێســـتادا شـــێوە ســـتەمكارییەك  ـــەاڵم ل ـــە، ب ـــە كۆمەڵگەی ك
ــەت  ــە لەالیـ ــەكان كـ ــە ئامێرییـ ــانی نیمچـ ــەزراوە، ئینسـ دامـ
ژیانـــی ژمارەیەكـــی زۆری  بەرامبـــەر  بێبـــاك  كەســـانی 
خەڵـــك بەڕێـــوە دەبرێـــن، ئـــەم رەوتـــە تاكگەرایـــی و ئـــازادی 
فكـــری دەكـــوژن، یـــان فشـــار دەخەنـــە ســـەر مـــرۆڤ بـــۆ 
بـــە  لـــە بۆتەیەكـــدا دەخزێنـــن  ســـازان و شـــكڵ گرتـــن 
ــۆ  ــەت بـ ــت تەنانـ ــۆڕان نەمێنێـ ــی گـ ــە دەرفەتـ ــێوازێك كـ شـ
ـــە  كەســـێك كـــە بەراســـتی ژیانـــی تاكێتـــی هەڵبـــژاردووە، »ل
حاڵێكـــدا دیموكراســـی لـــە باشـــترین ئـــەو رێگایانەیـــە كـــە 
ـــازادی  ـــە ئ ـــەت ل ـــەوەی دەســـتێوەردانی حكوم ـــۆ كەمكردن ب
هێنراوەتـــە كایـــەوە، ئەگـــەر نەتەوەیـــەك دابـــەش بووبێـــت 
ــەر،  ــان گرتەبـ ــگای جیاوازیـ ــدا دوو رێـ ــەر دوو گروپـ بەسـ
ـــەاڵم  ـــەوە، ب ـــەك دەدۆزێت ـــەوا دیموكراســـی النیكـــەم رێگای ئ
ــتنەوەی  ــەر گواسـ ــە، ئەگـ ــەس نییـ ــا بـ ــی بەتەنهـ دیموكراسـ
ئـــەو  بەمەرجێـــك   .)38( نەبێـــت«  لەگەڵـــدا  دەســـەاڵتی 
ــەم  ــوو دێـــت، النیكـ ــەاڵتی پێشـ ــەدوای دەسـ ــەاڵتەی لـ دەسـ
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ــت،  ــاوازی هەبێـ ــكات و جیـ ــت بـ ــی گشـ ــە ژیانـ ــك لـ دابڕانێـ
نـــەك تەنهـــا وەكـــو ئـــەوەی هەیـــە فۆڕمـــی دەســـەاڵت 
دەگۆڕێـــت و هیچـــی تـــر كـــە ئەمـــە لـــە رۆژهـــەاڵت زیاتـــر 

خـــۆی بەرهەمدێنێتـــەوە. 
ـــە هۆشـــیاری یـــە كۆمەاڵیەتییـــەكان تێـــزە  بۆیـــە بەشـــێك ل
فكریـــەكان كـــە دواتـــر گوتارێكـــی داخـــراوی بەرهەمهێنـــاوەو 
هەژموونـــی كردۆتـــە ســـەر كولتوورەكانـــی دەرەوەی خۆی، 
بەتایبەتـــی كوولتـــووری ڕۆژهەاڵتـــی و گوتـــاری ئیســـالمی، 
كوولتـــووری  ڕەتكردنـــەوەی  نموونـــەش  زیندووتریـــن 
ڕۆژهەاڵتییەكانـــە لەالیـــەن ڕۆژئـــاواوە، هـــەروەك چـــۆن لـــە 
ســـنووربەندكردن و پارێزگارییـــە ناشـــەرعیەكانی پۆلیســـی 
فەزاییەكانـــەوە  تەلەفزیۆنـــە  لەشاشـــەی  واڵتانـــە  ئـــەو 
ـــەی ناشـــیرین  ـــەچ شـــێوەیەك مامەڵ ـــن كـــە چـــۆن و ب دەبینی
دەرهـــەق بەپەنابـــەر و كۆچبەرانـــی رۆژهـــەاڵت دەكـــەن، 
و  تێبـــەردەدەن  ســـەگیان  سەرســـنوور  لەخاڵەكانـــی 
مافەكانـــی  لەگـــەڵ  ئەمـــە  كـــە  پێدەكـــەن  ســـوكایەتیان 
مرۆڤـــدا تـــەواو پێچەوانەیـــە و هیـــچ لێپێچینـــەوەش ناكرێـــت 
ڕژێمانـــە  ئـــەم  بەمـــەش  كردەوانـــە،  ئـــەو  لەبەرامبـــەر 
لەپیادەكردنـــی ئـــەو ڕەفتارانەیـــان لەدەســـەاڵتداریدا، نـــەك 
)دیموكراســـی( نییـــن بەڵكـــو )دیموكراســـیان( شـــاربەدەر 
تاڵتریـــن  بەپێـــی  هـــەم  ڕۆژئـــاوا  دەبـــوو  كـــە  كـــردووە 
ئەزموونێكـــی مێژوویـــی كـــە بەخۆیـــەوە بینیویەتـــی، هـــەم 
ـــە،  ـــەو سیســـتمەدا هەی ـــای ئ ـــەی لەدنی ـــەو ئاڵوگـــۆڕە خێرای ئ
مرۆڤدۆســـتانە مامەڵـــەی بكردایـــە كـــە خۆیـــان ئیدیعـــای 
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ـــدە  ـــی و پەناهەن ـــەك بیان ـــان لەت ـــەاڵم مامەڵەی ـــۆ دەكـــەن، ب ب
هێنـــدە ناشـــیرینە، تائـــەو جێگەیـــەی كـــە رەفتـــاری پۆلیســـی 
لەرەفتـــاری ســـەردەمی جەنگـــی  ســـەر ســـنوورەكانیان 
ـــوو  ـــچ لێپرســـینەوەی تیانەب ـــە هی ـــت ك ـــی دووەم دەچێ جهان
هەمـــوو  لەحاڵێكـــدا  نێودەوڵەتییـــەوە،  یاســـای  لـــەرووی 
ـــن  ـــن و یاســـای دبل ـــی رۆژئـــاوا پابەنـــدن بـــە رێكەوت واڵتان
ـــت  ـــێ وەربگیرێ ـــا، دەب ـــك هێن ـــۆ واڵتێ ـــای ب كـــە كەســـێك پەن
و بحەوێتـــەوە لەســـایەی ئـــەو یاســـایەی لەدەوڵەتەكـــەدا 

هەیـــە. 
ـــە لەچەمكـــی    ســـەرئەنجام پرســـیارە ســـەرەكیەكەی ئێم
دیموكراســـی ئەوەیـــە، ئایـــا دیموكراســـی سیســـتمە یـــان 
قۆناغێكـــە لەقۆناغەكانـــی میـــژووی بەشـــەری..؟ ئەگـــەر 
قۆناغێكـــە، كەواتـــە كۆمەڵـــگای بەشـــەری بـــۆ ڕیشـــەكێش 
كردنـــی چەوســـاندنەوەی ناعەدالەتـــی لـــەدوای جێگیربوونـــی 
خـــۆی  لـــەدژی  بەشۆڕشـــە  پێویســـتی  سیســـتمە،  ئـــەم 
بـــە مانـــای شۆڕشـــی پێچەوانـــە، بەتایبەتـــی كـــورد كـــە 
ــەك  ــە لەتـ ــۆن مامەڵـ ــردووە، چـ ــەی نەكـ ــتا مومارەسـ هێشـ
ئـــەم سیســـتمە بـــكات و چـــۆن شـــۆڕش لـــەدژی بەرپـــا 
بـــكات، پڕنســـیپەكانی چـــۆن لەبەرچـــاو بگرێـــت و كاریـــان 
ــە درێژایـــی مێـــژوو  ــە بـ ــدا كـــورد چونكـ پێبـــكات؟ لەحاڵێكـ
خاوەنـــی حوكمڕانـــی نەبـــووە جگـــە لـــەدوای راپەڕیـــن كـــە 
ئەویـــش حوكمڕانییەكـــی موزەیـــەف بـــووە، بـــۆ پاراســـتنی 
بەرژەوەنـــدی واڵتانـــی ســـەرمایەداری پایـــە بـــەرز، بۆیـــە 
ــردووە و  ــییەكان نەكـ ــیپە سیاسـ ــە پرنسـ ــز كاری بـ هەرگیـ
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ــراوە  ــە كـ ــتێك كـ ــا شـ ــتێتەوە، تەنهـ ــتوانێ دژی بوەسـ ناشـ
ئەویـــش درووســـت بوونـــی حیزبـــی بەنـــاو نیشـــان تـــەواو و 
بـــێ نـــاوەڕۆك بـــووە و تەنهـــا شـــەرعییەتی بـــەو دەســـەاڵتە 
ـــاوە  ـــی ســـەوز و زەردی پێكهێن ـــە زۆن دابەشـــكراوە داوە ك
ناونیشـــانێكی  هەرگیـــز  كـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی  لـــە 
فەرمـــی جهانـــی بەخۆیـــەوە نابینـــێ، چونكـــە شـــەمەندەفەری 

كـــوردان تێپـــەڕی لەســـەدەی رابـــردوو. 
لەكاتێـــدا كـــورد هێشـــتا تێگەیشـــتن لـــە دیموكراســـی بەمانـــا 
كالســـیكیەكەی ناناســـێت و نەبۆتـــە نەریتـــی دەســـەاڵتی 
سیاســـی لەكایـــە جیاجیاكانـــی فەرهەنـــگ و كولتـــووردا 
ــای  ــا بەمانـ ــی تەنهـ ــی دیموكراسـ ــەوە، چونكـ رەنگینەداوەتـ
فـــرە حیزبـــی و فـــرە ڕێكخراوەیـــی نییـــە كـــە لەدونیـــای 
ـــورد  ـــان لەســـەر ك ـــە كاریگەریی ـــدا ك ـــی و عەرەبی رۆژهەاڵت
هەیـــە، بۆیـــە ســـەرجەم دەزگاكان و دامـــەزراوەكان هێشـــتا 
ــی  ــەاڵتی سیاسـ ــێك لەئۆرگانـــی حزبـــی و دەسـ وەك بەشـ
لەبەرچـــاو دەگیرێـــن، بەبـــێ ئەوەی دەوری تاكی ســـەربەخۆ 
ـــدا،  ـــرێ لەپرنســـیپ و دەســـتووركاری دەزگاكان ڕەچـــاو بك
ئەمـــە ئەگـــەر تـــاك گەرێتـــی لـــە ئاســـتی فكریشـــدا هەبێـــت كـــە 
نییـــە، بۆیـــە حـــزب لـــەدوای كۆمەڵگـــەی كوردیـــدا بەگشـــتی، 
نادیموكراســـیترین سیســـتمە لـــە دونیـــادا كـــە جارێكـــی دیكـــە 
لـــە قـــۆڕخ كردنـــی دەزگا حكومییەكانـــدا دەســـتی پێكـــردووە، 
تادەگاتـــە پەروەردەیـــی كۆمەاڵیەتـــی و رۆشـــنبیری و هتـــد، 
تەنانـــەت  مەرامـــی ســـەرەكی حیزبـــە كانیـــش، ئەوەیـــە 
ـــار لەســـەر چارەنووســـە سیاســـی و فەرهەنگیەكانیـــش  بڕی
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ـــی ئـــەوەی ئەزموونـــی ئێمـــە بەســـێنترالیزمی  بـــدەن، بەدەلیل
ـــی  ـــی و حیزب ـــە دیســـپلینی حیزب ـــك ل دیموكراســـی و جۆرێ
بوونـــدا تێدەپـــەڕێ، كـــە لەڕاســـتیدا ئـــەم مامەڵەكردنـــە لەتـــەك 
چەمكـــی دیموكراســـی و چۆنێتـــی پڕاكتیزەكردنـــەوەی، جگـــە 
ــی  ــی تواناكانـ ــردن و داگیركردنـ ــردن و پاوانكـ ــە قۆڕخكـ لـ
ــە  ــە، بۆیـ ــر نییـ ــی تـ ــەوالوە هیچـ ــەت بـ ــەرو ناعەقالنیـ بەشـ
ــن  ــی لەبەرزتریـ ــتمی دیموكراسـ ــەوە سیسـ ــان دەیڵێمـ دیسـ
ـــدا  ـــە واقعی ـــو ل ـــە، بەڵك ـــە نیی ـــەو بەهەشـــتە وەهمی ئاســـتیدا ئ
ئـــەو دۆزەخەیـــە كـــە لەبـــەر چـــاوی خۆمـــان دەگـــوزەرێ، 
تادەگاتـــە ئەوپـــەڕی دیموكراســـی لیبڕالـــی كـــە لەدونیـــای 
ســـەرمایەداری مۆدێـــرن و پێشـــكەوتوی ڕۆژئـــاوادا بوونـــی 
هەیـــە، خۆشـــخەیاڵیش لەدەرهاویشـــتە و ژیانێـــك لەســـایەی 
ئـــەم سیســـتمەدا شـــێوازێكی دیكـــەی ســـپاردنی قـــەدەری 
ئینســـان خۆیەتـــی بەدەســـەاڵتی سیاســـیەوە، ســـابا لەژێـــر 

هەرجـــۆرە عینـــوان و سیســـتمێكدا بێـــت. 
دیموكراســـی  ســـۆڤیەت،  بلۆكـــی  شكســـتی  لەگـــەڵ 
فـــەوزا  درووســـتكردنی  لەهۆكارەكانـــی  یەكێـــك  وەكـــو 
)ئەنارشـــیزمێكی( نـــوێ بـــۆ سیســـتمی دەوڵەتـــان بەرهەمهات 
و تاڕادەیەكـــی زۆریـــش ســـەركەوتنی بـــۆ ســـەرمایەداری 
دەســـتكەوت  وەكـــو  ئامریـــكا  بـــۆ  بەتایبەتـــی  و  جهـــان 
بەرهەمهـــات، ئـــەم فـــەزا خەالقـــە كـــە جگـــە لەدیموكراســـیەت 
بەنـــاوی گۆڕینـــی سیســـتمە سیاســـییەكان، شـــتێكی دیكـــەی 
ــە  ــوو كـ ــە بـ ــەو بەهایـ ــتنی ئـ ــش نەهێشـ ــا، ئەویـ بەرهەمهێنـ
ماناكـــەی دەســـەاڵتی خەڵكـــە، یـــان ئـــەو خەونـــەی كـــە گشـــت 
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دەیانویســـت لەســـایەی ئـــەم چەمكـــەوە خۆشـــگوزەرانی 
بدۆزنـــەوە، بـــەاڵم خەونەكـــە نـــەك هـــەر نـــاكام دەرچـــوو، 
بگـــرە وەهمێكـــی سیاســـی خوڵقاندبـــووی پوچـــەڵ بـــووەوە. 
ئـــەو فەزایـــەش كـــە وەكـــو سیســـتم ناســـراو لەســـەرەتاوە 
كـــرا،  پێناســـە  پرۆلیتاریـــا  دیكتاتۆرییەتـــی  بەنـــاوی 
ــوو  ــتن بـ ــە تێگەیشـ ــەم هەڵـ ــەواو و هـ ــەم ناتـ ــی هـ فەزایەكـ
ـــا كـــە ســـەرەتا بنەمـــای فكـــری  ـــی پرۆلیتاری ـــە دیكتاتۆریەت ل
ماركـــس بـــوو، بـــەو پێیـــەی كـــە ئایدیالـــی دیموكراســـی 
هەمـــان ئـــەو مانایـــەی هەیـــە كـــە خەڵـــك ناچـــار دەكات 
هـــەم بەوەهـــم یەكتـــر قەبـــوڵ بكـــەن، هـــەم شـــێوەی خەباتـــی 
سیاســـی و حزبایەتـــی بگـــۆڕن و هـــەم خەڵـــك ناچـــار بكـــەن 
بـــۆ رزگاربوونێكـــی وەهمـــی، تاكـــو لەرێگـــەی ئـــەم وەهمـــەوە 
بچنـــە بـــەردەم ســـندووقەكانی دەنگـــدان و جارێكـــی تـــر 
شـــەڕی سیاســـی لەســـەر شـــانی ئـــەوان تـــەواو بێـــت و 
دەســـتەبژێرێكی تـــری مشـــەخۆر خۆیـــان لەســـەر حیســـابی 

عەقلیەتـــی مـــردووی ئـــەوان دەوڵەمەنـــد بكـــەن.
و  عێراقـــی  كۆمەڵـــگای  ســـاڵە   30 لـــە  زیاتـــر  ئـــەوە 
بەنـــاو شۆڕشـــەكانی، هەڵگـــرو خوازیـــاری وەدیهێنانـــی 
ــزب  ــودی حـ ــو خـ ــی لەنێـ ــراق، كەچـ ــۆ عێـ ــین بـ دیموكراسـ
چ  و  كۆمـــەڵ  وەك  چ  ناتوانـــن  دەسەاڵتەكانیشـــیاندا  و 
ئـــەوەی شـــتێكی  بـــن، وەكـــو  دیموكراســـی  تـــاك  وەك 
ســـەیربێت و جێـــگای لەنێـــو فەرهەنگـــی ئێمـــەدا نەبێتـــەوە، 
بـــەاڵم ئایـــا دیموكراســـییەت لـــە ئینتەرنێـــت و تەكنۆلۆژیـــا 
ـــی دوا پێشـــهاتەكان و پێشـــكەوتنە  ـــەڵ هاتن ســـەیرترە؟ لەگ
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ــەدوای  ــە لـ ــەرخ كـ ــەرمایەداری هاوچـ ــەكان سـ تەكنەلۆژییـ
تـــەوای  و  گۆڕیـــوە  خـــۆی  فۆڕمـــی  جهانگەراییـــەوە 
ــۆ نموونـــە نەخوێنـــەواری  ــی گـــۆڕاون، بـ پەیوەندیەكانیشـ
لەگـــەڵ  مامەڵـــە  بەئاســـانی  زۆر  گوندێـــك  كوێـــرە 
دیموكراســـی  ناتواتنێـــت  كەچـــی  دەكات،  تەكنۆلۆژیـــادا 
ـــە وەهمێـــك هیچـــی  ـــاو جگـــە ل ـــت، كـــە دیموكراســـییەتی ب بێ
تـــر نییـــە، ئـــەوەی لـــە ســـایەی سیاســـەتی دوای روخانـــی 
ئەوەبـــوو  بینـــرا،  نـــوێ  عێڕاقێكـــی  و  بەعـــس  رژێمـــی 
دیموكراســـیەت لەســـایەی شـــەڕی تایەفـــی و مەزهەبـــی 
نـــەك هـــەر شـــیرازەی سیاســـی و  و ئایینـــی ئیســـالم، 
و  ئایینـــەكان  بـــۆ  بوارێكـــی  بگـــرە  تێكـــدا،  كۆمەاڵیەتـــی 
ئـــازادی بژیـــن،  بـــە  كولتوورەكانـــی دیكـــە نەهێشـــتەوە 
بەپێچەوانـــەوە ترســـێكی بەرهەمهێنـــا كـــە لەســـایەی ئـــەم 
دیموكراســـیەتە حوكمڕانیـــە مەزهەبییـــە، خەڵـــك بەشـــێكیان 
كـــوژران  بەشـــێكیان  و  جێهێشـــت  خۆیـــان  دەوڵەتـــی 
بەناهـــەق و بەشـــێك ئـــاوارەی شـــارەكان و دەربـــەدەر 
بـــوون و بەشـــێكی دیكەیـــان بـــوون بـــە بازرگانـــی شـــەڕ، 
ئەمـــە جگـــە لـــەوەی ئـــەو كارێكتـــەرە سیاســـییانەی كـــە 
بەنـــاو دیموكراســـییەوە سیاســـەتیان كـــرد، نـــەك یەكتریـــان 
قەبـــوڵ نەكـــرد، بەڵكـــو بەبارتەقـــای 30 ســـاڵی حوكمڕانـــی 
ـــان كوشـــت  ـــەوە خەڵكی ـــاوی مەزهەبگەرایی بەعســـیەكان بەن
و گەندەڵـــی سیاســـی و گەندەڵـــی ئابورییـــان كـــرد، تائـــەو 
رادەیـــەی كـــە نـــاوی دەوڵەتـــی عێڕاقیـــان خســـتە نێـــو كتێبـــی 

گینســـەوە بـــۆ گەندەڵـــی و دژی ئینســـان. 
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هەروەهـــا لەپەنـــای سیاســـییەكان كـــە كوولتوورێكـــی 
گوایـــە  كـــە  ڕۆشـــنبیرانیش  درووســـتكرد،  ناحەزیـــان 
ئەوانیـــش  كۆمەڵگایـــەن،  ئـــەم  توێـــژی  هۆشـــیارترین 
نەیانتوانـــی دیموكراســـییانە و ئازادانـــە بەشـــداری سیاســـەت 
لـــە درووســـتكردنی سیســـتمی  یـــان بەشـــداری  بكـــەن، 
حاڵەتێكـــدا  لەهەمـــوو  دەبینیـــن  بـــەاڵم  بكـــەن،  رەخنـــە 
و  كۆمپیوتـــەر  لەتـــەك  مامەڵـــە  دەتوانـــن  رۆشـــنبیران 
بـــن،  ناتوانـــن دیموكراســـی  بكـــەن، كەچـــی  ئینتەرنێتـــدا 
تەنانـــەت خـــودی دەســـەاڵت و حیزبەكانیـــش ئەمـــە قســـەیانە 
)هێشـــتا زۆرمـــان مـــاوە بگەینـــە قۆناغـــی دیموكراســـیەت( 
لـــەم قســـەیەیاندا دیموكراســـیەت دەبێتـــە قۆنـــاغ، كەچـــی بـــۆ 
ڕای گشـــتی بـــەردەوام دیموكراســـیەتی خۆیـــان و تەنانـــەت 
ــەی  ــر كـ ــەوە، ئاخـ ــات دەكەنـ ــتی دوپـ ــیالیزمی زانسـ سۆسـ
بـــووە دەســـەاڵتێك بەخـــۆی بڵـــێ دیموكراســـی و قەبوڵـــی 
دەنگـــی جیاوازییـــەك نـــەكات و بەئاگـــرو ئاســـن وەاڵمـــی 
حـــزب، یـــان ڕێكخـــراو یـــان بیروباوەڕێكـــی جیـــاواز لەخـــۆی 
جیـــاوازی  بەهەمـــوو الیەكیـــان  ئـــەوەی  یـــان  بداتـــەوە، 
راســـتەقینە و ئۆپۆزســـیۆنی راســـتەقینە بكـــوژن و دەنگیـــان 
ـــودەزگا  ـــو دام ـــەم پاڕادۆكســـییە لەنێ ـــەر ئ ـــەوە، ه ـــپ بكەن ك
و ئۆرگانـــە جیاوازەكانیشـــدا زۆر بەئاشـــكرا دیـــارە كـــە 
بەشـــێك لەرۆشـــنبیران كوێرانـــە و بۆبەرژەوەنـــدی خۆیـــان 
پاڵپشـــتی دەكـــەن، هـــەر لـــەوەی دەســـەاڵتدارن لەكۆمەڵـــگای 
ــە، بەڵكـــو ئـــەوە  ــدا نییـ ــا لەدەســـت حكومەتـ ــدا تەنهـ كوردیـ
ـــدا دەشـــكێ،  ـــە دەســـەاڵتی بەســـەر حكومەت ـــزب و گروپ حی



127

مەد
حە

ۆ م
مك

س

بـــۆ نموونـــە پۆلیســـێك ئەوەنـــدەی پابەنـــد و گوێڕایەڵـــی 
دەقـــی  بـــەالی  ئەوەنـــدە  نیـــو  مزگەوتەكانـــە،  مـــەالی 
یاســـاییدا ناچێـــت، كاتێـــك جـــەدەل لـــە نێـــوان عیلمانییـــەك 
و ســـەلەفیەكاندا درووســـت دەبێـــت هـــەر خـــودی ئـــەو 
پۆلیســـەیە الیەنگـــری ســـەلەفیەك دەكات و بەشـــێوەیك 
لەشـــێوەكان بەرگـــری لێـــدەكات، ئـــەوەی لەبیـــر چۆتـــەوە كـــە 
خـــۆی پاســـەوانی حكومەتێكـــی بەنـــاو عیلمانیـــە و پیـــاوی 
ــكالیەتی دەســـەاڵت لەبەرامبـــەر  ــە ئیشـ ــزە، بۆیـ ــا پارێـ یاسـ
دیموكراســـی تەنهـــا ئیشـــكالیەتی خـــۆی نییـــە، بەڵكـــو ئـــەم 
ئیشـــكالیەتە خـــودی تاكەكانیشـــی گرتۆتـــەوە بۆتـــە كێشـــەی 
هەنـــاوی  لـــە  كـــە  كـــوردی،  و  عێراقـــی  سۆســـیۆلۆژی 
دەوری،  لـــە  هەڵدەســـوڕێن  و  دەكـــەن  كار  حكومەتـــدا 
بكرێـــت،  لەســـەر  لێپێچینـــەوەی  ئـــەوەی  بەبـــێ  پاشـــان 
یـــان بەبـــێ ئـــەوەی ئـــەم ئیشـــكالیاتە ڕیشـــەكێش بكرێـــت، 
ـــی  ـــە باڵ ـــەو فەزایەی ـــە كـــە ترســـی ئ ـــە نەریـــت، لێرەوەی دەبێت
ــاوە  ــدا كێشـ بەســـەر زەیـــن و بیـــر و بۆچونـــی تاكەكانیشـ
كـــە بیركردنـــەوە و جیـــاوازی بـــە )شـــرك( و )گونـــاح( 
خاوەنـــی  دەكێشـــێ،  بـــۆ  ســـنووری  و  دەخوێنێتـــەوە 
ــەوەی  ــەد ئـ ــە، بەقـ ــەربەخۆ نییـ ــی سـ ــارە فكرێكـ ــەم گوتـ ئـ
ـــە هـــاوكاری ئـــەو كەرەســـتانەی كـــە حوكمڕانـــی  بەشـــێكن ل
و دەســـەاڵت رادەگـــرن، ئەویـــش وەكـــو بەكرێگیـــراوی 

دەســـەاڵت ماكینەكـــە وەگەڕدەخـــەن. 
ئەگـــەر لێكۆلەرەوەیەكـــی كۆمەاڵیەتـــی خوێندنەوەیـــەك 
بـــكات، هیـــچ شـــتێك  ئـــەم كۆمەڵگایـــە  بـــۆ توێژەكانـــی 
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تاكـــەكان  كـــە  دەدات  ئـــازاری  ئـــەوە  نـــەدات،  ئـــازاری 
چەپێنـــراون  بـــەاڵم  هەیـــە،  گەورەیـــان  )تموحێكـــی( 
لەمومارەســـەكردنی ژیـــان لـــە هەمـــوو بوارێكـــەوە، ئەمـــە 
فـــەردی و ناســـینی  ئـــازادی  جگـــە لەمومارەســـەكردنی 
ـــێ  ـــە دەســـەاڵت خـــۆی بەلێپرســـراو نازان ـــاف ك ـــەرك و م ئ
ــەر  ــەوە هـ ــەاڵم بەپێچەوانـ ــەس، بـ ــی تاكەكـ ــەر ژیانـ بەرامبـ
تاكێـــك لێپرســـراوە بەرامبـــەر هـــەر كارێـــك كـــە دەیـــكات، 
چونكـــی ئەمـــە لەترســـی ئەمنیـــەت ڕاگرتنـــی خۆیەتـــی، بۆیـــە 
ئـــەم تاكانـــە هەمیشـــە هەســـت بەنامۆبـــوون و زەلیلـــی 
دەكـــەن، هەندێكجـــار ئـــەم خەڵكانـــە دەیانـــەوێ بەشـــێوەیەك 
ــوون،  ــە دواكەوتـ ــن كـ ــەدا بژیـ ــو مۆدێرنـ ــێوەكان لەنێـ لەشـ
بەبـــێ ئـــەوەی هیـــچ شـــارەزاییەكیان لەبارەیـــەوە هەبـــێ 
مومارەســـەی  كـــە  بـــەاڵم  كردبێـــت،  ئەزموونیـــان  و 
ـــەم  ـــەر خـــودی ئ ـــش ه ـــرێ، دواتری ـــە گ ـــان دەبێت ـــەن لێی ناك
بابەتـــەش دەبێتـــە تارماییـــەك و لێـــی دەترســـن، ترســـێك 
كـــە بەرژەوەندییـــە مـــاددی و مەعنەویەكانـــی لەبـــەردەم 
دەبێتـــە  شـــەڕەیە  ئـــەم  هـــەر  ڕاگرتـــووە،  هەڕەشـــەدا 
بەرگرتـــن لەدرووســـت بوونـــی فەزایـــەك بـــۆ دیموكراســـی، 
وەك )تدیـــن( لـــە ئاییـــن و نەتـــەوە پەرســـتنی، دەســـەاڵتی 
حیزبـــی كـــە جیاوازیـــان هەیـــە لەگـــەڵ ناســـیۆنالیزم و 
حیزبییـــەت وەك دیاردەیەكـــی ســـەرمایەداری مۆدێرنـــە 
ــی  ــرۆز و لەالیەكـ ــەك پیـ ــدا لەالیـ ــگای كوردیـ ــە لەكۆمەڵـ كـ
ـــێ قســـەی لێبكـــرێ، ئەمـــە ســـەرەتای  ـــە، ناب دیكـــەوە حەرام

تێگەیشـــتنە لـــە پارادۆكســـی كۆمەڵگـــەی رۆژهەاڵتـــی. 
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قســـەكردن  كـــە  بزانـــن  ئـــەوە  جـــاران  زۆر  رەنگـــە 
لەعیلمانییـــەت و دیموكراســـی، قســـەكردن نییـــە لەشـــتە 
حەرامكـــراوەكان، یـــان بەمانایەكـــی دیكە وەها پێناســـەكراوە 
كـــە قســـەكردن لەعیلمانیـــەت ئەوەنـــدەی هێرشـــە بـــۆ ســـەر 
بەرژەوەندیەكانـــی حكومـــەت و بـــۆ ســـەر ئاییـــن، چونكـــی 
ئاشـــكرایە )ئاییـــن( )ئیجتیهـــادی زاتییـــە( واتـــە خوێندنـــەوە 
تێڕامانـــی كەســـییە، بـــەاڵم حكومـــەت پەیوەندیـــی دەســـەاڵتە 
بەبەرژەوەندیەكانیـــەوە  ئابوریـــەوە،  و  سیاســـەت  بـــە 
شـــارەزایی  و  بزانێـــت  لەنهێنیەكانـــی  كـــەس  نابـــێ  كـــە 
ــت،  ــەی لێبگرێـ ــت و ڕەخنـ ــەكانی ببێـ ــتوورو نەخشـ لەدەسـ
بڵـــێ بـــا دیموكراســـیانە كاری هاوبـــەش ئەنجـــام بـــدەن 
دەوڵـــەت،  فـــەرد و  لەنێـــوان  عیلمانـــی  پەیمانێكـــی  وەك 
حكومـــەت كـــە تائێســـتا نزیـــك بـــە 10 كابینـــەی گۆڕیـــوە، 
ئـــەم پرنســـیبانەی نەكردۆتـــە جێـــگای گرنگـــی پێدانـــی عەقـــڵ 
ـــەدژی گەندەڵـــی ئیـــداری یـــان دژی  و لۆژیكـــی دەســـەاڵت ل
توندوتیـــژی گومرگـــەكان و نزمـــی كـــرێ و بێـــكاری و 
هتـــد، نەكـــراوە و نەبۆتـــە نەریـــت داوا بكرێـــت كـــە ئەمانـــە 
مافـــی ســـەرەتایی و داواكاری قـــورس نییـــن لەدەســـەاڵت، 
بـــەاڵم  دیموكراســـییە،  نەریتێكـــی  ئەمـــە  بەپێچەوانـــەوە 
رەنگـــە دیســـان ئەمـــە ترســـێك بێـــت لەدیموكراســـی یەتـــی 
بابەتـــی  لەكاتێكـــدا  هاوچەرخەكـــەی،  بەمانـــا  وەهمـــی 
پیرۆزكـــردن وەكـــو ئاییـــن و نەتـــەوە و ئـــااڵو كولتـــوور 
و عەشـــیرەت و بنەماڵـــە و تەنانـــەت كەســـایەتیش، وەكـــو 
ـــاف و پێداویســـتی ئینســـان كاری  ـــە م ـــر ل ـــی بەهێزت كارتێك
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پێدەكرێـــت كـــە خەڵـــك خۆشـــیان بـــە گرینگتـــری دەزانـــن. 
لەهەمـــوو دونیـــا ڕۆژنامەنـــووس مافـــی ئـــەوەی هەیـــە كـــە 
بودجـــەی ســـااڵنەی حكومـــەت و دەوڵـــەت و خەرجیەكانـــی 
بپێچێتـــەوە، یاخـــود كەیســـە جیاجیاكانـــی دادگا هەڵبداتـــەوە 
و كاری تێـــدا بـــكات، ئەمـــە لەكوردســـتان و عێـــراق نـــەك 
بـــەم  هـــەر ڕۆژنامەنووســـێك  بەڵكـــو  قەدەغەیـــە،  هـــەر 
ـــی و  كارە هەڵبســـتێ دەســـتگیردەكرێ و بەدەســـتی دەرەك
عینوانـــی ســـیخوڕی تـــر نـــاوزەد دەكرێـــت، كەچـــی بەدەیـــان 
رۆژنامەنـــووس و دەزگای رۆژنامەنووســـی راگەیاندنـــی 
بـــە خاوەنـــی  دیكرێـــن  و  دەكرێـــن  ســـاختە درووســـت 
ــا لەبەرامبـــەر ئـــەوەی  بۆچوونـــی تایبەتـــی سیاســـی، تەنهـ
كارەكانـــی حكومـــەت و مەرامـــە سیاســـییەكانی خۆیانـــی پـــێ 
مەیســـەر بكـــەن. ئەمـــە دیموكراســـیەتی حـــزب و دەســـەاڵتی 
یـــان  كوردســـتانە،  و  عێـــڕاق  حیزبیەكانـــی  حكومەتـــە 
دیموكراســـیەتی گروپـــە بەنـــاو نـــاڕازی و گۆڕانخوازەكانـــی 

كـــوردە كـــە الســـایی كـــەرەوەی واڵتانـــی رۆژهەاڵتـــە. 
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ئیدیۆلۆژیای ئیدیاڵە جیاوازەكان  

پرســـی ســـەرەكی كۆمەڵگەكان بە هەموو شـــێوەكانیانەوە 
ــاوە،  ــیا و ئەفەریقـ ــە ئاسـ ــەاڵت بـ ــە رۆژهـ ــاواو لـ ــە رۆژئـ لـ
پرســـی پاراســـتنی ژیـــان و كولتـــوور و مافـــی مەدەنـــی 
و مافـــی تـــاك و مافـــی سیاســـییە كـــە بـــە ئیدیۆلۆژیـــا 
كـــراوە، بەتاڵبوونـــەوەی هـــەر خەیاڵێـــك بـــۆ ئـــەو بەهەشـــتە 
وەهمییـــە، یـــان دابەزیـــن بـــۆ خـــوارەوە كـــە دەرەنجـــام 
شكســـتی بەختـــەوەری ئینســـان بێـــت لـــە ســـایەی ئـــەم 
سیســـتمە سیاســـییەی ئێســـتا، مەســـەلەی شكســـتی گۆڕینـــی 
ئـــەو واقیعەیـــە كـــە ئیدیۆلۆژیـــای زاڵ كـــردووە بەنـــاوی 
دیموكراســـییەتەوە كـــە دەركەوتـــووە بـــۆ گشـــت وەهمـــە، 
ــری و  ــی فكـ ــو زاراوەیەكـ ــا وەكـ ــی ئیدیۆلۆژیـ ــەاڵم پرسـ بـ
)ســـالڤۆی  تێگەیشـــتنی  بەپێـــی  ئیدیۆلۆژیـــا  مانـــا،  فـــرە 
ژیـــژاك( كـــە بیرمەندێكـــی نیـــو ماركســـی رۆژئاواییـــە، 
ئیدیۆلۆژیـــا چەمكێكـــە وەكـــو ئـــەوەی هـــەر فەیلەســـوفێك 
ــە  ــی بـ ــدەكات و رەوایەتـ ــۆی پێـ ــای خـ ــە ئایدیـ ــری لـ بەرگـ
سیســـتمێكی سیاســـی و كۆمەاڵیەتـــی دەدات، بۆیـــە ناتوانـــێ 
ـــژوو و سیســـتمە سیاســـییەكان،  ـــە دەرەوەی مێ خـــۆی ببات
ــیی و  ــتمە سیاسـ ــەی سیسـ ــە لەرێگـ ــەم چەمكـ ــرەوە ئـ ئەلێـ



132

سی
كرا

یمو
ی د

ەهم
و

بەرهەمدێنێتـــەوە،  خـــۆی  جیاوازەكانـــەوە  كۆمەاڵیەتییـــە 
لـــەوەی  زیاتـــر دەوێ  پرســـێكە موناقەشـــەی  كەوابـــوو 

ــراوە.  ــارەوە كـ ــتنی لەبـ ــەوەی تێگەیشـ ــە و لـ هەیـ
ئیدیۆلۆژیـــا لـــە پێكهاتەكەیـــدا بەواتـــای تێڕوانینـــی بـــۆ 
مەعریفـــە دێـــت و ئەوانـــەش كـــە نزیكـــن لـــەو مەعریفەیـــەی 
كـــە رەخنـــەی تایبەتـــی هەیـــە بەرامبـــەر بەكێشـــەی فەلســـەفی 
هەیەتـــی، چونكـــە فەلســـەفە بـــۆ خـــۆی پرســـیاری هەیـــە و 
بەرامبـــەر پرســـیاریش وەاڵم هەیـــە، بـــەاڵم رەنگـــە وەاڵمەكـــە 
جێگـــەی قبـــوڵ نەبێـــت، بۆیـــە ئیـــدەی جیـــاواز بەهـــا بـــە 
تێگەیشـــتنی جیـــاواز دەدات و ملمالنـــێ درووســـت دەكات و 
لەنێـــو خوێنـــەر و خەڵـــك بەگشـــتی جێكەوتـــە دەبێـــت، ئەمـــەش 
وادەكات كـــە دواجـــار ببێتـــە ئیدیۆلۆژیـــا. »لـــە راســـتیدا 
ئیدیۆلۆژیـــا لـــە ژیانـــی رۆژانەمانـــدا زیاتـــر بەكاردێـــت كـــە 
هەندێكجـــار وەكـــو ســـەرهەڵدانێك لەســـەر ئاســـتی ئەخالقـــی 
و تائـــەو جێگەیـــەی دەبێتـــە شـــت كاری پێدەكرێـــت، هەروەهـــا 
لـــە مەیدانـــی سیاسیشـــدا كاری پێدەكرێـــت، وەختێـــك پیاوانـــی 
سیاســـی لـــەرووی جیـــاوازی حیزبییـــەوە یەكتـــر تۆمەتبـــار 
دەكـــەن بـــە ئیدیۆلۆژیســـت و فكـــری ئیدیۆلـــۆژی بەیەكتـــرەوە 
گرێـــدەدەن، بـــەو مانایـــەی كـــە وەهـــای نـــاو دەنێـــن، گوایـــە 
كەســـی بەرامبـــەر بـــێ مەعریفـــەت و بـــێ رۆشـــنبیرییە، 
ـــراو  ـــە شـــتێكی دیاریك ـــەر ب ـــك، بەرامب ـــو خـــۆ بەكەمزانێ وەك
ـــان  ـــەی كـــە خۆی ـــە ئەوان ـــۆ نموون ـــان تەماشـــا دەكـــەن، ب خۆی
و توانایـــان دەخەنـــە جێگـــەی گومـــان و خـــراپ چـــاو لـــە 

پەیوەندییەكانیـــان دەكـــەن«. )39( 
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ئیدیۆلۆژیـــا لەپێناســـەیەكی كورتـــدا كـــە پێناســـەیەكی 
بـــەو مانایـــەی چەمكێكـــی سیاســـییە »  یـــە،  ســـوننەتی 
ــان ئایدیایەكـــی سیاســـی  ــر. یـ ــە )لەبیـ ــتییەكەی بریتییـ راسـ
فكـــری(، بەمانـــا زانستیەكەشـــی بریتییـــە لـــە زانســـتی بیـــر 
بـــۆ پێناســـەكردنی بڕوایـــەك، یـــان فكرێكـــی دیاریكـــراو، 
ـــا دێـــت واتـــە )تصـــور( و  ـــای وێن لەزمانـــی فەرانســـیدا بەمان
)ئەندێشـــە(، یـــان بەمانـــای ناســـینی زاراوەی سیاســـی دێـــت 
كـــە بریتییـــە لـــە فەلســـەفەیەكی سیاســـی كۆمەاڵیەتـــی كـــە 
تێیـــدا كـــردە و بیـــر بـــە یـــەك ئەندێشـــە گرنگایەتیـــان هەیـــە. 
شۆڕشـــی  لەســـەردەمی  یەكەمجـــار  زاراوەیـــە  ئـــەم 
فەرانســـی لەالیـــەن دێســـتۆس دۆتراســـی )1736_1754( 
ــی  ــە مانایەكـ ــەم زاراوەیـ ــە ئـ ــاری واهەیـ ــووە، جـ بەكارهاتـ
مانـــای  لـــە خـــۆ دەگـــرێ، جـــاری واش هەیـــە  پوخـــت 
ـــدا  ـــۆژی ئاڵمانی ـــی ئیدیۆل ـــە كتێب ـــە، ماركـــس ل ـــی هەی ناپوخت
ئیدیۆلـــۆژی بەواتایەكـــی دزێـــو و جنێـــو ئامێـــز بـــەكار 
ـــك  ـــای زڕە هۆشـــیاری و هۆشـــیاری درۆ لێ ـــات، بەمان دەب
)لـــوی ئاڵتۆســـێر( لەكتێبـــی )ان تكـــون  دەداتـــەوە«.)40(. 
ماركســـیا فـــی الفلســـفە( دەڵـــێ )ئیدیۆلۆژیـــا وەك كردارێكـــی 
مـــاددی بەواتـــای بابەتـــەوە گرێـــدراوە، لەئەنجامـــدا ئـــەم دوو 
تێـــزەی لێبەرهەمدێـــت، یەكەمیـــان هیـــچ كردارێـــك بوونـــی 
نامێنێـــت، دووهەمیـــان ئەگـــەر لـــە رێگـــەی ئیدیۆلۆژیـــا خـــۆی 
ـــەك  ـــچ ئیدیۆلۆژیای ـــەش هی ـــەم مانای ـــت، ب ـــەودا نەبێ ـــاو ئ لەن
ـــەت نەبێـــت،  ـــۆ باب ـــەوە ب ـــەن بابەت ـــە ئەگـــەر لەالی ـــی نیی بوون
ـــەو كەســـانەی  ـــۆ ئ ـــەن ب ـــە كار بك ـــەو باوەڕان ـــك ئ بەمەرجێ
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بـــاوەڕدارن خۆیـــان بەنـــد كـــردووە بـــە ئیدیۆاژییایەكـــی 
دیاریكـــراوەوە(. لەالیەكـــی تـــرەوە بـــڕوای )لیـــوی ئاڵتۆســـێر( 
ئەوەیـــە كـــە ئێمـــە بـــۆ ئـــەو بابەتانـــە دەگۆڕێـــت كـــە ناتوانیـــن 
پێگـــەی كـــرداری خۆیـــان لەناو فۆڕمۆلەبەنـــدی ئیدیۆلۆژیای 
دیاریكـــراودا دیـــاری بكەیـــن، چوونكـــە ئێمـــە باوەڕمـــان وایـــە 
ــی  ــەی ریكالمەكانـ ــتەقینەن، نموونـ ــە راسـ ــی ئێمـ بیروڕاكانـ
ســـەر شـــەقامەكان كـــە نموونـــەی ئیدیۆلۆژیـــای كـــرداری 

سیســـتمی ســـەرمایەداری هاوچەرخـــن. 
هەرچەنـــدە ئـــەم ئیدیۆلۆژیایـــە نابینرێـــت و دەمارگرژیشـــی 
ئـــەو كردارانـــەوە  لـــەوەی لەرێگـــەی  نییـــە، جگـــە  تێـــدا 
ئینســـان دەكات بـــەكااڵی بـــازاڕ، ئەمـــەش ئەوكاتـــە هەســـتی 
پێدەكرێـــت كـــە ســـەرمایەدار دەیهـــەوێ ئـــەوە بخاتـــە بیـــری 
چینـــی هـــەژار كـــە مـــل بەجێـــگا و شـــوێنی خـــۆی بـــدات، 
ــڕوای  ــەوە بـ ــەی موڵكەكەیـ ــە بۆنـ ــار بـ ــۆن جوتیـ ــو چـ وەكـ
بـــە بـــەوە هەیـــە كـــە پەنجەكانـــی دەســـت وەكـــو یـــەك نییـــن، 
ئاوهـــاش موڵكـــی هەمـــوو كـــەس وەكـــو یـــەك نابێـــت و 
بـــەروو بوومـــی هەمـــوو كەســـیش وەكـــو یـــەك نابێـــت، 
بـــەاڵم لەفەزایەكـــدا رەگەزگەلێكـــی پێكـــەوە نەبەســـتراو 
لـــەدەوری خـــۆی كۆدەكاتـــەوە، ئەویـــش ملمالنـــێ كۆنـــەكان 
و  فكـــر  هەیـــە،  رەگوڕیشـــەیان  كـــە  ملمالنێیانـــەی  ەو 
ـــن  ـــە ئابوریی ـــەی ك ـــەو پرۆژان ئیشـــكالیاتە سیاســـیەكان و ئ
و لەجەوهەریشـــدا هەڵگـــری ریتواڵـــی تایبـــەت بـــە خۆیانـــن، 
تەنانـــەت هـــەر تیۆرەیـــەك لـــەو تیۆرانـــەی لەكایەكانـــی 
ـــت،  ـــان پێدەكرێ ـــەدەب و كۆمەڵناســـیش كاری سیاســـەت و ئ
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لـــە گۆشـــەیەكی فەرهەنگیـــدا دەبـــن بـــە ئیدیۆلۆژیـــا، چونكـــە 
كۆدەكرێتـــەوە،  بـــۆ  ماتررریاڵـــی  و  فكـــری  كۆمەكـــی 
ســـەرەتای ئاییـــن و دەســـەتگەرایی و دەوڵـــەت و سیســـتم و 
دیـــدگای سرووشتناســـی و هتـــد بـــەم شـــێوەیە چەكەرەیـــان 

كـــرد .  
ـــا پێشـــتر چوارچێوەیەكـــی دیاریكـــراوی فكـــری  ئیدیۆلۆژی
ــەوەی  ــنگەریدا دوای ئـ ــەردەمی رۆشـ ــەاڵم لەسـ ــوو، بـ هەبـ
پێكـــراو شـــەڕی  ئایینـــدا كاری  لەدونیـــای سیاســـەت و 
جۆرجـــۆری پێكـــرا، بۆیـــە لـــەدوای رۆشـــنگەری باشـــتر 
پێناســـەی وەرگـــرت، بـــۆ نموونـــە قۆناغەكانـــی رۆشـــنگەری 
درووســـتبوونی  پێـــش  ئەوەبـــوو  قۆناغـــی  یەكەمیـــن 
ــا  ــەركەوتنی تەكنۆلۆژیـ ــەدوای سـ ــەوەی لـ ــو ئـ ــڵ وەكـ عەقـ
دواتـــر  بەرهەمهـــات،  ســـەرمایەدداری  پیشەســـازی  و 
ـــوو، قۆناغـــی  ـــەكان ب قۆناغـــی شـــیكردنەوەی تێكســـتە ئایینی
ئاشـــنا  بـــوو،  مرۆڤایەتـــی  مێژوویـــی  لـــە  تاكڕەهەنـــدی 
ــەی  ــەت و بیرۆكـ ــە دەوڵـ ــان كـ ــی ژیـ ــە نهێنیەكانـ ــوون بـ بـ
لـــە  یەكێـــك  ئایینـــی  دەســـەاڵتی  و  ئایینـــی  دەوڵەتـــی 
بەرهەمەكانـــی پێـــش رۆشـــنگەری بـــوو، هەروەكـــو )كارل 
مایـــن( دەڵـــێ )ئیدیۆلۆژیـــا لەمانـــا گشـــتیەكەیدا بریتـــی یـــە 
ـــە چوارچێوەیـــەك بـــۆ سیاســـەت و ئاییـــن كـــە گرێـــدراوی  ل
ـــك شـــوێندا  ـــوری و سیاســـییە(، لەهەندێ ـــی و ئاب كۆمەاڵیەت
و  زانســـت  دژكاری  بـــە  بڕواهێنـــان  لـــە  پێكهاتەیەكـــە 
دابەشـــكردنی كۆمەڵگـــە بەســـەر بیركردنـــەوەی تیـــۆری 
ـــەوەی  ـــۆ بەرهەمهێنان ـــۆكار ب ـــە ه ـــر دەبێت ـــە دوات ـــاواز ك جی
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دەســـتەبژێرەوە  لـــە  ســـەرەتا  كـــە  جیـــاواز  بـــەرەی 
نائاســـایی  دەســـتپێدەكات، پاشـــان لەژیانـــی ئاســـایی و 
ـــش  ـــك جاری ـــەوە و هەندێ ـــاوەردا رەنگدەدات ـــەی جەم رۆژان
دەبێتـــە كوولتـــوور، ئەمـــە ئەوكاتـــە هەســـتی پێدەكـــرێ 
ــك و كاری پێدەكـــرێ یـــان دەبێتـــە  كـــە دەبێتـــە روحیەتێـ
ــدی  ــەاڵم رەهەنـ ــرێ. بـ ــەت وەردەگـ ــەك و واقیعیـ بیرۆكەیـ
ـــع  ـــەی واقی ـــە كـــە وێن ـــەدا ئەوەی ـــە فكریی ـــەم چەمك ـــاواز ل جی
دەگـــرێ و لەنەخشـــەیەكی دیاریكـــراودا دەبێتـــە ئەخالقـــی 

ــەڵ.  كۆمـ
بـــۆ  پێـــوەر  دەبێتـــە  ئیدیۆلۆژیـــا  دیكـــەدا  لەشـــوێنێكی 
خویندنـــەوە و دیاریكردنـــی ســـكێچی سیاســـی، یـــان بنكـــەی 
كۆمەاڵیەتـــی لەنێـــو فـــەزای سیاســـیدا. ئـــەم حاڵەتەیـــان 
هەمیشـــەییە و بەبـــێ خـــۆ نمایشـــكردن لەزەینـــی هەمـــوو 
سیاســـی  لەجەوهـــەری  بڵێـــم  باشـــتر  یـــان  تاكێكدایـــە، 
هەمـــوو قەوارەیەكدایـــە و ســـەرەتا بەســـەر كۆمەڵگـــەدا 
دەبێتـــە  كـــە  تاكـــدا  بەســـەر  دواتـــر  و  رەنگدەداتـــەوە 
هۆكارێـــك بـــۆ ســـتایلی بیركردنـــەوە، ئەگـــەر بیرۆكەكـــە 

ســـەر بـــە قوتابخانـــەی لیبڕالیـــش بێـــت.
»وشـــەی ئیدیۆلۆژیـــا وشـــەیەكە لەپێكهاتـــەی دوو وشـــەی 
یۆنانـــی كـــە بەمانـــای زانســـتی ئەندێشـــە دێـــت، بـــەاڵم بـــۆ 
یەكەمجـــار لەنێـــوان ســـااڵنی 1796 بـــۆ 1798 )ئانتـــوان 
دووتراســـی( لـــەرووی ئاكادیمییـــەوە بەكاریهێنـــاوە، كاتێـــك 
ــزی  ــارەی هێـ ــەك دەربـ ــانی نامەیـ ــر ناونیشـ ــی لەژێـ هەواڵـ
بیركردنـــەوە لـــە ئینســـتیتۆی نەتەوەیـــی پاریـــس هێنایـــە 
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ـــۆژی(  ـــاوی )ئیدیۆل ـــاراوە، پاشـــان لەشـــێوەی كتێـــب و بەن ئ
كـــە  ئەوانـــەی  هەمـــوو  چاپكـــرا،   1815_1800 ســـاڵی 
ــەر ئـــەو  ــە كتێبەكـــەی دووتراســـی دەدا، لەسـ ــان بـ گرینگیـ
بـــاوەڕە بوونـــەی كـــە ئـــەم زانســـتە دەتوانـــێ كاریگـــەری 
گـــەورە درووســـتبكات. بەتایبـــەت لەســـەر فێركـــردن و 
ـــەم  ـــە مەبەســـتەوە ئ ـــێ ماركـــس ب ـــا دەڵ ـــان، هەروەه بارهێن
وشـــەیەی بەكارهێنـــاوە و بـــەدوو شـــێوە بەكارهێنـــاوە، 
ـــی، دووهـــەم  ـــی ســـاكاری مێژووی ـــۆ چاودێریكردن یەكـــەم ب
بـــۆ بوونـــی تاقمێـــك لەبیرمەنـــدان، واتـــە ئیدیۆلۆژیكـــەكان 
كـــە پلـــەی ســـەرەكی ئـــەم تاقمـــەن، كـــە بەرچەســـپی ئابـــوری 
ـــرال و ســـوك و چـــروك و  ـــۆرژوا لیب ـــی سیاســـی و ب زانان

بـــێ بایەخـــەكان نـــاو دەبـــا«. )41(. 
بـــۆ  كەرەســـتەیەك  وەكـــو  چەمكـــە  ئـــەم  لێـــرەدا    
كارپێكـــردن و سیاســـەتی دەوڵـــەت پێناســـە دەكەینـــەوە، 
دەوڵەتـــی ئیدیۆلـــۆژی ئـــەو دەوڵەتەیـــە كـــە دەزگاكانـــی 
ـــی حكومـــەت و  ـــان و حكومـــەت و جومگەكان ـــو پارلەم وەك
ـــە كاری  ـــەواوی كۆمەڵگ ـــە ت ـــەی ك یاســـادانان و فەرهەنگەك
پێدەكـــەن، لەرێگـــەی دەســـتوورێكەوە دادەنرێـــت كـــە پێشـــتر 
بیریـــار و شـــارەزاكانی بـــواری یاســـا و كولتـــوور و ئاییـــن 
لەگـــەڵ گۆڕینـــی سیاســـەت و ژیانـــی رۆژانـــەدا تەریبیـــان 
كـــردووە، بۆیـــە دەســـتووری هـــەر دەوڵەتێـــك وەردەگریـــن 
بەبـــێ لەبەرچاوگرتنـــی ئاییـــن و كوولتـــوور و مێـــژوو 
و فەرهەنگـــی كۆمەاڵیەتـــی، هیـــچ بڕگەیەكـــی یاســـایی و 
دەســـتووری دانەڕێـــژراوە و تاكیـــش بـــەو دەســـتوورە 
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لەخۆڕانیـــە كـــە ملكـــەچ دەبـــێ و ئـــەرك و مافـــی خـــۆی 
دەزانـــێ، لەبارێكـــی دیكەشـــدا دەوڵـــەت لەخـــۆڕا نییـــە بەپێـــی 
بنەماكانـــی ئـــەو دەســـتوورە سیاســـەت دەكات چ لەنـــاوە و 

چ لـــەدەروەی واڵت. 
»رەوابوونـــی مۆدێـــرن شـــێوە و روخســـارێكی زیاتـــر 
نییـــە، كـــە ئەویـــش رەوابوونـــی دیموكراســـیە كـــە چەمكـــە 
یاســـامەندی،  كۆمەاڵیەتـــی،  گرێبەســـتی  پەیوەســـتەكانی 
خـــوازەی گشـــتی، فەرمانڕەوایـــی و هتـــد لەناوەخنیدایـــە. 
ـــەن  ـــەو بۆچونان ـــی ماركسیســـتیدا ئ ـــە بۆچوون ـــا ل ئیدیۆلۆژی
بۆچوونـــە  ئـــەو  بااڵدەســـتن،  لەهـــەر ســـەردەمێكدا  كـــە 
بااڵدەســـتانەی هـــەر ســـەردەمێكیش ئەندێشـــەی چینـــی 
ـــدا گونجـــاو  ـــدە لەناواخن ـــا هەرچەن دەســـەاڵتدارە، ئیدیۆلۆژی
دیـــارە، بـــەاڵم هـــەر لەبنچینـــەوە روشـــاوی و درزی تێدایـــە، 
ــت  ــەوە دەكرێـ ــی زمانـ ــە لەرێـ ــەی كـ ــەو واقیعبوونـ ــە ئـ واتـ
روونبكرێنـــەوە، روون ناكرێنـــەوە و دەریناخات، ئیدیۆلۆژیا 
ــش  ــە نمایـ ــێوەیەكی درۆینانـ ــع بەشـ ــس واقیـ ــەڕای ماركـ بـ
بەپاســـاودەری  تەنهـــا  ئیدیۆلۆژیـــا  لەكۆتایشـــدا  دەكات، 
دەســـەاڵتدار  چینـــی  دەســـەاڵتی  و  بەرژەوەنـــدی 
بـــژاردەكان  وشـــەی  پارتـــۆ(  )ویڵفـــردۆ  دەژمێردرێـــت. 
لـــە بـــۆ باســـكردنی  و نمایشـــەكان لەبـــری ئیدیۆلۆژیـــا 
روخســـاری رواڵەتـــی غەریـــزەكان و خـــوازە ژێرخانەكانـــی 
تاكـــەكان بەكاردەهێنـــا، )گای تانـــۆ مۆســـكای( نووســـەری 
ئیتاڵیـــش فۆرمۆلـــی سیاســـی لەبـــری وشـــەی ئیدیۆلۆژیـــا 
بەكاردەبـــرد، )كارل مانهایـــم( نووســـەری ئاڵمانـــی كارنامـــە 
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ئیدیۆلۆژیەكانـــی بـــە ئامرازێكـــی چینـــی دەســـەاڵتدار لەبـــۆ 
پاراســـتنی خـــۆی پێناســـە دەكـــرد، كـــە مەحاڵـــە ئەندێشـــە 
و هـــزرەكان برینـــدار نـــەكات، بەهەرحـــاڵ ئیدیۆلۆژیـــەكان 
ــەوە رەوای  ــەكان لەرێگەیانـ ــە دەوڵەتـ ــەن كـ ــەو دەزگایانـ ئـ

بەخۆیـــان دەبەخشـــن« )42(. 
ــۆ  ــە بـ ــتییەكەی نییـ ــا گشـ ــە مانـ ــتیەكەی ئەمـ ــەاڵم راسـ بـ
نموونـــە كەســـێك هەڵگـــری  بـــۆ  ئایدیۆلۆژیـــا،  چەمكـــی 
ئیدیایـــەك بێـــت و خـــۆی بەكـــەم بزانـــێ بەرامبـــەر كەســـێك 
كـــە رۆشـــنبیرییەكی شـــمولی هەبێـــت و بەرامبەرەكـــەی 
ـــان  ـــت، ی ـــكات و راســـت بێ ـــاوزەدی ب ـــەت ن ـــێ مەعریف ـــە ب ب
ئیدیاكـــەی نموونـــەی بـــااڵی ئـــەو بێـــت و لـــەو نموونـــە 
ــە  ــەدات كـ ــنبیرییە النـ ــەو رۆشـ ــان لـ ــەدات، یـ ــەش النـ بااڵیـ
ـــە  ـــا گۆڕینەوەی ـــە ئیدی ـــەوە ئەم ـــە پێچەوان ـــی، ب ـــڕوای پێیەت ب

ــت. ــان دەكرێـ ــێوە بەیـ ــەم شـ ــاش بـ و ئیدیۆلۆژیـ
لـــە مانایەكـــی تـــردا چەمكـــی ئیدیۆلۆژیـــا بڕوایـــە ئەگـــەر 
خـــۆی وەكـــو زاراوە و مانـــا خـــۆی بـــزر نەكردبێـــت، 
هەمـــان مانـــای خـــۆی بەهـــەر نرخێـــك بێـــت خـــۆی 
بەرهەمدێنێتـــەوە ئەگـــەر بـــزر نەكرێـــت. »ئیدیۆلۆژیـــا 
ـــرد،  ـــزر ك ـــە ســـنووردارەكەیدا خـــۆی ب ـــا بنچینەیی ـــە مان ل
بـــڕوا  و  سیاســـەت  لەگـــەڵ  هـــەر  پەیوەندیـــی  بـــەاڵم 
فەرمییەكانـــدا مایـــەوە، بەهـــەر حـــاڵ مانـــا زاراوەییەكـــەی 
بەریـــەك  ناپلیۆنـــدا  پاكێجـــی  ســـەرهەڵدانی  لەگـــەڵ 
كـــەوت كـــە مانـــای بـــڕوا هێنـــان بـــوو بـــە كۆمـــاری 
یـــان شۆڕشـــگێڕی، بـــەو مانایـــەی هـــەر بڕوایـــە كبـــە 
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ـــەاڵو  ـــوو، ب ـــی ب ـــۆن و دوژمنەكان ـــای پۆســـتی ناپلی بارتەق
ــرت و  ــی وەرنەگـ ــی نەرێنـ ــچ مانایەكـ ــە هیـ ــەم زاراوەیـ ئـ
بەپێچەوانـــەوە لـــە ســـەدەی نۆزدەهەمـــدا بەكارهـــات«.)43(. 
ـــو  ـــە وەك ـــە زاراوەك ـــەم چەرخـــەدا ك ـــە ئێســـتا ل ـــە ئێم بۆی
ـــە شـــێوەیەكی  ـــن. چونك ـــاو دەنێی ـــزەون ن ـــی قی زاراوەیەك
بەوپێیـــەی  بەرهەمهێنـــاوە،  سیاســـی  فكـــری  نەرێنـــی 
كـــە پەیوەندییەكـــی دیكۆمێنتـــاری واقیعـــی نییـــە لەگـــەڵ 

سیســـتمی كۆمەاڵیەتـــی بـــە سیســـتمی سیاســـییەوە. 
رەخنـــەی ماركســـی لـــە ئیدیۆلۆژیـــا و خـــۆ دەركـــردن 
ـــا  ـــەوەی ماركیســـزم ئیدیۆلۆژی ـــای ئ ـــە بەمان ـــە ك ـــەو بازنەی ل
نییـــە، ئەوەیـــە كـــە ئـــەو پێـــدراوەی پێشكەشـــی كـــردووە 
دەربـــارەی  زانســـتییە  موناقەشـــەی  لـــەدەرەوەی  كـــە 
لـــە  رەخنەگرتـــن  لەســـەەتای  ئەمـــە  چەمكەكـــە،  خـــودی 
رەخنەبـــوو  كـــە  پێكـــرد  دەســـتی  ئاڵمانـــی  ئیدیۆلۆژیـــای 
ــەی  ــرەوە كێشـ ــوو لێـ ــاخ، كەوابـ ــگڵ و فیوربـ ــری هیـ ــە فكـ لـ
ـــە  ـــری دەبێت ـــای فك ـــۆری بەه ـــە ســـەرهەڵدەدات و تی زاراوەك
ئەلتەرناتیڤـــی فكـــری سیاســـی و ماركســـیزمی رەخنەیـــی 

ســـەرهەڵدەدات. 
ــا  ــی ئیدیۆلۆژیـ ــان چەمكـ ــە زاراوە یـ ــەی كـ ــەو رەهەندانـ ئـ
ـــاوە و بووەتـــەوە بوونێكـــی واقیعـــی و پێـــدراوی  بەرهەمیهێن
فكـــری و شـــیكردنەوەی بـــۆ كـــراوە، یەكـــەم ئەوەیـــە كـــە 
ئیدیالیـــزم بەهەمـــوو كەموكورتییەكـــەوە جـــۆرە فكرێكـــی 
هەبـــووە كـــە لـــە دوو حاڵـــەت دەرنەچـــووە، یەكـــەم مەســـەلەی 
روحانییـــەت بـــووە، حاڵەتـــی دووهـــەم بوونێكـــی واقیعـــی و 
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عەقالنـــی لەســـەر بنچینـــەی گرێدانـــی روح بـــە عەقڵـــەوە، 
مەبەســـت لـــەو پنتەیـــە كـــە هەردوكیـــان پێگـــەوە گرێبـــدات 
و وەریـــان بگرێـــت، چونكـــە ئـــەو دووانـــە بازنەیـــەك بـــۆ 
ــۆ  ــی بـ ــی هەقیقـ ــار عەقڵـ ــە دواجـ ــن كـ ــە دەخوڵقێنـ موناقەشـ
ـــە  ـــە ل ـــرە مانای ـــەم رســـتە رەق و ف ـــن، ئ ـــەر هەمدێن ئینســـان ب
ـــەر و تەكنیكـــدا  ـــز و بەدەســـتهێنانی هون ـــی هێ ـــای ملمالنێ مان
خـــۆی دەســـەلمێنێ، لێـــرەوە ئیدیۆلۆژیـــا مانـــای ئیـــدراك و 
دیـــاردەی فەلســـەفیدا تێكـــەڵ بەیەكتـــر دەكات و دەیانـــكات بـــە 
یـــەك پلـــە، ئەویـــش ئاســـان كـــردن و كورتكردنـــەوەی پێـــوەرە 
ـــەم  ـــدا ئ ـــە كاتێك ـــراوە. ل ـــا ناوب ـــە ئیدیۆلۆژی ـــە ب ـــە ك فكرییەكان
چەمكـــە لـــە دەرەنجامـــی ئـــەوەوە هاتـــووە بەبـــێ ملمالنـــێ 
هیـــچ شـــتێك گەشـــە نـــاكات، ئەگـــەر ئیدیۆلۆژیـــاش گەشـــە 

نـــەكات ئـــازادی رەخنـــە گرتـــن هیـــچ مانایەكـــی نامێنێـــت. 
ــتكارییەكی  ــەی دەسـ ــە رێگـ ــن لـ ــاكان دەتوانـ »ئیدیۆلۆژیـ
بچووكـــی ئـــەو وشـــە و دەســـتەواژانەی بەكاریدەهێنـــن، 
فرەیـــی مانـــا هەڵبگـــرن، ســـەرەڕای ئەمـــەش بـــە هەماهەنگـــی 
لەگـــەڵ تێڕامانـــە ســـایكۆلۆژییەكان، كاریگـــەری الیەنـــی 
نائاگایـــی پەیتـــا پەیتـــا هەســـتی پـــێ دەكـــرێ، دواجـــار 
رێزمـــان بـــوو بـــە بەكارهێنانـــی زمانێكـــی رەســـەن، زمانێـــك 
ــا ئاگاهیـــدا درووســـت بـــووە، بـــە هەمـــان  لـــە ئاســـتێكی نـ
شـــێوە دەشـــێ گریمانـــەی ئیدیۆلۆژییـــەكان پەیوەســـت بـــە 
واتاكانـــی ئـــەو وشـــە و ئایدیایانـــەی كـــە هانایـــان بـــۆ دەبەین، 
بەشـــێوەیەكی نەزانـــراو هەڵبگیردرێـــن«.)44( ئـــەم تێڕوانینـــە 
كاریگەرییەكـــی تـــەواوی لەســـەر بیـــری سیاســـی ئامانجـــدار 
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ـــەن  ـــان قســـە دەك ـــۆ زم ـــە ئەنگل ـــەی ب ـــی ئەوان ـــا، بەتایبەت دان
ــووە،  ــە وەرگرتـ ــا زمانـ ــەو ئایدیـ ــەر ئـ ــان لەسـ و ئەزموونیـ
چونكـــە زمانـــی عەقالنـــی سیاســـیان بـــۆ كۆنتـــرۆڵ نەدەكـــرا، 
بەتایبەتیـــش بـــۆ بەریتانیـــا كـــە بـــە درێژایـــی زیاتـــر لـــە 
كەچـــی  كـــرد،  رۆژهەاڵتییـــان  حاكمییەتـــی  ســـەدە  نیـــو 
ــان  ــی خۆیـ ــای سیاسـ ــەی ئایدیـ ــەواو پێچەوانـ ــی تـ واتایەكـ
دانەهێنـــا، وەكـــو چـــۆن فەرانســـییەكان لـــە واڵتانـــی میســـر و 
جەزائیـــر و لوبنـــان و مەغـــرب و تونـــس لـــەرووی زمـــان و 
كوولتووریشـــەوە دایانهێنـــا و تـــا ئێســـتاش بـــەو كوولتـــوورە 
مامەڵـــە دەكـــەن، بـــەاڵم بەزمانـــی خۆیـــان قســـە دەكـــەن و 
ماناكانیـــش هەمـــان ئـــەو مانایانـــەن كـــە فەرانســـایەكان 
دایـــان هێنـــاوە و بـــووە بـــە تێكەڵەیـــەك لـــە زمانـــی عەرەبـــی، 
ئەمـــەش وەكـــو دیموكراســـییەتی كۆلۆنیالـــی قبـــوڵ كـــرا 
ــی  ــەری پۆزەتیفـ ــە كاریگـ ــەوە، چونكـ ــەرووی زمانەوانییـ لـ

كـــردە ســـەر پەیمانـــگا و زانكۆكانیـــان. 
»دیموكراســـی جهانـــی بـــە پێـــی مافـــە یونیڤێرســـاڵ یـــان 
ــەژاری  ــتنی هـ ــی، نەهێشـ ــداری خەڵكـ ــرەكان، بەشـ هەمەگیـ
و ســـڕینەوەی كۆمەاڵیەتـــی و هتـــد، وەك بەشـــێك لـــە 
ـــەوەی  ـــی راســـتەقینەیە، كەچـــی ئ مۆدێرنیزاســـیۆنی تێڕامان
هەیـــە بانگێكـــی ئاســـاییە بـــۆ دامەزراندنـــی دەســـتووری 
ــۆی  ــە خـ ــراو كـ ــی دیارینەكـ ــی وەك ئایدیالێكـ ــی جهانـ نوێـ
رێـــك لەمپەرێكـــە لەبـــەردەم هـــەر هەوڵێكـــدا بـــۆ بەدیهاتنـــی 
راســـتەقینەی ئـــەم دەســـتوورە دەبینیـــن ئـــەم گوتانـــەدا 
هەمـــان پاشـــكۆ یـــان تەواوكـــەری ئایدیۆلۆژیكێكـــن كـــە 
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ــە«.)45(  ــە كاردایـ ــە لـ هەمیشـ
بـــۆ  )خوێندنەوەیـــەك  كتێبـــی  لـــە  ئاڵتۆســـێر  پێشـــتر 
ـــی  ـــراءە لراســـمال(، باســـی دەوڵەت ـــە )ق ســـەرمایەداری( وات
تێـــزەی  لـــەو  رەخنەیـــەك  وەكـــو  كـــرد  دامەزراوەیـــی 
ماركـــس پێشكەشـــی كـــرد بـــۆ دەوڵەتانـــی ســـتەملێكراوی 
كۆمەڵگـــەی  هتـــد،  و  ئێرلەنـــدا  و  مەجەڕســـتان  وەكـــو 
دەدرێـــن  لەقالـــب  كـــە  كۆمەڵگەیەیـــە  ئـــەو  ئیدیۆلـــۆژی 
تەماشـــای  یـــەك  وەكـــو  و  بیردەكەنـــەوە  یـــەك  وەكـــو 
ژیانـــی سیاســـی دەكـــەن، ســـەرباری ئـــەوەش ئیدیۆلۆژیـــا 
پڕۆســـەیەكی  ئـــەوەی  بەقـــەد  نییـــە،  ئایدیـــای سیاســـی 
بەرهەمهێنانـــەوەی خۆیەتـــی لەنێـــو دەزگاكانـــی دەوڵـــەت، 
و  ئیدیۆلۆژیـــا  نـــاوی  لەژێـــر  لەوتارێكیـــدا  »ئاڵتۆســـێر 
دەزگای ئیدیۆلۆژیكـــی دەوڵەتـــدا بەتێروتەســـەلی باســـی 
زانســـتدا  لەگـــەڵ  پەیوەندییەكانـــی  و  ئیدیۆلۆژیـــا  لـــە 
كردۆتـــەوە، بـــە بـــاوەڕی ئـــەو واقیعێكـــی ماتریالـــی لـــەدەزگا 
و شـــێواز و رۆڵـــە بابەتییەكانـــدا دەردەكـــەوێ، لـــە خەباتـــی 
سیاســـی و ئیدیۆلـــۆژی و فەلســـەفیدا، وشـــەكان وەكـــو 
چـــەك و مـــاددەی ســـڕكەر ژەهراویـــن، لەشـــوێنێكی تـــردا 
دەڵـــێ )بەگشـــتی دەزگا دەوڵەتییـــەكان بـــە دوو بەشـــی 
ئیدیۆلـــۆژی ســـەركوتكەر لـــە پرۆســـەی بەرهەمهێنانـــەوەی 
ـــە وەك  ـــان، سیســـتمی قوتابخان پەیوەندییەكانـــی بەرهەمهێن
یەكێـــك لـــە لەگرینگتریـــن پێكهاتەكانـــی دەزگای ئیدیۆلـــۆژی 
كۆمەڵـــگا  دابەشـــكردنی  سیســـتمی  چونكـــە  دەوڵەتـــە، 
بەرهەمدێنێتـــەوە و رۆڵـــی نەرێنـــی دەبیینـــن«.)46(. هـــەروەك 
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چـــۆن ئێســـتا سیســـتمی خوێنـــدن بـــووە بـــە كەرتـــی تایبـــەت، 
لەوێـــوە ئیدیاكـــە دەردەكەوێـــت و چـــۆن دابەشـــكار لەنێـــو 
گروپێـــك بـــۆ گروپێكـــی تـــر، هەروەهـــا خوێنـــدكاری چینێـــك 
ـــت  ـــی دەگوترێ ـــان پێ ـــت، ئەمەی ـــر دەردەكەوێ ـــی ت ـــۆ چینێك ب

ئیدیۆلۆژیـــای پراكتیكـــی ســـەرمایەداری. 
چەنـــد دەزگایەكـــی یەكســـان لەنێـــو دەوڵەتـــی تۆتالیتاریـــادا 
دەكات،  باســـی  ئارێنـــت(  )هانـــا  ئـــەوەی  وەكـــو  هەیـــە، 
یەكێـــك لـــە دەزگا ئیدیۆلۆژییەكانـــی دەوڵـــەت، زانكۆكانـــە 
ــتخوازییە،  ــت و زانسـ ــەربەخۆ و ئاكادیمیسـ ــاو سـ ــە بەنـ كـ
چونكـــە ئـــەو پویەندییـــە هۆشـــیاریەی كـــە لەنێـــو ئـــەم 
دەزگایـــەوە بەرهەمدێتـــەوە و جارێكـــی تـــر بەرانـــگاری 
و  بێناونیشـــان  دەزگا  ئـــەم  دەبێتـــەوە،  دژەكان  هێـــزە 
نەریتخـــوازە ئیدیالیســـتیە كـــە بەنـــاوی ماتریالـــەوە بەرگـــری 
دەكات، مەســـەلەی جیـــاوازی چینایەتـــی لەنێـــو خـــودی 
خوێندكارانـــدا و بـــە فۆڕمـــی جـــل و بەرگیانـــدا دەتوانیـــن 
بیانناســـینەوە، باشـــترین ســـەلمێنەری ئـــەو راســـتیەن كـــە 
ئـــەم دەزگایـــە هەمـــوو قورســـایی خـــۆی لەبـــری داهێنـــان 
ـــوزارەی  ـــە و گ ـــەوەی زانســـت و مەعریف و خۆبەرهەمهێنان
ـــەوە،  ـــی رۆژانەیان ـــە بەهـــۆی ژیان ـــەو دەنگـــەی كـــە ناڕازیی ئ
كەچـــی بـــە دابینكردنـــی كەرەســـتە و پێداویســـتیەكانی ژیانـــی 
رۆژانـــە و بێدەنگبوونیـــان، ئـــەوە دەســـەلمێنێ كـــە وەكـــو 
ـــاگا  ـــی هەلپەرســـتن و بەئ ـــردووە تویژێك ماركـــس باســـی ك
و بەبـــێ ئـــاگا بەرگـــری لـــە ئدیۆلۆژیـــای دەســـەاڵت دەكـــەن 
لەهـــەر كایەكـــی سیاســـی و زانســـتی و مێژوویـــی و ئایینـــی 
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و هتـــد، دەزگای دووهـــەم ســـەربازیی و بەهـــۆی پلەبەنـــدی 
نێـــو ســـوپا رێزگرتنـــی پلـــەی نزمتـــر لەبەرزتـــر، شـــێوەیەكی 
ــتحقاقی  ــاف )ئیسـ ــە و بەپێـــی زانســـت و مـ ــانی هەیـ یەكسـ
ـــەت رێكدەخـــات  ـــە مەرامەكانـــی دەوڵ ـــەم دەزگای زانســـتی( ئ

و هیـــچ بنەمایەكـــی تۆتالیتاریشـــی پێوەدیـــار نییـــە. 
ــدكار  ــژی خوێنـ ــن توێـ ــە تێدەگەیـ ــەوەی كـ ــەدوای ئـ دوابـ
ـــە گروهێكـــی گـــەورەی  ـــن ب ـــەوان دەب ـــن، ئ ـــد ئیدیۆلۆژی چەن
مەعریفـــی كـــە دواجـــار خۆیـــان لێدەگۆڕێـــت و دەبـــن بـــە 
كارێكتـــەری وەهمـــی و پاڵەوانـــی وەهمـــی شۆڕشـــگێڕی 
لەنێـــو  وەهمـــی  غرورێكـــی  كەچـــی  دەســـەاڵت،  دژە  و 
ـــی هەڵوێســـتگەراییدا  ـــو وەهم ئیســـتاتیكای زانســـتیدا و لەنێ
بنچینەیـــی  هاوكێشـــەكاندا.«داوای  لەنێـــو  بـــوون  نوقـــم 
بـــۆ ئـــەم تایپـــەی كـــە رەخنـــەی زانســـتی بـــە بارتەقـــای 
بەرهەمهێنانـــی  شـــێوازی  بەرهەمهێنانـــی  لـــە  جیـــاوازی 
ئەدەبـــی و ئیدیۆلۆژیـــای گشـــتی و ئیدیۆلۆژیـــای ئیســـتاتیكی 
ـــی كات  ـــە درێژای ـــەش ب ـــاكات، ئەم ـــەر ن ـــای دان و ئیدیۆلۆژی
بـــەالی تێكەڵبوونـــی لێدانێكـــی زۆر دێـــت لـــە گرێـــی گۆڕیـــن، 
هـــەروەك ئـــەوەی بەشـــێك لـــە دانـــەرەكان خاوەنـــی ئـــەو 
ــوبهێنین  ــەیە بشـ ــەو هاوكێشـ ــژوو بـ ــرێ مێـ ــۆرەن، دەكـ تیـ
كـــە هەمـــوو شـــتەكانی بـــە پێناســـەوە تێكـــەڵ كـــردووە و 
نـــاوی نـــاون«.)47(. ئەمـــەی ســـەرەوە هەمـــان ئـــەو تێڕوانینـــە 
هەڵەیـــە بـــوو كـــە هەمـــوو مانـــا و پێناســـە جیاوازیەكانـــی 
تێكـــەڵ كـــردووە و كردوونـــی بـــە خۆراكێـــك و خەڵـــك بەبـــێ 
هەڵوەشـــاندنەوەگەرایی  و  ئاركۆلـــۆژی  رۆشـــنبیرییەكی 
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بەكاریدەهێنـــن و دوورنییـــە كاریشـــی پێنەكـــەن لـــە ناوەنـــدە 
ــە  ــە زەقـ ــەو هەڵـ ــە بـ ــە هەمیشـ ــەوەی كـ ــەكان، ئـ ئەكادیمییـ
ـــی بەشـــی فەلســـەفە  ـــك و خوێندكارەكان لەســـەر زاری خەڵ
و كۆمەڵناســـی و ئادابـــە، باشـــترین ســـەلمێنەرە كـــە بـــەو 
شـــێوەیە ئیدیۆلۆژیـــا ناســـراوە كـــە هەڵەیەكـــی كوشـــندەی 

فكرییـــە. 
مومارەســـە  پێچەوانـــەی چەمكەكـــە  بـــە  »ئیدیۆلۆژیـــا 
دەكرێـــت تـــا ئـــەو جێگەیـــەش كـــە لـــە ئاســـتی فكـــری و 
جەمـــاوەری بوونەكـــەی كار دەكات، بـــەاڵم دەركەوتـــووە 
لـــەم چەرخـــەدا كـــە ناتوانـــێ بـــە پلەیەكـــی بـــە هێـــز و دوور 
كەوتنـــە لـــە دەســـەاڵت و نێوەندەكانـــی و باوەرپێكـــردن 
پێیـــان دوور بكەوێتـــەوە، بـــەاڵم دەرەنجـــام هەموویـــان 
هەیـــە  پێكـــەوە  تەوافوقیـــان  و  یەكتـــرن  خزمـــەت  لـــە 
گەرەكـــە«.)48(.  لەیەكتـــر  زانســـتیان  دەرەنجامـــی  و 
ئەگەرچی«هەمـــوو ئیدیۆلۆژییـــەكان دژێكـــی دیكـــەی خۆیـــان 
فێربوونێكـــی  بەرامبەركێـــی  چونكـــە  بەرهەمدەهێننـــەوە، 
دیكـــەی هەقانییـــەت و سیســـتمێكی راســـتەقینەیە، هەروەهـــا 
هەڵوێســـتێكی ئۆپۆزســـیۆنی هەردوكیانـــە، بـــەاڵم خراپتریـــن 
كـــە  لێكترازانەكـــە  هـــەردوو  نێـــوان  لـــە  دوژمنەكانیـــان 
ملكەچـــی یەكتـــرن، هەمـــان بـــەرگ لەبـــەر دەكـــەن، بـــەاڵم 
دەبـــن بـــە جیـــاواز و جیابوەوەیەكـــی هـــەرەزەكاری یەكتـــر، 
ـــەت  ـــی دەوڵ ـــەواوی دەزگاكان ـــە و ت ـــە رق و كین ئەمـــە دەبێت

ئـــەم راســـتییە دەســـەلمێنن«.)49(. 
ســـەرمایەداری  واڵتانـــی  رۆژئـــاوا  لەواڵتانـــی  ئەگـــەر 
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پەڕەگرتـــوو لەبـــاری تەكنۆلۆژیـــەوە ئـــەم سیســـتمە واتـــە 
ئابـــوری  كاریگـــەری  لەژێـــر  بەتـــەواوی  )دیموكراســـی( 
گەمـــە  و  سیاســـییەكان  هاوكێشـــە  ئـــازاد  بـــازاڕی  و 
ســـندوقەكانی  لەســـەر  كـــە  بەڕێوەبـــەرێ  سیاســـییەكان 
پارەیەكـــی  و  دەكـــرێ  ئامـــادە  بـــۆ  خەڵكـــی  دەنگدانـــدا 
ئـــەو  خزمەتـــی  دەخرێتـــە  كۆمپانیـــاكان  لەڕێـــگای  زۆر 
پڕۆســـەیەوە، ئـــەم كردەیـــە واتـــە خۆهەڵبـــژاردن جگـــە 
لەهەڵبژاردنـــی چەنـــد كەســـایەتیەكی ســـەرمایەدار یـــان 
كرێـــكاری حیـــزی و ئیدیالیســـتی ئیدیۆلـــۆژی بـــەوالوە، 
هیچـــی تـــر نییـــە كـــە بەنـــاوی دیموكراســـی یـــەوە ئەنجـــام 
كـــە  تێدەگەیـــن  ئەگـــەر ڕۆشـــنتر قســـەبكەین  دەدرێـــت، 
ــد دەكات  ــە خـــۆی كاندیـ ــەرمایەدار نییـ ــەوە پیاوێكـــی سـ ئـ
و هەڵیدەبژێـــرن، بەڵكـــو ئـــەوە لیســـتی حیزبێكـــی خـــاوەن 
ــە  ــاوەن كۆمپانیایەكـ ــان خـ ــر یـ ــی تـ ــە و هیچـ بەرژەوەندییـ
بـــۆ مانـــەوەی لـــە نێـــو سیســـتمی ئابـــوری دەوڵـــەت، نـــەك 
هەڵبژاردنـــی سیســـتم و پەیـــڕەوو پڕۆگرامـــی حیزبێـــك یـــان 
خزمەتگـــوزاری یاخـــود لێهاتویـــی كەســـایەتییەكی سیاســـی، 
یاخـــود ئـــەو كەســـەی كـــە بەنـــاو خـــۆی كاندیـــد كـــردووە، 
جیاوازییەكـــی زۆری هەیـــە كـــە لەواڵتانـــی پەڕەگرتـــوو 
پیـــادە دەكـــرێ، وە دەتوانـــم بڵێـــم هەڵـــە حاڵـــی بوونـــە 
لـــەم سیســـتمە، چونكـــی ئـــەوان گـــرەو لەســـەر تواناكانـــی 
ســـەرمایە و تەكنۆلۆژیـــا دەكـــەن و ئـــەو قۆناغـــەی ئێمەیـــان 
زۆر  دیموكراســـی  ئێمـــە  بەنیســـبەت  كـــە  تێپەڕانـــدووە 
تازەیـــە، كۆمەڵـــگای كـــوردی لەژێـــر كاریگـــەری عەقڵـــی 
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ــا  ــە، هەروەهـ ــی دایـ ــماوەی دەرەبەگایەتـ ــی و پاشـ خیایەتـ
لەگـــەڵ هاتنـــی حیزبـــی سیاســـیش بـــۆ فـــەزای كـــراوە، 
هەمـــان ســـتایلی ژیانـــی بینـــی، بـــەاڵم بـــە ئەدەبیاتێكـــی 
كۆمەاڵیەتییـــەكان  گروپـــە  كۆنتڕۆڵكردنـــی  بۆیـــە  دیكـــە، 
و كردنـــی بەكۆمەڵگەیەكـــی زۆرەملـــێ كـــە لـــەدەرەوەی 
ـــك  ـــارەزووەكان و چارەنووســـی سیاســـی خەڵ ویســـت و ئ
دوورە لەپڕەنســـیپەكانی دیموكراســـی، بەمـــەش حیزبیـــان 
كـــوردی دووچـــاری بۆشـــاییەكی سیاســـی بـــووە، ئەوەتـــا 
ــە  ــەوە كـ ــەاڵت، بەوانەشـ ــەاڵتدارەكانی رۆژهـ ــە دەسـ حیزبـ
خۆیـــان بەئۆپۆزســـیۆن دەزانـــن ئـــەو بۆشـــاییە سیاســـیەیان 
پڕكردۆتـــەوە  سیاســـی  ئەخالقیاتـــی  و  كولتـــوور  بـــە 
بـــدەن وەكـــو  بـــە دەســـەاڵتی خۆیـــان  كـــە شـــەرعیەت 
حیزبـــی خـــاوەن پڕۆگـــرام، گوایـــە میراتییەكـــی مێژوویـــی 
سیاســـییان بۆماوەتـــەوە، ئـــەم ڕەفتـــارە سیاســـییە كـــە 
ـــە ســـودان و  تەنهـــا لەكوردســـتان و پاكســـتان و بەشـــێك ل
واڵتانـــی ئەمدواییـــەی دوای بەهـــاری عەرەبـــی مەوجـــودە 
ــە  ــە، بۆیـ ــا نییـ ــوێنێكی دونیـ ــچ شـ ــرێ، لەهیـ و كاری پێدەكـ
هیـــچ بەهایـــەك بـــۆ ئـــەو دیموكراســـییەتە ناهێڵێتـــەوە كـــە 
هەاڵوزەنـــای بۆدەكـــرێ، هەڵبـــەت هـــەر ئـــەم الیەنەشـــە 
ــكەوتووەكان،  ــە پاشـ ــە واڵتـ ــەاڵتداری لـ ــی دەسـ ــە حیزبـ كـ
ترســـی هـــەرە گەورەیـــان لێنیشـــتووە و لەئەلتەرناتیڤەكـــەی 
سیاســـییەوە  بۆشـــاییە  لـــەو  دواجـــار  كـــە  دەترســـن 
قەوارەكەیانـــدا  لـــە  ئێســـتا  كـــە  دەگـــرێ  ســـەرچاوە 
ـــۆ  ـــە تەنهـــا ب ـــان هەی ـــە هەرچـــی هەوڵی هەســـتپێدەكرێت، بۆی
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ئـــەوە دەیخەنەگـــەڕ كـــە هەرچـــی زیاتـــر كۆمەڵگـــە بكەنـــە 
لـــەرووی  زۆرەملـــێ  و  ناتەندرووســـت  كۆمەڵگەیەكـــی 
ــت  ــت، راسـ ــەك بێـ ــەر ئیدیۆلۆژییـ ــابا هـ ــەوە، سـ ئیدیۆلۆژیـ

یان چەپ. 
هەڵبژاردنـــی ئیدیۆلۆژیـــا تەنهـــا لـــە پرۆســـەی هەڵبژاردنـــی 
پارلەمانیـــدا نییـــە، بەڵكـــو كەرەســـتەیەكی دیكـــەی پراكتیكـــی 
سیاســـەتەی هاوچەرخـــە، بزووتنـــەوە فەندەمیتالیزمییەكانی 
پاكســـتان و ئەفغـــان و ســـربیا و ئەوانـــەی دوای بەنـــاو 
ــەر  ــی، هـ ــانۆی سیاسـ ــەر شـ ــە سـ ــی هاتنـ ــاری عەرەبـ بەهـ
ــۆی  ــر خـ ــی تـ ــا جارێكـ ــە ئیدیۆلۆژیـ ــوو كـ ــووە بـ ــەو بیانـ ئـ
بەرهەمدێنێــــەوە، كـــە لەراســـتیدا مەترســـییەكانی دوژمنـــە 
ســـەرەكیەكەی ســـەرمایەداری بـــوو كـــە رێگـــەی لـــە لـــەو 
دیالیكتیكـــە گـــرت كـــە خەریـــك بـــوو جێپێـــی بـــە پایەكانـــی 
سیاســـەت لـــەق دەكـــرد، ئەویـــش بزووتنـــەوە چـــەپ و 
رادیـــكاڵ و نیـــو لیبرالیەكانـــی ئامریـــكا و ئەوروپـــا و واڵتانـــی 
ســـۆڤیەتی كـــۆن بـــوون و لـــە دونیـــای رۆژهەاڵتیشـــدا 
پاكســـتانی  پارێزەرێكـــی   « نموونـــە  بـــۆ  رەنگیدابـــۆوە، 
ئەمریكیـــە و هاوپیشـــەی پێشـــووی ســـەرۆكی ئامریـــكا 
بـــوو، گوتبـــووی گەلـــی پاكســـتان لـــەرووی دەروونییـــەوە 
ئامادەیـــە بـــۆ شـــۆڕش، شـــەڕی ســـووننە ســـوود لـــەو 
دابەشـــبوونە چینایەتییـــە قووڵـــە دەبینێـــت كـــە ماوەیەكـــی 
دوورو درێـــژە لـــە پاكســـتان بوونـــی هەیـــە، شـــەرڤانەكان 
ــك و خوێنـــدن حـــەرام  زۆر لـــەوە زیاتـــر ئامـــادەن مۆزیـ
بكـــەن، هەروەهـــا چاوەڕوانـــی ئەوەیـــان لێدەكرێـــت كـــە 
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دادپـــەروەری ئیســـالمی پەرپـــا بكرێـــت ئابـــوری دووبـــارە 
ـــەدا دەیســـەلمێنێت  ـــە شـــوێنێكی دیك دابەشـــبكەنەوە«.)50(. ل
سیاســـی  بزووتنـــەوەی  دژی  لـــە  بوونـــە  ئـــەوان  كـــە 
ـــە  ـــردن ل ـــەی بەرگریك ـــوون لەرێگ ـــاز ب ـــە بەنی شۆڕشـــگێر ك
جوتیـــارە هـــەژارەكان و بێكارەكانـــی دیكـــەی واڵتەكـــە، ببـــن 
بـــە ئیدیۆلۆژیایـــەك لـــەدژی كۆنەپەرســـتی و ئەوانـــەش كـــە 
پاڵپشـــتیان دەكـــەن، بـــەاڵم چونكـــە خـــودی بزووتنـــەوەی 
شۆڕشـــگێڕی و چەپـــە رادیكاڵەكانیـــش وەكـــو ئەوانـــەی 
ـــەو  ـــا بیریـــان دەكـــردەوە، بۆیـــە نەیانتوانـــی كەڵـــك ل ئەوروپ
فەزایـــە وەربگـــرن كـــە بەنـــاو دیموكراســـی لیبرالـــی بەرهەمی 
ــە ئەلتەرناتیڤێكـــی  ــاوە و هێزێكـــی دیكـــەی كـــردووە بـ هێنـ
ئیمێرجنســـی كاتـــی كـــە لەســـەروەختی خـــۆی كـــە مەترســـی 
هەروەهایـــە  ئەفغانســـتانیش  بـــۆ  ئەمـــە  دەكات،  پەیـــدا 
كـــە لەترســـی ئـــەوەی جارێكـــی تـــر ئـــەو واڵت و كیانـــە 
لەســـەردەمی  كـــە  نەبێتـــەوە  درووســـت  كۆمۆنیســـتییە 
ــییەتی  ــوری و سیاسـ ــە ئابـ ــوو، واڵتێـــك كـ ــا هەبـ نەجیبولـ
ئـــەوەی  بەجێـــی  بۆیـــە  هەبـــوو،  خـــۆی  ســـەربەخۆیی 
فاشـــیزمی چـــەپ جێكەوتـــە بێـــت و ببێتـــە ئەلتەرناتیڤـــی 
ـــرا  ـــەوا فەندەمینتالیزمـــی ئیســـالمی ك سیســـتمی سیاســـی، ئ
بـــە بیانـــوو بـــۆ ناوچەكـــە، بەمـــەش ئیدیۆلۆژیـــای نـــوێ 
بەرهەمهـــات و كەوتـــە خزمـــەت ئـــەو ئیدیۆلۆژیایـــەی كـــە 

ــەوە.  خـــۆی پراكتیـــك دەكاتـ
دامودەزگاكانـــی  ســـەرجەم  كردنـــی  ئیدیۆلـــۆژی  بـــە 
بەســـێكتەری  فەرهەنگیەكانیـــش  تەنانـــەت  و  دەوڵـــەت 
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ـــەو واڵتانـــەی كـــە توشـــی  پـــەروەردە و تەندروستیشـــەوە ل
بۆشـــایی سیاســـی بوونـــە و هەمـــوو ســـێكتەرەكان كەوتنـــە 
نێـــو پەیرانێكـــی ســـەختەوە، بـــە بیانـــووی ئـــەوەی گروپـــە 
دەوڵـــەت  پشـــتگیری  بەبـــێ  ناتوانـــن  كۆمەاڵیەتییـــەكان 
ـــەوەش  ـــە، ل ـــا لۆژیكیی ـــن، پاســـاوێكی ن ـــەردەوام ب ـــن ب ناتوان
نالۆژیكـــی تـــر ئەوەیـــە كـــە دەســـتەبژێرێكی رۆشـــنبیری 
هـــەن ئـــەم دامودەزگایانـــە بەڕێوەدەبـــەن و واقیعیەتـــی 
فـــەزا  پـــاڵ  بابەتەكـــە دەشـــارنەوە و خەتاكـــە دەخەنـــە 

گشـــتییەكە. 
كۆمەڵـــە  و  دەزگا  بێـــت  هیـــگڵ  قســـەی  بەپێـــی 
دەوری  دەتوانـــن  مەدەنـــی  كۆمەڵگـــەی  رێكخراوەكانـــی 
دەســـەاڵت و حكومـــەت بگێـــڕن و بەشـــێك بـــن لـــە هاریـــكاری 
ــاوازی  ــگڵ لەجیـ ــت« هیـ ــەك بێـ ــەر بیانوویـ ــەت بەهـ حكومـ
نێـــوان كۆمەڵـــی مەدەنـــی و كۆمەڵـــگای بـــۆرژوازی، چونكـــە 
ئەوكاتـــە لەئەوروپـــا بەشـــێك بـــووە لـــە پێكهاتـــەی شـــارەكان 
و دابەشـــكردنی كار و ســـەرەتای ســـەردەمی ســـەرهەڵدانی 
خولیـــای نەتەوەیـــی بـــووە، لەگـــەڵ بۆچوونـــی ئـــەوەی 
كااڵی زێـــدە بنێردرێتـــە بازاڕەكانـــی دەرەوە كـــە بـــووە 
هـــۆی ســـەرهەڵدانی كۆڵۆنیالیـــزم، ئـــەو زاراوەیـــە مەبەســـت 
ئەڵمانیەكـــەی  شـــێوە  بـــە  بـــۆرژوازی  كۆمەڵگـــەی  لـــە 
بـــەكار دەهێنرێـــت، كۆمەڵـــی مەدەنـــی یـــان بـــۆرژوازی، 
بۆیـــە لەتاكـــەوە دەســـتپێدەكرێت، تایبەتمەنـــدی مافیـــش 
ـــەوە،  ـــە بەهەمـــوو رووگـــە و ئاراســـتەیەكدا بـــاو ببێت ئەوەی
بـــەاڵم هەمەكێتـــی مافـــی ئـــەوەی هەیـــە وەكـــو بنەمایەكـــی 
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خسوســـیەت و وێنـــە زەرووریەتەكـــەی بەرجەســـتە بێـــت، 
گەشـــەكردنی ئاینـــدەی تایبەتمەمدیـــش ئـــەو چركەیەیـــە كـــە 
ــای  ــە مانـ ــن كـ ــتە دەبـ ــەكان بەرجەسـ ــە كۆنـ ــدا دەوڵەتـ تێیـ
قســـەیەی  ئـــەم  رێنیسانســـە«.)51(.  لـــە  بـــەر  دەوڵەتـــی 
ـــۆ  ـــا ب ـــە، تەنه ـــی فەرهەنگـــی و سیاســـی هەی ـــگڵ مەرامێك هی
ســـەروەختی خـــۆی، ئەویـــش بەشـــداریكردنی خەڵـــك و 
ـــای  ـــە رۆشـــنبیران و نووســـەران و خـــاوەن توان بەشـــێك ل
ــە  ــتیش ئەوەیـ ــاوازەكان، مەبەسـ ــە جیـ جۆراوجـــۆرن لەكایـ
فشـــار بخەنـــە ســـەر دەســـەاڵت و دەزگاكانـــی بـــۆ بـــە 
ـــە  ـــەت، بـــەاڵم پرســـیارەكە ئەوەی سیســـتماتیك كردنـــی دەوڵ
ئـــەم رێكخراوانـــە لـــەدوای جهانگیـــری و ســـەرمایەداری 
هاوچەرخـــەوە كـــە هیـــچ بەهایەكـــی بـــۆ هیـــچ كایەیـــەك 
و ئەخـــالق و پرنســـیپێك نەهێشـــتۆتەوە، چـــۆن دەبنـــە 
پێشـــبینی كردبـــوو،  كـــە هیـــگڵ  ئـــەو هێـــزی فشـــارەی 
ــی  ــە دەزگایەكـ ــو تاكـ ــان وەكـ ــەرعیەتی دەزگای پارلەمـ شـ
ــراوەكان  ــوو رێكخـ ــاییەوە، لەهەمـ ــەرووی یاسـ ــەرعی لـ شـ
گرینگتـــرە، كەچـــی ئـــەوەش لـــە سیســـتمی نوێـــدا بـــوو 
ـــە  ـــە دەچن ـــە دەســـەاڵتدارەكانەوە ك ـــی حیزب ـــر كۆنتڕۆڵ بەژێ
ــی،  ــەی سیاسـ ــك و گەمـ ــی خەڵـ ــی دەنگـ ــەردەم كێبەركێـ بـ
كـــرد،  زاڵ  بەســـەردا  ســـەرمایەداری  ویســـتی  هەمـــان 
ـــراق و  ـــە عێ ـــە رۆژهـــەاڵت و بەتایبەتـــی ل لەحاڵێكـــدا ئەمـــە ل
ـــە  ـــرا، گوای ـــع ك ـــەی واقی كوردســـتان، بەشـــێوەیەك تەرجوم
دەتوانـــرێ رێكخـــراوی كۆمەڵگـــەی مەدەنـــی لەبـــری خەڵـــك 
هـــەم ببێتـــە چاودێـــر و هـــەم ببێتـــە هێزێكـــی فشـــار، كەچـــی 
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ئەمـــەش بـــاری نەهێنـــا و وەكـــو مەســـەلەی میدیـــا بـــوون 
بـــە بەشـــێك لەپاڵپشـــتیەكانی سیســـتمی دەســـەاڵتدارێتی و 
بازاڕكـــردن بەچارەنـــووس و قووتـــی كۆچبـــەران و ئـــاوارە 
ــی  ــی سیاسـ ــە قەیرانـ ــە كـ ــی دیكـ ــاوان و كایەكانـ و لێقەومـ
لـــەرووی  پاڕادۆكســـەكە  بـــەاڵم  كـــردوون،  دروســـتی 
فكرییـــەوە و لـــەرووی مێژووییـــەوە ئەوەیـــە كـــە ســـەردەمی 
هیـــگڵ لەگـــەڵ ئـــەم ســـەردەمەدا كـــە هەمـــوو دونیـــا كۆنتـــڕۆڵ 
كـــراوە، جیاوازیەكـــی یەكجـــار زۆری هەیـــە، بەوپێیـــەی كـــە 
چەمكەكانیـــش مانـــای خۆیـــان لەدەســـتداوە و هەمـــان مانـــای 
ـــە دەســـتێوەردانی  ـــۆ نموون ـــاوە، ب ـــان نەم ســـەردەمی هیگڵی
ــی و  ــاری سیاسـ ــر لەكاروبـ ــی تـ ــۆ دەوڵەتێكـ ــك بـ دەوڵەتێـ
ـــەوەی ئێســـتا  ـــو ئ ـــێ دەســـەاڵت، وەك ـــی ب ـــوری دەوڵەتان ئاب
هەیـــە، نـــەك هـــەر نەبـــوو، بگـــرە ستایلەكەشـــی جیـــاوازی 
هەبـــوو، بۆیـــە ئـــەو تیـــۆرەی بـــۆ فشـــار وەكـــو فكـــری 
سیاســـی رابـــردوو كاری پێكـــراوە، ئێســـتا نـــەك هـــەر 

كەڵكـــی نییـــە، بگـــرە ناتوانرێـــت مەترەحیـــش بكـــرێ. 
  ئەگەرچـــی مەودایـــەك لەنێـــوان چەمكـــی دیموكراســـی 
دیموكراســـیەت  بـــەاڵم  هەیـــە،  مەدەنیـــدا  كۆمەڵگـــەی  و 
ئەگـــەر وەهمـــی سیاســـیش بێـــت، بەبـــێ كۆمەڵگەیەكـــی 
شارســـتانی كەلێنێكـــی گـــەورەی تێدەكەوێـــت و هیـــچ كام 
لـــەو چەمكانـــەش بەبـــێ ئەویتریـــان ناكـــرێ، ئەگەرچـــی 
دەركەوتـــووە كـــە كۆمەڵگـــەی مەدەنـــی نێوەندگیرییـــەك 
لەنێـــو ملمالنێـــی چینایەتـــی دەكات و دەبێتـــە پایەیەكـــی 
ــگڵ  ــەاڵم هیـ ــەت، بـ ــەقفی دەوڵـ ــی سـ ــۆ راگرتنـ ــی بـ بنچینەیـ
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دامەزرێنـــەرو داهێنـــەری چەمكەكانـــی وەكـــو كۆمەڵگـــەی 
مەدەنـــی و ئیدیالیزمـــی مۆدێرنـــە و مافـــە. ئـــەو پێـــی وایـــە 
سیســـتمی عەقڵـــی نەبێـــت كـــە وەكـــو یەدەكـــی هـــزری 
دەوڵـــەت، ناكـــرێ بـــاس لـــە چاالكـــی ئۆرگانەكانـــی دەوڵـــەت 
بكەیـــن كـــە بووەتـــە چەمكگەلێكـــی ئیدیۆلـــۆژی، » بەرزتریـــن 
دەربڕینـــی ئـــازادی مـــرۆڤ ســـێ ســـاتە كـــە وجـــوودی 
كۆمەاڵیەتـــی بـــاس دەكات، ئەویـــش خێـــزان و كۆمەڵگـــەی 
ــدا خۆنەویســـتی كار  مەدەنـــی و دەوڵـــەت ە، لەنێـــو خێزانـ
هەیـــە كـــە هانـــی خەڵـــك دەدات بەرژەوەنـــدی خۆیـــان 
وەالوە بنێـــن بـــۆ بەرژەوەنـــدی خزمەكانیـــان، ئـــەو وەكـــو 
بازنەیەكـــی خودپەرســـتی گەردوونـــی، بەرژەوەنـــدی خـــۆی 
لـــە پێـــش هەمـــوو بەرژەوەندییەكانـــی تـــرەوە دادەنـــێ، 
لەالیـــەن  هەروەهـــا دەوڵـــەت كۆمەڵگەیەكـــی ئەخالقییـــە 
ــراوە  ــە ناسـ ــت، بۆیـ ــەكار دەهێنرێـ ــەوە بـ ــۆزی هاوبەشـ سـ

بـــە خۆپەرســـتی گەردوونـــی«. )52(.  
ئـــەو  درووســـت  دەكات،  باســـی  هیـــگڵ  ئەمـــەی 
لەبەرچاوگرتنـــی بەرژەوەندییەیـــە كـــە لەبـــری بـــۆ گشـــت 
بێـــت بـــۆ خـــودە، بـــەاڵم لەئاســـت مەدەنـــی بوونـــی كۆمەڵگـــە، 
ــتنی  ــەندترە، دەوڵەتیـــش لەتێگەیشـ ــەال پەسـ ــتی لـ ــەو گشـ ئـ
هیگڵـــدا كۆمەڵگەیەكـــی ئەخالقیـــە بـــۆ خـــۆ پەرســـتی ئەوانـــی 
تـــر بەكاردەهێنرێـــت، پاداشـــتی خێزانـــی و پێڕاگەیشـــتن بـــە 
كەڵـــك وەرگرتـــن لـــە بەرزبوونـــەوەی نـــرخ لـــە ئاســـتی بـــازاڕ 
و كااڵكان، رەخنـــەی رەخنەگرانـــی سیاســـی لێكەوتـــەوە 
كـــە بەرزكردنـــەوەی حـــەزی ئەوانـــی تـــر بـــوو لەپێنـــاو 
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گروپێـــك كـــە دژی مەدەنییەتـــی كۆمەڵگـــە بـــوون، لـــەدژی 
بەرژەوەنـــدی گشـــت، لـــە حاڵێكـــدا كـــە بـــاس دێتـــە ســـەر 
ـــك،  ـــان هەرێمێ ـــەك ی ـــان نەتەوەی ـــەك ی ـــان قەوارەی شـــار، ی
لـــە هـــزری سیاســـی كۆمەاڵیەتیـــدا ئامانجێكـــی قوڵتـــری 
هەیـــە كـــە پەیوەنـــدی بـــە ناســـنامەی كۆمەڵگەیەكـــی فـــرە 

رەنگـــی هەیـــە، كـــە ئەمەیـــە كۆمەڵگـــەی مەدەنـــی.  
كۆمەڵگـــەی مەدەنـــی بەشـــێكە لەڕێوڕەســـمی پیادەكردنـــی 
سیســـتمی دیموكراســـی و بەدەزگایـــی كـــردن و یاســـا 
لەكوردســـتان، دەســـەاڵت بانگـــەوازی ئـــەوە دەكات كـــە 
دەزگاكانـــی كۆمەڵـــی مەدەنـــی گەشـــەپێدەدات تاكـــو تـــەواوی 
لـــەدەرەوەی  كۆمەاڵیەتیـــەكان  گروپـــە  و  ئۆرگانـــەكان 
كایەكانـــی خۆیـــان  حیـــزب و حكومـــەت، مومارەســـەی 
بكـــەن و هـــاوكاری حكومـــەت بكـــەن لـــە بەڕێوەبردنـــی 
كۆمەڵـــگا، كەچـــی بەپێچەوانـــەی پرنســـیپەكانی دیموكراســـی 
و كۆمەڵـــی مەدەنـــی، تـــەواوی دەزگاكان كۆنتڕۆڵدەكرێـــن 
و قەڵەمـــڕەوی خۆیانـــی تێـــدا دەكـــەن بەنـــاوی سیســـتمی 
ســـەربەخۆیی )دەزگا و ســـەندیكا و یەكێتیـــەكان( ە وە 
ئەوانیـــش وەكـــو خۆیـــان دەڵێـــن« تەنهـــا دەوری تەماشـــاكەر 
دەبینیـــن تێیـــدا«. چونكـــە جەنـــگ كـــردن لەســـەر چەنـــد 
ـــەو مانایـــەی  ـــۆ پارلەمـــان، درووســـت هـــەر ئ كورســـییەك ب
ـــەك  ـــەش كـــە هەمـــوو الی ـــەم دامەزراوان ـــە. لەراســـتیدا ئ هەی
لەئۆرگانـــی حیزبـــی  بەئۆپۆزســـیۆن و دەسەاڵتیشـــەوە، 
ـــە  ـــچ ســـەربەخۆییەكیان نیی ـــن و هی ـــر نیی ـــەوالوە هیچـــی ت ب
لەكاركردنـــدا و ناشـــبێت لەئاینـــدەدا، تەنانـــەت لەگرتنـــی 
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و  كارگێـــری  دەســـتەی  حیـــزب  كۆنفرانسەكانیشـــدا 
ـــێ  ـــر بەب ـــی ت ـــەر دەزگایەك ـــان ه ســـەرۆكایەتی ســـەندیكا، ی

هەڵبژاردنێكـــی شـــەرعی دەستنیشـــان دەكات. 
دژ  شـــەڕی  مەدەنییـــەت،  چەســـپاندنی  شـــەڕی 
نوێـــی  مۆدێـــل  دواكەوتنـــی  و  بەكۆنەپەرســـتی 
ســـەرمایەدارییە كـــە لەرێگـــەی تاقمـــی سیاســـیەوە نمایـــش 
دەكرێـــت، كوشـــتنی ئیـــرادەی تـــاك و پیســـكردنی ژینگـــە 
و بـــێ بەهاكردنـــی هەمـــوو ئـــەو شـــتانەی كـــە پێشـــتر 
ــی  ــر عینوانـ ــتا لەژێـ ــرد، ئێسـ ــانازی پێوەدەكـ ــە شـ كۆمەڵگـ
ـــە  نوێگەریـــی لەبەیـــن چـــوو، »ئـــەوەی كـــە میشـــیل فۆكـــۆ ل
كتێبـــی چاودێریكـــردن و ســـزا باســـی دەكات، چۆنییەتـــی 
گواســـتنەوەی خـــودە لەبـــاری ئەخالقییـــەوە كـــە لەژێـــر 
دانەرەكانـــی  وەعـــز  بنچینـــەی  و  فەرمـــان  هەژموونـــی 
دەرەوەیـــە كـــە بـــە بارتەقـــای لێكۆڵینـــەوە لـــە پێدانـــی بـــوون 
و رەهەنـــدە ئیســـتاییەكانییەتی، فۆكـــۆ لەســـەر ئاســـتی تـــاك 
جەخـــت لـــە تایپـــی تـــاك و خودێتـــی هەقیقـــەت دەكاتـــەوە 
ــوەی  ــە چوارچێـ ــالق وادەكات لـ ــە ئەخـ ــە، چونكـ لەكۆمەڵگـ
ئەویـــش  پێبدرێـــت،  گرینگـــی  هەقیقەتـــدا  مێـــژووی 
پەیوەندیـــی تاكـــە بـــە خـــودەوە، كـــە ئەمـــە لـــە كۆمەڵگـــەی 
زۆرەملـــێ دا ســـزای لەســـەرە«. )53(. لـــەوەش گرینگتـــر 
پەیوەندیـــی  كـــە  لێكۆڵینەوەیەیـــە  ئـــەو  فۆكـــۆ  لـــەالی 
بنچینەیـــی تـــاك بـــە هەقیقەتـــەوە ئاشـــكرا دەكات، ئەمـــە 
مامەڵەكـــردن و تێگەیشـــتنی دەســـەاڵتە بـــۆ هۆشـــیاری 
ـــی لەگـــەڵ ســـتراتیژییەتی  ـــە كردنیەت ـــاك، هەروەهـــا مامەڵ ت
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بەرهەمهێنانـــی هەقیقەتێـــك كـــە بەرهەمـــی مەعریفەیـــە، ئـــەو 
مەعریفەیـــەی كـــە ئیشـــكالیاتی شـــتە شـــاز و ئاســـاییەكان 
ــە  ــەوە لـ ــز دووری ناخاتـ ــەاڵم هەرگیـ ــەوە، بـ ــودا دەكاتـ جـ

نادیـــار.  ئیدیۆلۆژیایەكـــی 
و  نەتەوەیـــەك  گوتـــاری  تـــاك  زاڵبوونـــی  مەترســـی 
ئایینێكـــی دیاریكـــراو بەســـەر ئەوانـــی دیكـــەی بێناســـنامە 
ــێكی  ــەدا، مەترســـی چاندنـــی ترسـ ــتوپەنای دیكـ و بـــێ پشـ
ئیدیۆلۆژییـــە لـــە زەینـــی هەمـــووان كـــە بەهـــۆكاری جـــودا و 
لەرێگـــەی گروپـــە ســـەلەفییەكانەوە كـــە خـــراپ كەڵكیـــان لـــە 
ئاییـــن وەرگرتـــووە و دەســـەاڵتیش زەمینـــەی بـــۆ خـــۆش 
ــكەش  ــەن و پێشـ ــازادی رەسـ ــە ئـ ــن لـ ــردوون، رێگەگرتـ كـ
كردنـــی جـــۆرە ئازادییەكـــی درووســـتكراوی نمونەیپـــی، 
ــی  ــی سیاسـ ــۆ ژینگەیەكـ ــكردن بـ ــە خۆشـ ــا زەمینـ هەروەهـ
ـــەك دژ بەخـــۆی،  ـــە كااڵی كـــە فەرهەنـــگ و رۆشـــنبیری بكات
ــە  ــەی كـ ــە جیاوازانـ ــەو جەنگـ ــێكن لـ ــە بەشـ ــوو ئەمانـ هەمـ
لەبـــری ئـــەوەی كۆمەڵگـــە بەمەدەنـــی بێـــت، بەپێچەوانـــەوە 
ژیانێكـــی  كـــە  دەكات  قەناعەتیـــش  و  دوادەكەوێـــت 

راســـتەقینەیە. 
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ئۆلیگارشیزمی سیاسی 

 بنەچـــەی ئـــەم زاراوە سیاســـییە واتـــە دیموكراســـی، 
گرتـــووە،  ســـەرچاوەی  ئەســـیناوە  ســـەردەمی  لـــە 
وەختێـــك گروپێكـــی دەســـتەبژێری سیاســـی دەســـەاڵتی 
بنەماڵەیـــی  گروپێكـــی  كـــە  گرتەدەســـت  دەوڵەتشـــاریان 
بـــوون، ئەفاتـــۆن لـــە كتێـــی كۆمـــاردا نووســـیویەتی و 
ـــەدوای  ـــەم زاراوە سیاســـییە كـــردووە، دواب ـــۆ ئ ئامـــاژەی ب
ئـــەو ئەڕســـتۆ بـــە شـــێوەیەكی تـــر ئـــەم زاراوەیـــەی لـــە كتێبـــی 
سیاســـەت دا شـــیكردۆتەوە، بەومانایـــەی كـــە ئۆلیگارشـــی 
دەستبەســـەرا  و  بنەماڵەیـــی  دەســـەاڵتی  مانـــای  تەنهـــا 
بەڵكـــو  بەراســـتەوخۆ،  نییـــە  دەوڵـــەت  ماڵیاتـــی  گرتنـــی 
دەكەوێتـــە ســـەر موڵكیـــەت و ســـامانی دەوڵەتەكـــە و دواتـــر 
دەچێتـــە خزمەتـــی چینێـــك، ئـــەم زاراوەیـــەش لەبەرامبـــەر 
دەســـەاڵتی ئـــەو كەمینەیـــە بەكارهاتـــووە كـــە لـــەدوای خـــۆی 
ــی  ــە پیاوانـ ــن لـ ــە بریتییـ ــێ كـ ــەكان بەرهەمدێنـ ــە زاڵـ گروپـ
خـــاوەن موڵـــك و پیشەســـازی و بـــازاڕ، هەمـــوو ئـــەم مانـــا 
جیاوازانـــەش لـــە هەنـــاوی دیموكراســـیەتدا بەرهەمهاتـــووە. 
ئەفاتـــون كاتێـــك رەخنـــە لـــە دیموكراســـی دەگرێـــت، 
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تەنهـــا وەكـــو سیســـتم چـــاو لـــە كەموكوڕییەكانـــی نـــاكات، 
ــی  ــەری برسـ ــۆ كارێكتـ ــەوە بـ ــێكی دەگەڕێنێتـ ــو بەشـ بەڵكـ
مرۆڤـــی  دەڵـــێ«  بۆیـــە  دەســـەاڵت،  بـــۆ  چاوچنـــۆك  و 
پلەبەنـــدی  بایـــەخ بەریزبەنـــدی و  دیموكراتـــی هەرگیـــز 
ـــی  ـــوان خۆشـــی و چێژەكان ـــك لەیەكســـانی نێ ـــادات، جۆرێ ن
ـــە  ـــی خـــۆی دەدات درووســـت دەكات و ســـەركردایەتی ژیان
ــانس  ــەوەی بەشـ ــو ئـ ــت، وەكـ ــە زوو دێـ ــەی كـ ــەو كەسـ ئـ
بڕیـــار بـــدات تاوەكـــو لـــەم كەســـە تێردەبێـــت، ئینجـــا دەیداتـــە 
كەســـێكی تـــر، لەشـــوێنێكی تـــردا دەڵـــی دیموكراتییـــەت 
ـــە  ـــی گەورەی ـــی و بازاڕێك ـــی و گەندەڵ ـــە بەڕەڵای ـــە ل بریتیی
ـــە  ـــازاڕی ئەســـپێیە، مەزادخانەیەكـــی دەســـتوورییە، بۆی و ب
مـــرۆڤ دەتوانـــێ ئـــەو نموونەیـــە هەڵبژێرێـــت كـــە لەگـــەڵ 
بەرهەمـــی  دووبـــارە  دەیەوێـــت  و  دەگونجێـــت  خۆیـــدا 
بهێنێتـــەوە«)54(. ئـــەم قســـەیەی ئەفاتـــون بـــۆ هەمـــوو 
ســـەردەمێك دەشـــێت، بـــۆ نموونـــە بـــۆ ئێســـتای جهـــان 
دەشـــێت پراكتیـــك بكـــرێ، چونكـــە هەمـــوو كارێكتـــەرە 
ـــزە و حـــەز تەماشـــای  سیاســـییە ناســـراوەكان وەكـــو غەری
ــەوە  ــان بەهـــۆی دەزگای دیكـ ــە یـ ــەن، بۆیـ دەســـەاڵت دەكـ
رێگـــەی رادەســـتكردنیان نییـــە، یـــان ئەوەتـــا حەزناكـــەن 
رادەســـتی كەســـێكی تـــری بكـــەن و ئـــەم دیمەنانەشـــی 
لێبەرهەمدێـــت كـــە گەورەتریـــن دەزگای شـــەرعی لەرێگـــەی 
هێزێكـــەوە كۆنتـــڕۆڵ دەكرێـــت وەكـــو ئـــارەزوو و وەكـــو 
ــری  ــێكی تـ ــد كەسـ ــك و چەنـ ــتی گروپێـ ــیش رادەسـ شانسـ
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یـــۆرۆ و مەســـەلەی  نێـــوان ناوچـــەی  دەكات، كێشـــەی 
بـــۆ  ســـكۆتلەندا  و  ئێرلەنـــدا  پارلەمانـــی  و  ســـكۆتلەندا 
بڕیـــاردان لەســـەر ســـەربەخۆیی و مەســـەلەی پارلەمانـــی 
توركیـــا كـــە لەالیـــەن ئاكەپـــەوە كۆنتـــڕۆڵ كـــراوە و ئەوانـــی 
لەیەكتـــر  دیمەنـــەكان  هەمـــوو  پەراوێزخـــراون،  تریـــش 
ـــە  ـــەو بۆشـــاییە سیاســـیەیە ك ـــی ئ ـــە ئەنجام ـــە ل دەچـــن، ئەم
چەپـــی مۆدێـــرن و لیبـــرال دیموكراســـەكان لـــە دونیـــادا 
ناتوانـــن ببنـــە ئەلتەرناتیـــڤ و ناشـــتوانن لەگـــەڵ هاوكێشـــەی 

نێودەوڵەتیـــدا خۆیـــان بگونجێنـــن. 
ـــادا و  ـــەو سیســـتمانە لەسەراســـەری دونی ـــك ل ـــچ یەكێ هی
ـــە ترســـی سیاســـەت و لەترســـی لەدەســـتدانی دەســـەاڵت  ل
لەالیـــەن ماڵـــی مەلیكـــەوە، نـــەك هـــەر هـــەوڵ بـــۆ رووخانـــدن 
و البردنیـــان لەدەســـەاڵت بوونـــی نییـــە، بەڵكـــو موناقەشـــەی 
لەبـــارەوە ناكرێـــت، بۆیـــە دەڵێیـــن دیموكراســـیەت بـــەو 
فۆڕمـــەی كـــە بـــاوە و هەیـــە، سیســـتمێكی ســـتەمكاری 
نادیـــارە، چونكـــە ئابـــوری حوكمـــی چینـــەكان دەكات و 
جێگـــە و رێگـــە بـــۆ هـــەژار و دەوڵەمەنـــد دیاریـــدەكات، نـــەك 
نەهێشـــتنی جیـــاوازی لەهەمـــوو بوارەكانـــدا »فەرمانڕەوایـــی 
دیموكراســـیەتی  كـــە  تونـــدڕەو  زۆرینـــەی  كردنـــی 
نادەســـتووریە، مەترســـی كەمتـــرە لـــە ئۆلیگارشـــیەت و 
ســـتەمكار، دیموكراســـی بـــەاڵی ئەفالتونـــەوە حومڕانییەكـــە 
ـــی  ـــدووە و یەكێت ـــوری ســـنووری تێپەڕان ـــی ئاب ـــدا خەبات تێی
نێـــوان  ناكۆكـــی  هەڕەشـــەی  بـــەر  كەوتۆتـــە  دەوڵـــەت 
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ئەگـــەر  پێیوایـــە  ئەفاتـــون  بۆیـــە  هـــەژار،  و  زەنگیـــن 
جیـــاوازی گـــەورە لەنێـــوان بـــاری ئابـــوری خەڵكـــدا هەبێـــت، 
ئـــەوا دەوڵـــەت ناتوانـــێ بـــە هیـــچ شـــێوەیەك كاروبارەكانـــی 
بەشـــێك  بەڕێوەببـــات«.)55(.  بەرێكوپێكـــی  بەشـــێوەیەك 
لـــە لێكۆلەرانـــی سیســـتمی سیاســـی، پێیانوایـــە كـــە ئـــەم 
سیســـتمە ناجێگیـــر و ناتـــەواوە، واتـــە ئۆلیگارشـــیزم وەك 
سیســـتمێكی ماڵیـــی ئابـــوری، لـــە نموونـــەی ئامریـــكا و 
)ســـایمۆن  بەشـــەرییەتن،  خوێنمـــژی  دیكـــەی  واڵتانـــی 
ــی  ــەری ئامریكـ ــەر( دوو نووسـ ــری وینتـ ــۆن و جفـ جۆنسـ
ئابوریـــن، بـــاس لـــەوە دەكـــەن كـــە دەكرێـــت دوو حیـــزب 
یـــەك  نێـــو  لـــە  دیموكراســـی  ئۆلیگارشـــیزمی  وەكـــو 
سیســـتمدا بمێننـــەوە لـــە دەســـەاڵتدارێتی وەكـــو كۆمـــاری 
ــەر  ــوون لەسـ ــەوان رێكەوتـ ــە ئـ ــەكان، چونكـ و دیموكراتییـ
ئەخالقـــی ئۆلیگارشـــیزم كـــە بنەماڵـــە تێیـــدا وەكـــو ســـەروەر 
بمێنێتـــەوە، بەپێچەوانـــەی ئـــەوەی لـــە ســـۆڤییەتی كـــۆن 
ـــش  ـــوو ئەوی ـــزب ب ـــەك حی ـــۆ ی ـــا ب ـــوو، ئۆلیگارشـــیزم تەنه ب
ـــەی  ـــوون، لەراســـتیدا ئەم ـــاو كۆمۆنیســـتەكان ب ـــی بەن گروپ
كـــە ئێســـتا بەنـــاوی دیموكراســـیەتەوە لەواڵتانـــی مەلیكـــی 
رۆژئـــاوا هەیـــە، جۆرێكـــە لـــە قۆرخكردنـــی دەســـەاڵتی 
و  موڵـــك  لەرێگـــەی  و  بنەماڵـــەوە  لەرێگـــەی  سیاســـی 
بـــە موڵكایەتـــی كردنـــی جوگرافیـــا و ســـامانی واڵتەكـــە، 
ــاگا و  ــار و بەئـ ــك بەناچـ ــە خەڵـ ــەرعییەتێكە كـ ئەویـــش شـ
بـــێ ئاگایانـــە ئـــەم ئۆلیگارشـــییەی قبـــوڵ كـــردووە، بۆیـــە 
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ــییزمە  ــەم ئۆلیگارشـ ــوان ئـ ــەاڵت لەنێـ ــتكردنی دەسـ رادەسـ
نوێیـــە شـــێوەیەكی دیكـــەی دیموكراســـیەتی رۆژئاوایـــە كـــە 
دەســـتوور و دەنگـــدان دەرەنجامەكـــە دەدەنـــە دەســـتەوە، 
بـــەاڵم ئەمـــەش هەمـــوو رۆژئـــاوای نەگرتۆتـــەوە، بگـــرە 
نیـــوەی زیاتـــری رۆژئـــاوا سیســـتمی پادشـــا نشـــینییە وەكـــو 
ـــد،  ـــا و هت ـــكا و بەریتانی ـــدا و بەلجی ئەســـكەندەنافیا و هۆڵەن
ــانەوە حیزبێـــك  بـــەاڵم لەرێگـــەی هەڵبژاردنێكـــی رووكەشـ
ـــۆ پاراســـتنی دەســـەاڵتی  ســـەردەكەوێ و ســـەرەنجامیش ب

ــە.  ــە ی مەلیكـ ــە بنەماڵـ ــیە كـ ئۆلیگارشـ
رادەســـتكردنی دەســـەاڵت لـــە هێزێكـــەوە بـــۆ هێزێكـــی 
ـــە هەمیشـــە  ـــت ك ـــەوە ســـەرچاوە ناگرێ ـــەو عەقلیەت ـــە، ل دیك
رۆژهـــەاڵت  لـــە  ئـــەوەی  دەبینـــێ،  بەمانـــەوەوە  خـــەون 
هەســـتی پێدەكرێـــت، بەشـــیكی بیرۆكـــەی ئـــەو تاكەیـــە 
كـــە  رابـــردووەوە  بنەچـــەی  بەرهەمهاتـــووی  كـــە 
ـــووە،  ـــن بەرهەمهات ـــی ئایی لەدەســـەاڵتدارێتی شـــێخ و پیاوان
بۆیـــە ئامـــادە نییـــن دەســـەاڵت لەرێگـــەی سیســـتمێك كـــە 
نەیانبینیـــوە رادەســـتی بكـــەن بـــۆ كەســـێكی دیكـــەی نەنـــاس، 
بۆتـــە  و  رێنیسانســـە  موڵكـــی  سیســـتمە  ئـــەم  چونكـــە 
كولتـــوور، بۆیـــە ناكرێـــت داوا لـــە رۆژهەاڵتـــی بكەیـــن ئـــەوە 

پراكتیـــك بكـــەن. 
»گۆڕینـــی دەســـەاڵتی پەیوەندییـــە شەخســـییەكان بـــە 
دەســـەاڵتە ماتریالییـــەكان كـــە بەهـــۆی دابەشـــبوونی كارەوە 
بەدیهاتـــوون، ناتوانـــێ بەدەركردنـــی ئـــەو فكـــرە گشـــتیانە 
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ــاندا بكرێـــت، بەڵكـــو لەناوبردنـــی ئـــەوە  لـــە مێشـــكی ئینسـ
تەنهـــا لەالیـــەن ئەوكەســـانەی كـــە دووبـــارە ئـــەم دەســـەاڵتە 
دابەشـــبوونی  مادییەیـــان كردۆتـــە ملكەچـــی خۆیـــان و 
كار هەڵدەوەشـــێننەوە مومكینـــە، ئەمـــە بەبـــێ كۆمەڵبـــوون 
ـــە نێـــو خـــۆی كۆمەڵدایـــە كـــە هـــەر كەســـە  ناكرێـــت، تەنهـــا ل
هـــۆكاری پێگەیاندنـــی ماددییەكانـــی خـــۆی لـــە هەمـــوو 
ئـــازادی تاكـــە كـــەس تەنهـــا  الیەكـــەوە هەیـــە، كەواتـــە 

ــت«.)56(  ــن دەبێـ ــدا مومكیـ ــۆی كۆمەڵـ لەناوخـ
قەیرانـــی دیموكراســـی بۆخـــۆی هـــەم درووســـتكەری 
ــیۆن  ــەرەتا ئۆپۆزسـ ــە سـ ــازی كـ ــەم چاكسـ ــە و هـ قەیرانـ
بەرهەمدێنـــێ و هەندێكجاریـــش ئـــەو هێـــزە ئۆلیگارشـــیانەی 
ـــزی كاری  ـــر هێ ـــی ت ـــەوە جارێك ـــەی جیهانگیریی ـــە لەرێگ ك
ــا  ــترین نـــرخ تەماشـ ــە بـــێ ئەرزشـ ــیاوی بـ ــانی ئاسـ ئینسـ
دەكـــەن و ئیســـغاللی دۆخـــی ئابـــوری و كۆمەاڵیەتـــی 
واڵتەكانیـــان دەكـــەن، »بـــەاڵم ئـــەو شـــتەی كـــە بارودۆخـــی 
رەوشـــی گـــوزەر بـــەرەو دیموكراســـی ئاراســـتە دەكات، 
بەرجەســـتبوونی ئۆپۆزســـیۆنی دیموكراتییـــە لـــە چـــاو 
گروپـــە نەیارەكانـــی تـــردا، تەنانـــەت لـــە حاڵەتـــی روودانـــی 
گـــوزەری ســـەرەتایی بـــەرەو دیموكراســـی لەســـەرەوە 
بەهێـــز،  دیموكراســـی  ئۆپۆزســـیۆنی  نەبوونـــی  لـــە  و 
ـــێ و  ـــەرزۆك دەب ـــوو الواز و ل ـــەم هات دیموكراســـی بەره
كەوابـــوو بـــۆ ئـــەوەی دەســـەاڵتی دەوڵـــەت دەستاودەســـتی 
پێبكـــرێ دەبـــێ ئۆپۆزســـیۆن هەبێـــت و دژی ئۆلیگارشـــیزم 
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بێـــت، نـــەك دووبـــارە كردنـــەوەی ئـــەو سیســـتمە«.)57( 
ئـــەو  بونیادنانـــی  ئۆپۆزســـیۆن  بوونـــی  لـــە  مەبەســـت 
عەقڵەیـــە كـــە سیســـتمی رەخنەیـــی وەكـــو نەریـــت قبـــوڵ 
بـــكات و خەڵـــك بچێتـــەوە جغـــزی خـــۆی و لەبـــری رەخنـــە 
لـــە حیزبـــی یەكتـــر بگـــرن، رەخنـــە لـــە دەســـەاڵت بگـــرن 
و ئۆپۆزســـیۆنیش نەبێتـــە ســـتایلێكی دیكـــەی حیزبـــی 
دەســـەاڵت و ئۆلیگارشـــیزمێكی مۆدێـــرن. بـــەاڵم ئەمـــە 
لەدونیایەكـــدا بەرهەمدێـــت كـــە حیـــزب وەكـــو كەرەســـتە 
بێـــت و هـــەوڵ بێـــت بـــۆ ئەزموونكردنـــی سیاســـەت بـــكات، 
ــا  ــێك تەماشـ ــو موقەدەسـ ــەیی بێـــت و وەكـ ــەك هەمیشـ نـ
ـــەوە بەرگـــری  ـــە كارە پۆزەتیـــڤ و نیگەتیڤەكانیی ـــت ب بكرێ
لێبكرێـــت، وەكـــو ئـــەوەی لـــە رۆژهـــەاڵت و بەتایبەتـــی 
نموونـــە  بـــۆ  دەبینرێـــت،  كوردســـتان  و  عێـــراق  لـــە 
حیزبـــی  شـــێوەی  بەهەمـــان  ئۆپۆزســـیۆنیش  حیزبـــی 
دەســـەاڵت كەڵكـــی لـــە جەماوەرەكـــەی وەرگرتـــووە و 
بـــووە بـــە هێزێكـــی سیاســـی پۆپۆلیســـتی كـــە ئـــەوان 
ــی  ــە وەبەرهێنانـ ــان لـ ــراپ كەڵكیـ ــی ئابـــوری، خـ ــە جیاتـ لـ
بەشـــەری وەرگرتـــووە كـــە هیـــچ جیاوازییەكیـــان لەگـــەڵ 

ــە.  ــیزم نییـ ئۆلیگارشـ
ئـــەو جهانگەراییـــەی كـــە یەكێـــك لـــە دروشـــمەكانی كـــە 
ــییە و بـــە پێچەوانەشـــەوە  پشـــگیری لێـــدەكات، دیموكراسـ
خـــۆ  جهانگەراییـــە،  دیموكراســـی  لـــە  پشـــگیریكردن 
ئەگـــەر بـــە دوو وشـــە بـــاس لـــە جهانگەرایـــی بكەیـــن 
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و  زانیارییـــە  و  داتـــا  گواســـتنەوەی  درووســـت  »ئـــەوا 
دەكەیـــن  شـــعور  كەواتـــە  پلەیەكـــدا،  لـــە  پەلەكردنێتـــی 
كـــە  ئـــەوە  یـــان  یەكگرتـــوودا دەژیـــن،  لەیـــەك جهانـــی 
هەموومـــان لـــە گوندێكـــی كەونیدایـــن و پێكـــەوە بوویـــن بـــە 
ــوێن  ــە شـ ــان لـ ــر و پەیوەندییەكانمـ ــی یەكتـ نزیـــك و خزمـ
و كاتێكـــی دیاردایـــە«.)58(. لەكاتێكـــدا ئـــەم جهانگەراییـــە 
هەمـــوو هەوڵێكـــی بـــۆ نەهێشـــتنی شوناســـی نەتەوەییـــە 
تاكـــو یەكســـانییەكی ســـەرمایەداری هاوچـــەرخ بنوێنـــێ، 
ــەتمان  ــەی سیاسـ ــی دیكـ ــانە نموونەیەكـ ــی پاڕادۆكسـ كەچـ
پێشـــكەش  هاوچەرخـــدا  سیاســـەتی  پەراوێـــزی  لـــە 
دەكات، ئەویـــش زینـــدوو كردنـــەوەی بیـــری نەتەوەیـــی و 
راســـیزم و تونـــدڕەوی و توندیـــژی گەالنـــە لەبەرامبـــەر 
یەكتـــردا، هەروەكـــو ئـــەوەی كـــە لـــە ئەوروپـــا دەبینرێـــت 
چ لـــە ئاســـتی دەوڵـــەت و چ لـــە ئاســـتی كۆمەاڵیەتـــی كـــە 
ــدا دەكرێـــت و دەبـــن  چـــۆن مامەڵـــە لەگـــەڵ خەڵكـــی بیانیـ
بـــە قوربانـــی گەمـــەی مافیـــاكان و سیاســـەت و هتـــد. 
لـــە شـــوێنێكی تریشـــدا داواكاری لـــە الیەنـــە سیاســـی و 
ــان  ــتكراوەكان دەكات، بڕوایـ ــییە درووسـ ــە سیاسـ شوناسـ
ـــە  ـــت، ئەم ـــر هەبێ ـــی یەكت ـــە ئەزموون ـــر و ب ـــی یەكت ـــە بوون ب
لـــە كاتێكدایـــە كـــە ئـــەم سیاســـەتەی جهانگەرایـــی پێشـــكەش 
كـــردووە، هەوڵـــی دیكـــەی ســـتراتیژی ئەوەیـــە كـــە هەرچـــی 
گـــەالن و خەڵكـــی ســـەر ئـــەم زەمینـــەی كـــە نـــاوی نـــاوە 
ـــە  ـــوری و سیاســـی و ب ـــران ئاب ـــە قەی گوندێكـــی بچـــووك، ب
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بـــاج و بێكارییـــەوە ســـەرقاڵ كـــردووە، ئەمـــەش بۆتـــە هـــۆی 
درووســـتبوونی هەژمونێكـــی دیكـــەی ســـیحراوی دەوڵەتـــی 
ژێـــر كۆنتڕۆڵـــی دەســـتەبژێرێك كـــە تەنهـــا خۆیـــان بڕوایـــان 

بـــەو دەستاودەســـتكردنی دەســـەاڵت هەیـــە. 
لەوەتـــەی بیـــری سیاســـی و فەلســـەفەی سیاســـی هەیـــە و 
موناقەشـــە دەكرێـــت، قســـە لەســـەر ئەوەیـــە دەســـەاڵت ئایـــا 
ـــان بەدەســـت  ـــت، ی ـــی دەســـتەبژێرەوە بێ بەدەســـت گروپێك
خەڵكـــەوە بێـــت خۆیـــان خۆیـــان بەڕێوەببـــەن و ناعەدالەتـــی 
نەبێـــت، ئـــەم موناقەشـــەیە نەگەیشـــتە ئامانجێـــك، چونكـــە 
بەهـــەردوو رووەكەیـــەوە ســـەقامگیر نابێـــت، یەكـــەم ئـــەو 
سیســـتمە ئابـــوری و تەكنۆلۆژیـــەی ئێســـتا حاكمـــە لەهەمـــوو 
ئابـــوری  حوكمڕانـــی  سیســـتمی  بەبـــێ  خەڵـــك  دونیـــا، 
دەرهەقـــی نایـــەن، دووهـــەم ئـــەم سیســـتمە لەئەنجامـــی 
ملمالنێـــی نێـــوان چینـــەكان هاتۆتـــە بەرهـــەم، كەوابـــوو 
رێگـــەی تێناچێـــت ریشـــەكێش بكـــرێ بـــەو ئیدیۆلۆژیـــا 
ـــن  ـــا خراپتری ـــە باشـــترینەوە ت ـــە ل ـــی، بۆی ـــەی كـــە دژیەت كۆن
ــتهێنانی  ــی و وەدەسـ ــی نموونـــەی بیـــری سیاسـ وەرگرتنـ
ـــەم كێشـــەیەی  ـــی ئ ـــی واقیع دەســـەاڵتدارێتیە لەســـەر زەمین

چارەســـەری نـــاكات. 
تیۆریســـین  باشـــترین  دوو  وەكـــو  لینیـــن  و  ماركـــس 
و  پیشەســـازی  شۆڕشـــی  مەزنـــی  پراكتیكێكـــی  و 
شۆڕشـــی ئوكتوبـــەرن، هەروەهـــا مۆســـۆلینی و هیتلـــەر 
و  سیاســـی  سیســـتمی  خراپـــی  نموونـــەی  دوو  وەكـــو 
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بـــوون،  پاڵەوانـــی جەنگـــی مەترســـیدار  ســـەركوتكەر و 
سیاســـەتمەدارانی  زۆربـــەی  لەنیۆانیشـــیاندا  هەروەهـــا 
ــان  ــەوەی خۆیـ ــێ ئـ ــەیە بـ ــەو كێشـ ــەڕ ئـ ــك لەمـ دیموكراتیـ
لـــەوە  بیریـــان  بزانـــن بەشـــێوازێكی مانـــدوو نەناســـانە 
ـــرد،  ـــار ك ـــەركات رێســـایەكی گشـــتییان تۆم ـــەوە »ه كردۆت
ـــم  ـــەر حوك ـــە ئەگ ـــوون ك ـــەو پرســـیارە داب ـــی ئ ـــر لەوەاڵم پت
ــكات.  ــم بـ ــێ حوكـ ــێ دەبـ ــێ و كـ ــت كـ ــە دەسـ ــۆڕا بدرێتـ گـ
باشـــترینەكان  دەبـــێ  بـــووە  ئـــەوە  ئەفاتـــون  وەاڵمـــی 
حوكـــم بكـــەن، ئـــەوەش بەڕاشـــكاوی وەاڵمێكـــی ئەخالقـــی 
بـــووە، ماركـــس و ئەنگڵـــس وەاڵمیـــان داوەتـــەوە دەبـــێ 
زەحمەتكێـــش حوكمـــی خۆیـــان بكـــەن، نـــەك ســـامانداران 
ـــڕۆ،  ـــو ئەم ـــا زەبەالحـــەكان وەك ـــای كۆمپانی ـــی مافی و گروپ
دەبـــێ زەحمەتكێشـــان سیســـتمی دەوڵـــەت بەڕێوەببـــەن 
هێـــزی  دەبـــێ  ئـــەوان  بكـــەن،  بەرقـــەرار  عەدالـــەت  و 
ــەم  ــرەدا ئـ ــدا، لێـ ــەر ناعەدالەتیـ ــت بەسـ ــان هەبێـ دیكتاتۆریـ
هـــۆكارە ئەخالقییـــە تۆزێـــك شـــاراوەیە، بـــەاڵم هەڵبـــەت ئـــەو 
زەحمەتكێشـــە باشـــانەن نـــەك ســـاماندارە خراپـــەكان«. )59( 
ئـــەم قســـەیەی پۆپـــەر بـــۆ ســـەردەمی بـــەر لەهاتنـــی 
ـــی ســـەرمایەداری هاوچـــەرخ  ـــل نوێ دیموكراســـییەتی مۆدێ
ئـــەم ســـەرمایەدارەی ئێســـتا  بەكەڵـــك دهـــات، چونكـــە 
كـــە  نییـــە  پێویســـت  جەوهـــەرەی  ئـــەو  دەقـــاودەق 
ــە بـــۆ سیاســـەت،  ــان هەیـ ــدا مانایـ لەناوەڕۆكـــی چەمكەكانـ
بەڵكـــو ئـــەو سیســـتمەی دەوێـــت كـــە درێـــژە بەتەمەنـــی 
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دەســـەاڵتەكەی و دەوڵەمەندكردنـــی ئـــەو كۆمپانیایانـــەی 
كـــە دونیـــا بەڕێـــوە دەبـــەن، هـــەروەك ئـــەوەی كـــە كۆمپانیـــا 
زەبەالحەكانـــی وەكـــو ) ئیكســـۆن مۆبیـــل و شیشـــرۆن و 
ــەزار  ــان هـ ــە دەیـ ــەن كـ ــد( هـ ــت و هتـ ــاڵ و روس نەفـ تۆتـ
كۆمپانیـــای جۆراوجـــۆری دیكـــە لـــە پەراوێـــزی ئەوانـــەوە 
لـــە  بـــازاڕ دەكـــەن و چەندیـــن حیـــزب ی ئۆلیگارشـــی 
ـــەش  ـــزن. بەم ـــەوان دەپارێ ـــدی ئ ـــدا بەرژەوەن ـــن واڵت چەندی
ســـەرمایەداری بـــۆی دەركەوتـــووە كـــە زەحمەتكێشـــان 
چیتـــر ناتوانـــن ئـــەو دنیـــا بەڕێوەببـــەن كـــە لـــە باشـــترین 
حاڵەتـــدا ســـۆڤیەتی لەبەرچـــاوە وەكـــو ئەزمـــوون، گوایـــە 
لەژێـــر چنگـــی زەحمەتكێـــش  بەڕێوەبردرنـــی ســـۆڤیەت 
بـــووە، بـــەاڵم بـــۆ رەواج پێدانـــی رەونەقـــی سیســـتمەكەی، 
بەناچـــار ئـــازادی بەخشـــیییەوە تـــا ئـــەو جێگەیـــەی كـــە 
ــە  ــە قازانجـ ــتمەكەیەوە كـ ــەر سیسـ ــی بەسـ ــە مەترسـ دەبێتـ
لەجەنگـــدا، هـــەروەك ئـــەوەی كـــە ئێســـتا لەسەرانســـەری 
دونیـــادا جۆرەهـــا جەنگـــی بەرچـــاو كـــردووە، جەنگـــی 
نێـــوان مەزهەبـــەكان و جەنگـــی نێـــوان دەوڵەتـــان لەســـەر 
ســـنوور وەكـــو ئۆكرانیـــا و قـــرم كـــە پێشـــتر باســـمان 
كـــرد، جەنگـــی دەروونـــی نێـــوان خەڵـــك و دەســـەاڵتەكان، 
جەنگـــی ئابـــوری و جەنگـــی نێـــوان بەرهەمـــی كۆمپانیـــاكان 
و جەنگـــی تایبـــەت كـــە هەمـــوو خەڵـــك لەرێگـــەی بەرهەمـــە 
ئـــەوەی  بەبـــێ  دەكـــەن  بەشـــداری  تەكنۆلۆژیەكانـــەوە 
بەكارهێنانـــی  نموونـــەش  و  بێـــت  لـــە خۆیـــان  ئاگایـــان 
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بەرهەمـــی تەكنۆلۆژیـــای پێشـــكەوتووی ســـەرمایەداری 
لەرێگـــەی  كـــە  دەرمـــان  بەكارهێنانـــی  و  هاوچـــەرخ 
ـــت و  ـــراوەوە بەركاردێ درووســـتكردنی نەخۆشـــی رەوانەك

ــد.  ــۆراك و هتـ ــاڵ و خـ ــتەی مـ ــە كەرەسـ ــا دەگاتـ تـ
كەچـــی دەبینیـــن هـــەر لەرۆژئـــاوا و تەنانـــەت لە ئامریكاش، 
گۆڕینـــەوەی  سیســـتمی  دەقـــاودەق  دیموكراســـیەت 
دەســـەاڵتە بـــەاڵم بەخزمـــەت خـــودی ســـتراتیژی دەســـەاڵتی 
و  كۆمپانیایـــە  خـــاوەن  كـــە  ترامـــپ  هاتنـــی  رابـــردوو، 
لەرێگـــەی بازرگانـــی و ئابورییـــەوە گەرەكیەتـــی دونیـــا 
داگیـــر بكاتـــەوە و فۆڕمێكـــی دیكـــەی جیـــاواز لـــە فۆڕمەكانـــی 
ئۆبامـــا  و  كلینتـــۆن  و  كـــوڕ  و  بـــاوك  بۆشـــی  جـــۆرج 
پێشكەشـــیان كـــرد، ئـــەو فۆڕمـــە پێشـــكەش بـــكات كـــە بـــۆ 
ــی  ــتێك بازرگانـ ــوو شـ ــێت كـــە هەمـ ــكا دەشـ ــااڵی ئامریـ بـ
و بەرژەوەندیـــی هاوبەشـــە، ئەمـــە شـــێوازێكی دیكـــەی 
گەرەكیانـــە  و  نێودەوڵەتییـــە  سیاســـی  ئۆلیگاریشـــزمی 
ـــە  ـــەی ك ـــەو حیزب ـــاوا ئ ـــە رۆژئ ـــە هـــەم ل ـــاو، چونك ـــە ب بیكەن
ـــی ســـووری وەكـــو ســـنوورێك بـــۆ  دەنـــگ دەهێنێـــت هێڵێك
دانـــراوە كـــە دەســـتكاری پرنســـیپە كۆنكرێتیەكانـــی دەوڵـــەت 
نەكەوێـــت و گەمـــە بـــە ئەجێنـــدای كۆمپانیـــاكان بـــكات، هـــەم 
بیـــر لـــە گۆڕینـــی دەســـتوور نەكەنـــەوە كـــە بەخزمەتـــی 
ســـەرمایەداری و ماڵـــی پاشـــایە، هـــەروەك ئـــەوەی لـــە 
ئەســـكەندەنافیا و لـــە بەشـــێك لـــە رۆژئـــاوا دەبنیرێـــت، 
ئەمـــە لەئامریـــكا و بەریتانیـــا بەشـــیوەیەكی تـــرە، چونكـــە 
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لـــەوێ دوو حیـــزب بەشـــداری دەكـــەن لـــە هەڵبـــژاردن، 
هـــەردوو حیـــزب لەســـەر ئـــەوە كۆكـــن كـــە دیموكراســـی 
ـــدی ســـتراتیژی سیاســـی  ـــە بەرژەوەن ـــەرن ك ـــارە ب ـــەو ئاق ب
و ئەجێنـــدا دوور خایانەكەیـــان پێشـــبخەن و ســـەركەوێ، 
بۆیـــە هـــەر چـــوار ســـاڵ جارێـــك حیزبێـــك دەســـەاڵتی 
سیاســـی رادەســـتی ئـــەوی تـــر دەكات، ئەگـــەر كەمێـــك 
هەڵبژاردنـــی  لـــە  ئـــەوا  بكەوێتـــەوە سیاســـەتەكە،  دوور 
دەنگـــی  زۆرینـــەی  حیزبێـــك  تـــر  جارێكـــی  دووهەمـــدا 
خەڵـــك بەدەســـتدەهێنێت و بـــۆ جـــاری ســـێهەم رادەســـتی 
حیزبـــی دیكـــەی دەكات كـــە تەنهـــا دوو حیزبـــن و هیچـــی 
تـــر، لەحاڵێكـــدا دیموكراســـییەت بەواتـــای فـــراوان بوونـــی 
سیاســـەت و فرەیـــی لـــە بۆچـــوون و سیاســـەت و رەنـــگ 
و دەنگـــی دیكـــەی دەرەوەی دەســـەاڵت، كەوابـــوو ئەمـــە 
ـــك  ـــی جۆرێ ـــی دیموكراســـیەت و بوون ســـەلمێنەری نەبوون

ــار.   ــی نادیـ ــەاڵم بەفۆڕمێكـ ــە بـ ــە دیكتاتۆریەتـ لـ
  دەســـەاڵت ئـــەو هێزەیـــە كـــە هەمەالیەنـــە دەتوانـــێ 
تواناكانـــی خـــۆی دەرهـــەق بـــە ئیـــدارە و سیاســـەت و 
ئابـــوری و ســـەربازی و تەنانـــەت فەرهەنگیـــش نمایـــش 
تەنهـــا  لەجەوهـــەردا  دەســـەاڵت  راســـتییەكەی  بـــكات، 
كـــە  دەكات  دیكـــە  ئـــەوی  ملمالنێـــی  بەڵكـــو  ئەوەنییـــە، 
نەیارێتـــی، لەرۆژهـــەاڵت ئـــەم جـــۆرە نەیـــارە نییـــە كـــە 
ــش  ــە ئەویـ ــك هەیـ ــە نەیارێـ ــو تاكـ ــەتە، بەڵكـ ــا سیاسـ تەنهـ
ــەوەری و  ــەی بەختـ ــەی مایـ ــەو چەمكانـ ــوو ئـ ــە هەمـ دژ بـ
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خۆشـــگوزەرانی ئینســـانە، بـــەاڵم گەرەكیەتـــی ئۆلیگارشـــیانە 
ـــدات، ئەویـــش ئایدیـــای  بەردەوامـــی بـــە سیاســـەتی خـــۆی ب
ـــی  ـــی بەریتان ـــە كۆمپانیاكان ـــام ل ئیســـالمی سیاســـییە و ئیله
و ئامریكـــی وەردەگرێـــت تـــا رادەی هـــاوكاری لۆجســـتیش، 
بۆیـــە بەجـــددی هـــاوكاری ئـــەو ئۆلیگارشـــییە مادییـــە دەكات 
بـــەاڵم بـــە دیســـكۆڕس و مانایەكـــی تـــر كـــە خەڵـــك بكەونـــە 

ــەری.  ــر كاریگـ ژێـ
  یەكێكی تر لەپرنسیپەكانی دیموكراسیەت و لیبرالیزمی 
ـــە كـــە دەســـەاڵت  ـــرن، ئەوەی ـــی ســـەرمایەداری مۆدێ داهێنان
و هێـــزە جیـــاوازەكان بـــڕوای تەواویـــان بـــەوە هەبێـــت 
هەمـــوو چـــوار ســـاڵ جارێـــك، بچنـــە بـــەردەم ســـندووقی 
ــتهێنانەوەی  دەنگـــدان و خۆیـــان هەڵبژێرنـــەوە بـــۆ بەدەسـ
دەســـەاڵت، بەپێچەوانـــەوە و بەبـــێ هیـــچ بیانوویەكـــی تـــر 
ـــر  ـــەر ئیشـــكالیاتێكی ت ـــەو پڕۆســـەیە، ئەگ ـــۆ دواخســـتنی ئ ب
ـــەوارە سیاســـی  ـــت لەناوچەكـــە و ق ـــوو كـــە هەڕەشـــە بێ نەب
و نەتەوەییەكـــە، ئـــەوا الدانـــە لـــە تـــەواوی پرنســـیپەكان و 
هەوڵێكـــی بـــۆ كۆنتڕۆڵكـــردن و قـــۆرخ كردنـــی دەســـەاڵت 
بێنرخكـــردن  تـــر  بەمانایەكـــی  بوارەكانـــدا،  لەهەمـــوو 
لەرابـــردوودا  كـــە  خەڵـــك  بەدەنگـــی  نەدانـــە  گرنگـــی  و 
ئـــەو دەســـەاڵتەیان هەڵبـــژاردووە، »ئەگـــەر هاتـــوو لـــە 
ــەی  ــاوەی پارلەمانەكـ ــەاڵتێك مـ ــان دەسـ ــدا بینیمـ دەورانێكـ
لەچـــوار ســـاڵ تێپـــەڕی و رێگـــری لەهەڵبـــژاردن كـــرد، 
ــفیەت  بەپێـــی بۆچوونـــی بـــرۆدۆن پێـــی دەگوترێـــت )تعسـ
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ــە،  ــاك الیەنـ ــارەزوو تـ ــتووری بەئـ ــە دەسـ ــتوور( واتـ دەسـ
ئەمـــەش غیابـــی دیموكراســـیەتە نـــەك دەســـەاڵتی خەڵـــك، 
ـــێ  ـــە بتوان ـــرێ ك ـــك دەبین ـــە دەســـەاڵتی خەڵ ـــە ئەوكات چونك
پارلەمـــان لەكۆتایـــی ماوەكـــەی خۆیـــدا هەڵبوشـــێنێتەوە، 
نـــەك ئـــەوەی بەردەوامـــی بەدەســـەاڵت بـــدات و شـــەرعیەتی 
ـــۆراو و جـــۆر بەخـــۆی بـــدات«. بـــەاڵم لەراســـتیدا دوای  ج
تەماشـــاكردنی ئـــەو دیمەنـــە سیاســـییانەی كـــە لـــەدوای بەناو 
بەهـــاری عەرەبییـــەوە بینـــران، دەركـــەوت كـــە ئـــەوەی نـــاوی 
دەستاودەســـتكردن و دیموكراســـیەتی سیاســـییە وەهمێكـــە 
و هیچـــی تـــر، چونكـــە دەركـــەوت دەســـتەبژێری سیاســـی 
كـــە لەپەراوێـــزی ســـیناریۆ سیاســـیەكانەوە كارێكتـــەری 
چاالكـــن، ئـــەوان خاوەنـــی كایـــەی سیاســـین و هـــەر ئـــەوان 
دەتـــوان رێكـــەون لەســـەر شـــێوازی بەڕێوەبردنـــی دەوڵـــەت 

و خەڵـــك، نـــەك وەهمـــی دیموكراســـی.  
پێویســـتە  كەرەســـتەمان  ونبـــوو(  )مێگەلـــی  راهێنانـــی 
لەهونـــەری  نوێیـــە  شۆڕشـــی  هەمـــان  ئەمـــەش 
دیموكراســـیدا، بەرهەمهێنانـــی رازی بـــوون، میدیـــاكان و 
ــبكرێن  ــتە دابەشـ ــتی پێویسـ ــووری گشـ ــە و كولتـ خوێندنگـ
ـــك تێگەیشـــتنی  ـــاردەر جۆرێ ـــی سیاســـەتمەدار و بڕی و چین
ـــە راســـتییەكان پێشـــكەش بكـــەن، لەگـــەڵ  بەرپرســـیارێتی ل
ئەوەشـــدا بـــە ئارامـــی بیروبۆچوونـــی گونجاویـــش پێشـــكەش 
بكـــەن، لەبیرمـــان بێـــت پێـــش ســـەپاندنێكی نەوتـــراو لێـــرەدا 

هەیـــە«.)60( 
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  مەبەســـتی نئـــۆم چۆمســـكی لـــەو پرســـیارە ئـــەوەی كـــە 
چینێكـــی راســـتەقینە هـــەن نزیـــك دەبنەوە لەبڕیار و هەســـتی 
ـــردا  ـــە ئاراســـتەیەكی ت ـــە ب ـــەو مێگەل ـــن ئ ـــەن و دەتوان پێدەك
ـــڕوای بەگشـــت  ـــە بەراســـتی ب ـــك دەوڵەتەك ـــەن، بەمەرجێ بب
لەپڕۆژەكانـــی  كـــە  ئـــەو گروپـــەی  بڕوانێتـــە  هەبێـــت و 
ـــن  ـــاری دەوڵەت ـــدا هـــۆكاری بەرەوپێشـــبردنی كاروب دەوڵەت
گشـــتی  بەرژەوەنـــدی  لەخزمـــەت  جێبەجێكـــردن  بـــۆ 
تێوەگالنـــی  بەڵكـــو  نییـــە،  ئـــەوە  راســـتییەكەی  بـــەاڵم 
بەنـــاو میدیـــاكار و نووســـەرە لـــە كایـــە هەواڵگەریـــی و 
ـــە پێوســـتە  ـــەوەی ك ـــاوی ئ ـــی دەســـەاڵت، بەن تەكنیككارەكان

ــك.  ــۆ خەڵـ ــەوە بـ ــەكان بگوازرێتـ ــا هەمەالیەنـ داتـ
پرنســـیپێكی دیكـــەی دیموكراســـی ئەوەیـــە كـــە دەســـەاڵت 
و زۆرینـــە بڕوایـــان بـــە ئـــازادی و مومارەســـەی ژیانـــی 
كولتـــووری و سیاســـی و كۆمەاڵیەتـــی و هتـــد هەبێـــت 
و دوچـــاری هیـــچ هەالواردنێكـــی سیاســـی و كولتـــووری 
نەبنـــەوە، ئـــەو ئازادیـــەی كـــە شـــارەزایان لـــە پـــەروەردەی 
خەڵـــك و نەوەكانـــی داهاتـــوو دەتوانـــن كاریگەرییـــان 
هەبێـــت، وەختێـــك ئەمـــە نەبـــوو، كەواتـــە دیموكراســـی 
ــا  ــە و تەنهـ ــر نییـ ــچ تـ ــەوالوە، هیـ ــاڵ بـ ــی بەتـ لەقوتوویەكـ
چەمكێكـــی  بەنـــاوی  خەڵكـــە  كردنـــی  ســـەرقاڵ  بـــۆ 
ـــە ئابورییـــەك كـــە  ـــە ب ـــۆ برەودان سیاســـییەوە كـــە خـــۆی ب
خزمەتـــی زلهێـــزەكان دەكات و دەوڵـــەت لـــە چنگـــی گشـــت 
دەســـەنرێتەوە دەچێتـــە ژێـــر كۆنتـــڕۆڵ و قۆرخكردنـــی 
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یەكجارەكـــی كۆمپانیاكانـــەوە و ئـــەوان هەڵســـوكەوت بـــە 
چارەنووســـی خەڵكـــەوە دەكـــەن. گەورەتریـــن كێشـــەی 
نێـــوان لیبرالیزمـــی پاوانخـــواز و دیموكراســـی. ئۆتۆریتـــەی 
دەوڵەتـــە لیبرالیزمـــی پاوانخـــواز لەســـەر بەركوتكردنـــەوەی 
ــە  ــی لـ ــەوە دیموكراسـ ــتێت، بەپێچەوانـ دەســـەاڵت دەوەسـ
كەڵەكـــە بـــوون و بەكارهێنانـــی دەســـەاڵت رادەمێنـــێ، 
هـــەر بۆیـــە زۆربـــەی لیبرالەكانـــی ســـەدەی هـــەژدە و 
نـــۆزدە لەســـەر ئـــەو بـــاوەڕە بـــوون كـــە دیموكراســـی 
ـــی  ـــدات، دەوڵەت ـــەكان ب ـــە ئازادیی ـــر ل ـــێ زەب هێزێكـــە دەتوان
دیموكراســـی وا دەزانـــێ خـــاوەن خودموختـــاری واتـــە 
ـــێ سیاســـەت ســـەنترالیزە  ـــە و دەتوان دەســـەاڵت ی رەهای
بـــە زۆری  دەســـەاڵت  كردنـــەی  كەڵەكـــە  ئـــەم  بـــكات، 
لـــە رێـــگا گەلـــی ســـەروو یاســـاییەوە بەڕێـــوە دەچێـــت 
دواجـــار  لێدەكەوێتـــەوە،  دڵتەزێنـــی  و  تـــاڵ  ئاكامـــی  و 
بەرهەمـــی ئـــەم رەوتـــە جیاوازییەكـــی ئەوتـــۆی لەگـــەڵ 
شـــەرعیەتی  و  رەوایـــی  تەنهـــا  نییـــە،  دیكتاتۆریـــدا 
ئـــەو  هەقیقەتـــی  ئـــەوە  زیاتـــرە«.)61(.  دیكتاتـــۆری  لـــە 
لـــە  زیاتـــر  مۆدێـــرن  ســـەرمایەداری  كـــە  زاراوەیەیـــە 
دوو ســـەدەیە بەنـــاوی دیموكراســـییەوە دیكتاتۆرییـــەت 
لـــە ترســـی بیـــری سۆســـیالیزمی واقیعـــی دەســـەپێنێت، 
لـــەوەش مەترســـیدارتر ئەوەیـــە دیكتاتۆرییەتـــی فكـــری 
وەكـــو تیۆریســـتینی بـــۆ ســـاز كـــردووە و قەناعـــەت بـــە 
گروپـــە كۆمەاڵیەتییـــەكان و سیاســـییەكان نـــە شـــارەزاكان 
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ــان  ــاختەیە خۆیـ ــەم زاراوە سـ ــزی ئـ ــە پەراوێـ ــێ، لـ دەهێنـ
رێكخـــراو بكـــەن و دواتریـــش بـــە ئاقارێكـــی دیكەیـــدا ببـــەن 
ـــادا،  ـــەوە سەراســـەری دونی ـــوون زۆرە لەمبارەی ـــە ئەزم ك
بـــەاڵم لەوێـــدا دەستاودەســـتكردنی دەســـەاڵت دەبێتـــە 
ـــك  گاڵتەجـــاڕی و شـــاردنەوەی ئۆلیگارشـــیزمە كـــە گروپێ
خاوەنـــی ئـــەو شوناســـەن، وەختێـــك سیســـتمی سیاســـی 
ـــن  ـــدا دەبینی ـــا دوو حیزب ـــو تەنه ـــی سیاســـی لەنێ و ملمالنێ
لـــە ئامریـــكا و ئەنگڵســـتان تەنهـــا گروپێكـــی سیاســـی 
لـــە تارماییـــدا ئاراســـتەی دەكـــەن و دەنگدانیـــش تەنهـــا 

ــر.  ــی تـ ــییەكان و هیچـ ــیناریۆی سیاسـ سـ
ــنبیر و  ــە رۆشـ ــی زۆری لـ ــەوە كەڵكـ دەســـەاڵت لەئەزەلـ
وەرگرتـــووە،  شـــارەزایان  و  كالســـیك  فەلســـەفەزانانی 
لەســـەرەتاو بنچینـــەی وەرگرتنـــی دەســـەاڵتەوە، كەڵكـــی 
هۆبـــز  تۆمـــاس  و  )پەیمانـــی كۆمەاڵیەتـــی( رۆســـۆ  لـــە 
وەرگرتـــووە، بـــەاڵم بەشـــێوەیەك كـــە بەمەنفەعەتـــی خـــۆی 
ـــەو دەســـتوورەی  ـــردووە ل ـــی تێداك ـــە فێڵ ـــەوە، چونك بگەڕێت
و  دەنووســـرێتەوە  پەیمانەكـــە  بنچینـــەی  لەســـەر  كـــە 
بەهاواڵتـــی ئیمـــزا دەكرێت.«ئـــەو شـــتەی پێـــی دەگوترێـــت 
ـــدەكان  ـــڵ و تەڵەكەیەكـــە دەوڵەمەن ـــی فی ـــی كۆمەاڵیەت پەیمان
بـــۆ پاراســـتنی ئیمتیازاتـــە تایبەتەكانـــی خۆیـــان بەســـەر 
هەژارانـــدا دەیســـەپێنن، رۆســـۆ بـــاس لـــە كۆمەڵگەیـــەك 
دەكات لەســـەرەتای پەیدابوونیەوە زنجیر لەپێی الوازەكان 
دەوڵەمەنـــدەكان  رادەســـتی  دەســـەاڵت  و  دەبەســـتێت 
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دەكات، ئـــەو دەســـەاڵتانەی بەجۆرێـــك قەرەبووكردنـــەوەی 
ئازادییـــە سرووشـــتیەكانیان لەناوبـــردووە و خاوەندارێتـــی 
و نایەكســـانیان بـــۆ ئەبـــەد داهێنـــاوە«.)62(. لەكاتێكـــدا لـــەالی 
رۆســـۆ نەتـــەوە دەبـــێ نماینـــدەی راســـتەقینەی خـــۆی 
هەبێـــت و هەڵبژێردرابێـــت و بڕوایـــان پێـــی هەبێـــت، تاكـــو 
ـــاوی  ـــە بەن ـــەن ك ـــوڵ بك ـــەو دیسكۆرســـە قب چارەنووســـی ئ
دەكـــەن، كەچـــی  بـــۆ  بانگـــەوازی  نەتـــەوە و گروپـــەوە 
لەرۆژهـــەاڵت و لەعێـــراق و كوردســـتان، ئـــەم پرنســـیپە 
ـــەرووی دەســـتوورییەوە. نابینرێـــت تاكـــو كاری پێبكرێـــت ل
لێـــرەوە هـــەژاری نـــەك هـــەر لـــە بـــاری ئابـــوری و داهاتـــدا 
دەبینرێـــت، بەڵكـــو لـــە ســـایەی ئـــەو سیاســـەتەی ئامریـــكا 
ــتپێدەكرێت  ــیش هەسـ ــەژاری سیاسـ ــی، هـ و هاوپەیمانەكانـ
ـــن  ـــەم بەدەســـتەبژێر ناتوان ـــەم بەگشـــتی و ه ـــك ه ـــە خەڵ ك
بەشـــداری لـــە درووســـتكردنی بڕیاری سیاســـی بـــدەن، بۆیە 
بەشـــێوەیەك لـــە شـــێوەكان بـــە هـــەژاری سیاســـی لەقەڵـــەم 
ــژەكان  ــوو چیـــن و توێـ ــەرەنجام هەمـ ــەاڵم سـ دەدرێـــت، بـ

ـــی ئەنارشیســـتەكان.  ـــر كۆنتڕۆڵ ـــە ژێ بەناچـــار دەكەون
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تیرۆری ئایدیایی 

ـــراوە  ـــەرار ك ـــەوەی بەرق ـــو ئ ـــۆ خـــۆی وەك دیموكراســـی ب
بـــەو  و هەمـــوو سیســـتمە جیاوازەكانـــی تێوەگالنـــدووە 
ـــەوەی زانســـتی و  ـــەر لێكۆڵین ـــە، ئەگ ـــل نویی سیاســـەتە مۆدێ
فكـــری بـــۆ بكرێـــت، تیـــرۆری فكـــر و تیـــرۆری شوناســـە، 
چونكـــە ســـەرمایەداری هاوچـــەرخ دوای ئـــەوەی تێگەیشـــت 
خەریكـــە دونیـــا بەپێـــی پرنســـیپەكانی خـــۆی بـــەرەو ئارامـــی 
دەچێـــت و جەنـــگ نامێنـــێ، بیـــری لـــەوە كردۆتـــەوە دژێـــك بـــۆ 
خـــۆی پەیـــدا بـــكات، بـــۆ ئـــەوەی هـــەم تەمەنـــی خـــۆی درێـــژ 
بكاتـــەوە و هـــەم ملمالنـــێ الوەكییـــەكان بـــەردەوام بـــن و 
فەزاكـــە بـــەردەوام بـــكات و لەخزمـــەت ئـــەو ســـەرمایەدارییە 
ـــا  ـــەت و كۆمپانی ـــی تایب ـــەت، كەرت ـــەی دەوڵ ـــە بەجێگ ـــت ك بێ

ـــات.  ـــوەی دەب بەڕێ
بۆچی دیموكراســـیەت وەكو باشـــترین سیســـتمی سیاســـی 
ـــە  ـــرن و پۆســـت مۆدێرن و حوكمڕانـــی ســـەرمایەداری مۆدێ
ـــران  ـــەر شـــوێنێكیش دوچـــاری قەی ـــت؟، لەه ـــەردەوام دەبێ ب
دەبێـــت، یـــان بەپێچەوانـــەوە قەیرانێـــك دەخوڵقێنێـــت، تاكـــو 
ـــێ  ـــە خـــۆی بەرهەمـــی شـــەڕە و بەب ـــكات ك داوای ئاشـــتی ب
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ـــەدا شـــەڕو  ـــەم دونیای ـــی ئ ـــت، لەكوێ ـــی نامێنێ شـــەڕ مانایەك
ــی  ــت؟ چیرۆكـ ــەرار بێـ ــتی بەرقـ ــو ئاشـ ــە تاكـ ــی نییـ نائارامـ
ــۆ  ــان بـ ــتارو نەهامەتیمـ ــەڕو كوشـ ــە شـ چ میژوویـــەك هەیـ
نەگێڕێتـــەوە بەنـــاوی دیموكراســـییەتەوە؟ كێـــن ئەوانـــەی 
تیرۆریســـتی فكـــری و جەســـتەیین و تیـــرۆر درووســـت 
دەكـــەن و مەرگدۆســـتن؟، كێـــن ئەوانـــەی ئاشـــتی خـــواز و 
ئینســـان دۆســـتن؟ ئـــەم پرســـیارانە دیموكراســـییەتی جەنـــگ 
لەیەكتـــر،  دەكاتـــەوە  جـــودا  ئاشـــتی  دیموكراســـییەتی  و 
چونكـــە بەپێـــی تێڕوانینـــی )تەزفیتانـــت تـــۆدۆرۆف( بـــۆ 
ــی  ــات هەرچـ ــا بەڕێوەدەبـ ــە دونیـ ــە كـ ــتمە نوێیـ ــەم سیسـ ئـ
ــت  ــوێ بەرهەمبێنێـ ــانی نـ ــە ئینسـ ــی ئەوەدایـ ــر لەهەوڵـ زیاتـ
لەڕێگـــەی تێڕوانینـــی بـــۆ ژیـــان بـــۆ ئـــەو كەرەســـتانەی 
ــە و  ــە كۆیلـ ــی بـ ــە بەكاریدەهێنێـــت و كردوویەتـ ــە رۆژانـ كـ
تێگەیشـــتنی بـــۆ جهـــان و بـــۆ پەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتیـــەكان 
بكاتـــەوە،  خـــۆی  ئازادبوونـــی  لـــە  بیـــر  ئـــەوەی  بەبـــێ 
گرتـــووە،  یەخـــەی  كـــە  جەنگەیـــە  ئـــەو  كارێكتەرێكـــی 
جەنگێـــك كـــە زەرەرمەندەكانـــی دیـــارن و هێـــزە براوەكـــە 
دیارنییـــە كێیـــە و بۆچـــی لەگـــرەوی بردنـــەەوەدا چێـــژ 
ــەو  ــانی بـ ــە ئینسـ ــە كـ ــا نوێیـ ــەم ئیدیۆلۆژیـ ــت، ئـ وەردەگرێـ
ئاراســـتەیە كـــە وایـــە و گۆڕانیـــش مەحاڵـــە، لێـــرەوە تیـــرۆرە 
فكرییەكـــە زیاتـــر هەســـت پێدەكرێـــت كـــە مەترســـیدارترە لـــە 
تیـــرۆری جەســـتەیی، بـــۆ نموونـــە تیـــرۆری فكـــری تەنهـــا 
نەهێشـــتنی فـــەزای ئـــازادی نییـــە، بەڵكـــو لێدانـــە لـــە فكـــری 
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هەڵدەســـتن  جیـــاواز،  تەكنیكـــی  بـــە  پێشـــكەوتووخوازی 
ـــی  ـــەراج كردن ـــردن و ه ـــە مەهزەلەك ـــردن و ب بەناشـــیرین ك
فەرهەنـــگ و كێشـــە ریشـــەییەكان و بابەتـــی پـــەروەردە 
و تەندروســـتی كـــە كۆمەڵگـــە و خـــودی دەســـتەبژێیش 

ــەن.  ــتی پێناكـ هەسـ
لەدونیـــادا،  ئیســـتا  دەســـەاڵتدارەی  سیســـتمە  ئـــەم 
ــانی  ــیرین كـــردووە و نیشـ بەشـــێوەیەك دیموكراســـی ناشـ
خەڵكـــی داوە هەرچـــی هەیـــە بیـــر لـــە دەســـەاڵتی خـــۆی 
نەكاتـــەوە كـــە دیموكراســـی ئـــەو مانایـــەی هەیـــە، تەنهـــا 
ـــی  ـــی گیان ـــە زیان ـــت ل ـــت و دوور بێ ـــێ رزگاری بێ ـــەوە نەب ئ

ــر.  ــی تـ و هیچـ
  »كاتێـــك دیموكراســـی لەدایـــك بـــوو، شـــتێكی راســـتەوخۆ 
بـــوو نـــەك بریـــكاری، هاواڵتیانـــی شـــاری ئاتیـــن كـــە لـــە 
ـــەوەی دەســـتیان،  ـــە بەرزكردن ـــەوە ب ـــۆ دەبوون ـــك ك گۆڕەپانێ
ــان دەردەبـــڕی، لەجەنگـــی موناقەشـــەی پێـــش  دەنگـــی خۆیـ
دەنگدانـــدا، ســـەبارەت بـــە بەژەوەنـــدی گشـــتی پرســـیاریان لـــە 
خۆیـــان دەكـــرد، دیموكراســـی كارێكـــی رۆژانـــە بـــوو و تەكبیـــر 
واتـــە )تدبیـــر _ بەمانـــای بیركردنـــەوە لەكاروبـــار( بـــە كۆمـــەڵ 
ـــرن  ـــی مۆدێ ـــارە و تێكهـــەاڵوی كۆمەڵگەكان ـــەاڵم قەب دەكـــرا، ب
زەحمـــەت  توشـــی  راســـتەوخۆییە  دیموكراســـیەتە  ئـــەو 
دەكـــەن، بۆیـــە لەمـــەودوا ئێمـــە بریـــكار نییـــن«.)63(. لەراســـتیدا 
دەنگـــدان و تەكبیركـــردن لەزەینـــی هەمـــوو دەنگدەرێكـــدا هەیـــە 
ــاراوە،  ــە ئـ ــدان دێتـ ــی دەنگـ ــەدوای دەرەنجامـ ــك لـ ــۆ ژیانێـ بـ
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ـــێ،  ـــی نامێن ـــەوە مانایەك ـــەدوای دەنگدان ـــوون ل ـــەاڵم بریكارب ب
بەپێـــی جوگرافیـــا و سیســـتمی  چونكـــە چیتـــر دەنگـــدەر 
سیاســـی، نابێتـــە خاوەنـــی پـــڕۆژەی قەوارەیەكـــی سیاســـی، 
ــان دەنگیشـــی هێنابێـــت، یـــان دۆڕابێـــت  ــا كاندیدەكەیـ ــا بـ سـ
لـــە پرۆســـەكە، چونكـــە هەمـــوو الیـــەك ئیتـــر هاواڵتیـــن و 
دونیایەكـــی هاوبـــەش بـــۆ ژیـــان و خزمەتگـــوزاری بـــۆ گشـــت 
ـــە دوای  ـــەاڵم دیموكراســـیەتەكە ل ـــی هاوبەشـــی گشـــتە. ب خاڵ
ـــە دەنگـــدان كـــە تەنهـــا  دەنگدانـــەوە مانـــای هەیـــە، نـــەك بـــەر ل
ــییەت  ــتا دیموكراسـ ــر، ئێسـ ــی تـ ــییە و هیچـ ــی سیاسـ ریكالمـ
خـــۆی ماكینەیەكـــە لەبەرهەمهێنانـــی تیـــرۆر و دواتریـــش 

ــتێتەوە.  دژی دەوەسـ
  لەنێـــوان خێـــر و شـــەڕدا رووبەرێـــك هەیـــە وەكـــو پێـــوەر، 
ــە و  ــا نییـ ــان ئەوەتـ ــە، یـ ــا هەیـ ــان ئەوەتـ ــییش یـ دیموكراسـ
رووبەرێـــك نییـــە ئـــەم نێوانـــە پـــڕ بكاتـــەوە، دیموكراســـییەتی 
بەڵكـــو  نایخوڵقێنـــێ،  سیاســـی  دۆخێكـــی  تەنهـــا  شـــەڕ 
هەندێكجـــار كارێكتەرێـــك دەیخوڵقێنـــێ كـــە خاوەنـــی ئـــەو 
دەوترێـــت  »هەندێكجـــار  ئەخالقیەتەیـــە.  و  ســـایكۆلۆژیا 
ئـــەوە جەنگـــە ئایینییـــەكان بـــوون كـــە زەمینـــەی توڕدانـــی 
جەنگـــە  چونكـــە  رەخســـاند،  كۆنانەیـــان  ئەفســـانە  ئـــەو 
ئایینییـــەكان بوونـــە هـــۆكاری هاتنـــە ئـــارای دووانەیـــی 
نەتەوەیـــی، بەتایبەتـــی كەســـێكی وەكـــو بیتـــۆس رێنانـــۆس 
دەڵـــێ ئێمـــەی ئاڵمانـــی رۆمانـــی نییـــن، ئێمـــە جەرمەنیـــن یـــان 
دویـــچ النـــد، بـــەاڵم بـــە هـــۆی ئـــەو فۆرمـــە ئیمبراتۆرییەتـــەی 
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كـــە بەئێمـــە گەیشـــتووە، ئـــەوە ئێمـــە میراتگـــری سرووشـــتی 
یاســـایی رۆمانیـــن، كاتێـــك ئـــەوان پەالمـــاری گالییەكانیـــان 
ـــان  ـــی خۆی ـــەوكات دەســـتبەرداری رەچەڵەكـــی جەرمەن دا، ئ
بەخشـــیوە  هەقەشـــی  ئـــەو  دیموكراســـی  بـــوون«.)64(. 
بەنەتـــەوە رەســـەنەكان ئەوانـــی تـــر كۆنتـــڕۆڵ بكـــەن بەنـــاوی 
موڵكایەتـــی لەمێژینـــەوە، لەكاتێكـــدا ئـــەم وەهمـــە لەئەفســـانەی 
كۆنـــی میللـــی خۆیانـــەوە بەجێمـــاوە و كاری پێدەكـــەن، 
ـــوو  ـــەی هەم ـــە دیموكراســـی جێگ ـــدا راســـتە ك ـــە لەكاتێك ئەم
دژەكانـــی لەخۆیـــدا كۆكردۆتـــەوە، بـــەاڵم رێگـــەی بـــەوە 
ــێ.  ــەروەری بنوێنـ ــانی و نادادپـ ــم و نایەكسـ ــەداوە زوڵـ نـ

ـــت،  ـــرەوە دەردەكەوێ ـــز لێ ـــڕەوی و دەســـەاڵت و هێ قەڵەم
ـــی  ـــەوە و گروپ ـــاوی نەت ـــە بەن ـــە بەشـــەریەی ك ـــەو ماتریال ئ
ئیتنیـــك و مەزهەبـــی جیـــاوازەوە بەرهەمهاتـــووە، بـــۆ چ 
كاتێـــك هەڵیانگرتـــووە و چ مەبەســـتێكی لـــە پشـــتەوەیە، 
درووســـتكردنی فەزایـــەك بـــۆ خوڵقاندنـــی دوو نەتەوەیـــی 
لـــەو  بـــەر  ئاســـاییە  ژیـــان  كـــە  قـــەوارەدا  یـــەك  لەنێـــو 
ـــو  ـــە، بەڵك ـــەوی و خۆڕســـك نیی ـــی عەف ســـیناریۆیانە، كارێك
ـــد و ئەزموونـــی مێژوویـــی  مێـــژووی هەیـــە و بەبـــێ باگڕاون
ـــەوە  ـــارە دەبێت ـــەوەی كـــە ئێســـتا لەســـەدەی21 دووب ـــە، ئ نیی
ســـیناریۆی  دووبارەكردنـــەوەی  عەرەبـــی،  واڵتانـــی  لـــە 
چیرۆكەكانـــی نێـــوان فەرانســـە و ئینگلیـــز و فەرانســـە و 
تۆماریـــان  پادشـــاكان  كـــە  جەرمەنییـــە  فەرەنجییەكانـــی 

كـــردووە، ئێســـتاش پادشـــاكان دوبـــارەی دەكەنـــەوە. 
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بـــەاڵم شـــەڕ ئـــەو كەرەســـتەیە یـــە كـــە دوێنـــێ و ئەمـــڕۆی 
سیســـتمە سیاســـییەكانی جهـــان جیـــاواز نیشـــان دەدات، 
ئەگـــەر تادوێنـــێ جەنـــگ لەســـەر دیموكراســـی و عەدالـــەت 
جەنـــگ  دیموكراســـی  پێچەوانـــەوە  بـــە  ئەمـــڕۆ  بـــوو، 
ئەمەیـــە  هەیـــە،  ناعەدالەتـــی  گوایـــە  هەڵدەگیرســـێنێت، 
جیـــاوازی زەمەنـــی دیموكراســـییەتی ئەمـــڕۆ و دوێنـــێ. 
هەمیشـــە چەپەكانـــی دونیـــا لـــە دوای دەستبەســـەراگرتنی 
ســـەرمایەداری بەســـەر دواییـــن سیســـتم بـــۆ جهـــان، 
چاویـــان  لەوانـــەش  بـــووە،  عەدالـــەت  لـــە  چاویـــان 
لەدیموكراســـی بـــووە وەكـــو خۆشـــگوزەرانی و یەكســـانی 
بـــۆ هەمـــوو نەتـــەوە و ئایینـــزا و پێكهاتـــەكان كـــە لەنێـــو 
بەتەنهـــا  لـــەوەی  نـــەك  زیاتـــرە  مانایـــان  چینەكانـــدا 
رۆشـــنبیران داواكاری بـــن » لـــە جیهانـــی هاوچەرخـــدا 
و لـــە رۆژئـــاوا دیموكراســـی وەكـــو چەمـــك و وەكـــو 
ـــای  ـــی چـــەپ، دوو مان ـــی راســـت و باڵ ـــەالی باڵ سیســـتم ل
جیـــاوازی هەیـــە، بـــۆ راســـتەكان دیموكراســـی تەنهـــا 
مانـــای حكومەتـــی پەیـــڕەوی دەســـتوورییە، ئـــەم زاراوەیـــە 
بـــەو واتایـــەی ئـــەو حكومەتـــە دێـــت كـــە كاربەدەســـتە 
ــتمێكی دادی  ــازاد سیسـ هەڵبژێـــردراوەكان بەدەنگدانـــی ئـ
ســـەربەخۆ، رۆژنامەگـــەری بـــێ سانســـۆر و رێكخـــراوی 
ـــۆ دەستنیشـــانكردنی  ـــا ب ـــت، هەت ـــە خۆگرتبێ هاوشـــێوەی ل
چوارچێـــوەی ژیانـــی سیاســـی بەشـــداری بـــەڕای گشـــتی 
شـــتێك  دیموكراســـی  چەپـــەكان  بـــۆ  بـــەاڵم  كردبێـــت، 
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زیاتـــر لـــە حكومەتـــی پەیـــڕەوی دەســـتووری بەتەنهـــا 
هەیـــە، الیەنگرانـــی بیرۆكـــەی چـــەپ زۆربـــەی كات ئـــەم 
دەســـتەواژەیە بەمانـــای یەكســـانباوەڕی بەكاردەهێنـــن، 
دیموكراســـی  گەشەســـەندنی  و  پەڕەســـەندن  ئـــەوان 
ـــۆ هەمـــوو  ـــەكان ب لەگـــەڵ پەرەســـەندنی یەكســـانی دەرفەت
رۆشـــنبیران  كەواتـــە  دەكـــەن،  هاوتـــا  شـــارۆمەندەكان 
الیەنگـــری بیرۆكـــەی چـــەپ، زۆربـــەی كات دەڵێـــن لـــە 

ئامریـــكا دیموكراســـی دەســـتەبەر نەبـــووە«.)65(. 
لەســـەردەمێكدا كـــە جەنگـــی ســـارد لەئارادابـــوو لەنێـــوان 
ـــكا و ســـۆڤییەتی  ـــا ئامری ـــی دونی دوو جەمســـەری حوكمڕان
كـــۆن، )ماوتســـی تۆنـــگ( وەكـــو رێبـــەر و بیرمەندێكـــی 
و  چەكـــداری  شۆڕشـــی  بـــە  بـــڕوای  كـــە  كۆمۆنیســـت 
پارتیزانـــی هەبـــوو دەیگـــوت )بـــۆ ئـــەوەی ئاشـــتی بەرقـــەرار 
بێـــت دەبێـــت بجەنگیـــن وەئێمـــە لەپێنـــاو ئاشـــتیدا دەجەنگیـــن( 
و هـــەر ئـــەم وەهمـــەش بـــوو كـــە چـــێ گیڤـــارا و )فیـــدڵ 
كاســـترۆی( كـــردە پاڵـــەوان و مۆدێلێكـــی سیاســـی هێنایـــە 
كایـــەوە كـــە ئێســـتا بـــە پێچەوانـــەوە بوونـــە بـــە كااڵی بـــازاڕی 
سیاســـی ســـەرمایەدار و لـــە ئیكسســـواراتی جـــل و بـــەرگ و 
ملوانكـــە و میدالیـــا و وێنـــەی مـــاڵ و ریـــكالم بـــۆ شـــەڕڤانان 
و هتـــد بەكاردێـــت، یەعنـــی ئـــەم لۆژیكـــە وەهمییـــە هەمـــان 
ئـــەو لۆژیكەیـــە كـــە پێشـــتر )بـــوش و واڵتـــە یەكگرتووەكانـــی 
ئامەریـــكا( وەختێـــك هاتنـــە رۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت كاریـــان 
نـــاوی جەنـــگ  لەژێـــر  ئـــەم جارەیـــان  بـــەاڵم  پێدەكـــرد، 
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و  لەجیهانـــدا  دیموكراســـی  بوونـــی  بەرقـــەرار  لەپێنـــاو 
دروشـــمەكە جارێكـــی تـــر شـــەرعیەتی وەرگـــرت، بـــەاڵم 
دەوڵەتانـــەش  ئـــەو  شۆڕشـــگێڕێتی،  شـــەرعیەتی  نـــەك 
نەبوونەتـــەوە،  جەنـــگ  ڕووبـــەڕووی  ڕاســـتەوخۆ  كـــە 
الیەنگـــری ئـــەو جەنگـــە جیهانیـــەن كـــە تـــەواوی ســـەر 
تەحقیـــق  تاكـــو  هەیـــە  درێـــژەی  و  گرتۆتـــەوە  زەمینـــی 
ـــز و  ـــە زلهێ ـــكا و دەوڵەت ـــی ســـتراتیژی سیاســـی ئامری بوون
ـــدی سیاســـی ئابـــووری  ـــان لەبەرژەوەن ســـەنعەتیەكان چاوی
خۆیـــان بێـــت، هەرچـــی جەنگـــی ئـــەوكات بوو بەنـــاوی جەنگی 
ــە  ــوو كـ ــۆڤیەت بـ ــكاو سـ ــەری ئامریـ ــاردی دوو جەمسـ سـ
ـــو  ـــوو، هەروەك ـــای داگیركردب ـــەم ســـەرو ئەوســـەری دونی ئ
ئێســـتا لەســـەر كەللەســـەری هـــەزاران ئینســـانی بێئـــاگا 
لەگۆڕەپانەكانـــی شـــەڕو داگیركردنـــی خـــاك و كولتـــوورو 
هەنـــدێ جاریـــش ئاییـــن لەنێـــو سیاســـەت یەكالیـــی بۆتـــەوە. 
میشـــیل فۆكـــۆ پرســـیارێك دەكات لەبـــارەی جەنگـــەوە. )ئایـــا 
دەكـــرێ وابـــێ دەزگا ســـەربازییەكان و ئـــەو دەزگایانـــەی 
دەداتـــەوە،  وەاڵم  خـــۆی  هـــەر  بەدەورییـــەوەن(؟،  كـــە 
ــوێنانەی  ــەو رێوشـ ــۆی ئـ ــتی كـ ــێوەیەكی گشـ ــە بەشـ پێیوایـ
ـــەوە  ـــەر الیەك ـــن، لەه ـــگ بەكاردێ ـــۆ هەڵگیرســـانی جەن ـــە ب ك
لێـــی بڕوانـــی راســـتەوخۆ یـــان ناڕاســـتەوخۆ، ناوكـــی دەزگا 
سیاســـییەكانن، چونكـــە ئـــەو جەنگـــە لەلەژێـــرەوە و لەنێـــو 
پەیوەندییەكانـــی دەســـەاڵتدا كار دەكـــەن كـــە جەنگێكـــی 
بەردەوامـــە، كەواتـــە سیاســـەت بـــەردەوام بـــوون و درێـــژەی 
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جەنگـــە. 
بۆیـــە بەردەوامـــە جەنـــگ، چونكـــە پارادۆكســـێكی سیاســـی 
هەڵیدەســـوڕێنێ و نەخشـــەی بـــۆ دادەڕێژێـــت، بـــەر لـــە 
ـــكا  ـــگ كـــە ئامری ـــەوە لەوەهـــا جەنگێ ســـەرهەڵدان و بیركردن
ــەاڵت و  ــۆ رۆژهـ ــۆوە بـ ــان لێكردبـ ــی بیریـ و هاوپەیمانەكانـ
بەتایبەتـــی بـــۆ عێـــڕاق، چونكـــە لەژێـــر عینوانـــی روخانـــی 
دیكتاتۆرییـــەت هاتبـــوون، بەشـــێك لـــە چەپەكانـــی دونیـــا 
ــە  ــە بەردەوامـ ــەو جەنگـ ــش دژی ئـ ــراق و كوردەكانیـ و عێـ
بـــوون كـــە دەیانزانـــی كۆتایـــی نایـــات و ئەمـــە مەســـەلەیەكی 
یەكالیـــی  پـــەروەرەكان  نیشـــتیمان  دەبـــێ  و  لۆكاڵییـــە 
ــوازە  ــە بەرژەوەندخـ ــەت و گروپـ ــە سیاسـ ــەوە، چونكـ بكەنـ
سیاســـی و بازرگانـــەكان كەڵكـــی لێوەردەگـــرن، كەچـــی 
بەبـــێ  دەیانزانـــی  چونكـــە  نەیانهێشـــت،  ئامریكاییـــەكان 
ئـــەوان ئـــەم ناوچەیـــە چ وەكـــو ســـەرمایەی نـــەوت و چ 
وەكـــو جوگرافیـــا لەدەســـتیان دەچێـــت و گەمـــە سیاســـییەكان 
بـــە  ماركسیســـتەكان  ئەمـــە  بـــۆ  نابێـــت،  بەردەوامیـــان 
پاڵپشـــتی چینـــی كرێـــكار و بێـــكار و هـــەژار و بـــێ نـــەواكان 
و ئەوانـــەش كـــە زەرەرمەنـــدی دەســـتی ئـــەو رژێمـــە بـــوون، 
ســـەرەتا بانگـــەوازی دونیایـــان كـــرد و رۆژئاواییەكانیـــش 
بەشـــدار بـــوون بـــەاڵم نـــاكام مایـــەوە، بـــەو مانایـــەی كـــە 
ئـــەوان شۆڕشـــگێڕبوون نـــەك تەنهـــا ئیدیعـــا بكـــەن. ئەمـــە 
لـــە دونیـــای دەرەوەش وەكـــو ئەوروپـــاش هەمـــان بەرهەمـــی 
رۆژئاوایـــی  ماركســـیزمی  ســـەرەكی  هەبـــوو »كێشـــەی 
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بوونـــی نوقســـانی بـــوو لەنێـــو ســـوبێكتی شۆڕشـــگێڕی، 
یـــان بكـــەری شۆڕشـــگێڕیدا، بۆچـــی چینـــی كرێـــكار بـــە 
ــۆی  ــاو خـــۆی تێناپەڕێـــت و خـ ــە پێنـ ــۆی لـ ــەی بەخـ پڕۆسـ
ـــە  ـــە بۆت ـــەم كێشـــەیە ك ـــە ئامرازێكـــی شۆڕشـــگێڕی؟، ئ ناكات
پاڵنـــەری ســـەرەكی ئاوڕدانەوەمـــان لـــە دەروونشـــیكاری 
كـــە لەپێنـــاو شـــیكردنەوەی ئـــەو میكانیزمـــە لیبیدۆییـــەی 
كـــە نەســـتیە، دەبێتـــە رێگـــر لەبـــەردەم بەرزبوونـــەوەی 
هۆشـــیاری چینایەتـــی و ئـــەو میكانیزمانـــەی لەنێـــو بـــوون 
و دۆخـــی كۆمەاڵیەتـــی چینـــی كرێـــكاردا چێنـــراوە، هانـــای 
بـــۆ ببەیـــن، بۆیـــە پێویســـتی بـــەوە نەدەكـــرد كـــە ســـازش 
بـــۆ تیـــۆرە دەســـتكاری كـــراوەكان بكەیـــن كـــە دەربـــارەی 
ـــۆكارە  ـــەم ه ـــەر ئ ـــەر لەب ـــە ه ـــە مامناوەندەكان ـــی چین رابوون
ـــاوا بـــەدوای ئامـــرازی كۆمەاڵیەتییـــەوە بـــوو  بـــوو كـــە رۆژئ
ـــی ســـوبێكتێكی شۆڕشـــگێڕی«.)66(.  ـــاڵ بینین ـــای ری ـــۆ توان ب
ئەمـــە بـــۆ دژایەتـــی كردنـــی ئـــەو درووشـــم و سیســـتمە 
ــاوی  ــاوە نازنـ ــی پرۆلیتاریـ ــاوی دیكتاتۆریەتـ ــە بەنـ ــوو كـ بـ
تەزویـــری هەڵگرتبـــوو، لەكاتێكـــدا ئـــەم سیســـتمە نـــەك هـــەر 
پێچەوانەكـــەی راســـت بـــوو، بەڵكـــو هەاڵوگێڕكردنـــی ئـــەو 
ــە  ــۆ نموونـ ــرا، بـ ــۆ دەكـ ــەوازی بـ ــە بانگـ ــوو كـ ــتمە بـ سیسـ
ئـــەو بانگـــەوازە بـــۆ نەهێشـــتنی سیســـتمی ســـەرمایەداری 
و  پرۆلیتاریـــا  دیكتاتۆریەتـــی  نـــەك  بـــوو،  ســـتەمكاری 
كوشـــتنی ســـەرمایەداری وەكـــو جەســـتە، چونكـــە هـــەروەك 
چـــۆن دیموكراســـیەت بـــۆ كوشـــتنی دیكتاتۆریـــەت نەبـــوو، 
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ــان و  ــە ئینسـ ــوو كـ ــە بـ ــەو فەزایـ ــتنی ئـ ــۆ نەهێشـ ــو بـ بەڵكـ
ـــە  ـــەو راســـتییەیە ك ـــە ئ ـــوو، ئەم ـــد كراب ـــدا بەن ـــەی تێ كۆمەڵگ
ـــك  ـــۆ خەڵ ـــەر ب ـــەك ه ـــك ن ـــە واقیعێ ـــراوە ب ـــەی ك پێچەوانەك
بەگشـــتی، بەڵكـــو بـــۆ دەســـتەبژێری رۆشـــنبیریش ئـــەم 
ئـــەو  دژایەتیكردنـــی  چونكـــە  وەرگرتـــووە،  واقیعیەتـــەی 
سیســـتمەی كـــە نـــاوی نـــراوە كەرتـــی تایبـــەت و ســـتەمكاری 
دەرهـــەق بـــە كرێـــكار و بێـــكار كردنیـــان، پێچەوانەكـــەی 
لەزەینیەتـــی خەڵـــك رەنگیداوەتـــەوە، ئـــەم داتایـــە ئەوەمـــان 
پێدەڵێـــت كـــە رۆڵ بینینـــی ئـــەوەی ناونـــراوە چینـــی كرێـــكار 
ــاو و  ــتی هێنـ ــەوە شكسـ ــا ئەهلییەكانـ ــۆی كۆمپانیـ ــە بەهـ كـ
بگـــرە ئـــەو هێـــزەی كـــە پێشـــتر كرێـــكار هەیبـــو، شكســـتی 
ــەم  ــواڵكەر و النیكـ ــو سـ ــی وەكـ ــە دواكارێكـ ــوو بـ ــاو بـ هێنـ
رزگاربوونیـــان لـــە بێـــكاری، ئەمـــە توڕەیـــی شـــاراوەی 
چەپـــەكان بـــوو كـــە لەنهێنیـــەوە ئاشـــكرا بـــوو، بۆیـــە ملمالنـــێ 
لـــە دروشـــمی روخانـــی دەوڵـــەت و سیســـتمەوە گـــۆڕا بـــۆ 
ـــەكان  ـــكار و مەســـەلە كۆمەاڵیەتی ـــی كرێ ـــە ماف چاكســـازی ل
كـــە بریتـــی یـــە لـــە مەســـەلەی سۆســـیال، بۆیـــە دۆخەكـــە 
نەیتوانـــی چینێكـــی نوێـــی بەهێـــزی دڵنیـــا وەكـــو ئەلتەرناتیـــڤ 
هەبـــوو كـــە ترســـی دژە كۆمپانیـــا و سیســـتمی ئابـــوری 
رۆژئاواشـــی  پاشـــكۆی  واڵتانـــی  ئابـــوری  و  رۆژئـــاوا 
بەهەمـــان دەرد بـــرد، بۆیـــە یۆتۆپیاكـــە لێـــرەوە ســـەرجەم 
هەوڵەكانـــی شۆڕشـــی گـــۆڕی بـــۆ مۆدێلێـــك كـــە تەنهـــا 
چاوەڕوانییـــە و هەرگیـــز شـــۆڕش ئەلتەرناتیڤـــی دۆخـــە 
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ئاســـاییەكە نییـــە كـــە وەكـــو دەركەوتـــووە درووســـتكردنی 
ـــە  ـــی فاشـــیزم شـــتێكی دیك ـــە لەبەرهەمهێنان ـــەو دۆخـــە جگ ئ
بەرهەمناهێنێـــت، هـــەروەك ئـــەوەی لـــە عێـــڕاق و ئەفغانســـتان 
ـــان.   ـــا بینیم ـــی ســـەدام و نەجیبوڵ ـــی دەوڵەت ـــەدوای روخان ل
  »بوونی سیســـتمێكی دیموكراســـی گەردوونی، پێویســـتی 
بـــە بوونـــی حكومەتێكـــی جیهانـــی هەیـــە، كـــە بەشـــێوەیەك 
لـــە شـــێوەكان درووســـت ببـــێ، دیموكراســـیزمێك نییـــە 
بتوانـــێ بەبـــێ رەخســـانی ئـــەم مەرجانـــە رەگ دابكوتێـــت، 
هێشـــتا پێویســـتە لەســـەرمان لـــە چیـــن و كۆریـــا و باكـــور 
وەرچەرخانـــی  چاوەڕوانـــی  ناوەڕاســـت  رۆژهەاڵتـــی  و 
نزیكـــە  تێڕوانینـــە  ئـــەم  بكەیـــن«.)67(  دیموكراســـیانە 
لەســـەردەمی  وەختێـــك  تڕۆتســـكی  تێڕوانینـــەی  لـــەو 
دوای ســـەركەوتنی ســـۆڤییەت بەســـەر قەیســـەر، گوتـــی 
ـــەوارە و ناوچەیەكـــی  ـــە ق ـــت ل ـــت هەبێ ـــان نابێ ـــزم ی )كۆمۆنی
بەرتەســـك، یـــان دەبـــێ سیســـتمەكە لەهەمـــوو دونیـــادا 
ـــكار  ـــی كرێ ـــە ســـتەمی ســـەر چین ـــت، چونك ـــەك بێ چـــوون ی
دیاردەیەكـــی ناوچەیـــی نییـــە و لـــە ســـەرتاپای جیهـــان 
ســـتەم هەیـــە(، دوای كوشـــتن و نەمانـــی و دوای نزیـــك بـــە 
80 ســـاڵ دواتـــر تێگەیشـــتن ترۆتســـكی تیۆرەكـــەی واقیعیتـــر 
ـــت  ـــە بێ ـــەو دەوڵەتان ـــان ل ـــێ چاوم ـــە هێشـــتا دەب ـــوو، كەوات ب
ــەت و  ــەی دەوڵـ ــێوە دیموكراتیزەكردنـ ــەم شـ ــگاری ئـ بەرانـ
سیاســـەت هەیـــە بـــۆ ئـــەوەی بەرپەپەرچـــی ئـــەو ســـیناریۆیە 
بدەینـــەوە بەنـــاوی دیموكراســـیەوە گەمـــە بەكـــۆی كایەكانـــی 
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ـــن  ـــی یاخی ـــە جـــۆرە دەوڵەتێك ـــە ئەمان ـــەوە دەكات. گوای ژیان
لـــەو هێـــزە زاڵـــەی كـــە ئیدیعـــای دیموكراســـی دەكـــەن بـــۆ 
ــان  ــا، كەچـــی لەبـــری خۆشـــگوزەرانی و ژیـ تـــەواوی دونیـ
ـــكا  ـــە ئامری ـــن ك ـــی، شـــەر بەرهەمدەهێن و ســـەقامگیری ئەمن
و زلهێـــزە ســـەنعەتكارەكانی دیكـــەی دونیایـــە، ئەمـــەش 
ـــی  ـــی ژیان ـــۆ تێكدان ـــی ب ـــە لەفرۆشـــتنی چـــەك و تەقەمەن جگ
ـــە.  ـــان نیی ـــە هـــەژارەكان شـــتێكی دیكەی ـــان و كۆمەڵگ دەوڵەت
  ئەگەرچـــی بەشـــێكی زۆری شـــڕۆڤەكارانی سیاســـەتیش 
ــۆن  ــن چـ ــەوەی بزانـ ــەر لـ ــۆڤییەت و بـ ــی سـ ــە روخانـ بەرلـ
سیاســـی،  بـــازاڕی  چەمكێكـــی  بووەتـــە  چەمكـــە  ئـــەم 
نەیاندەزانـــی رەگوڕیشـــەی ئـــەم جەنگـــە جۆراوجۆرانـــە 
دەگات،  بەكـــوێ  ئاكامەكـــەی  و  ســـەریهەڵداوە  لەكوێـــوە 
جەنگـــی  یـــان  بەیەكـــن،  دژ  ئیدیۆلۆژیـــای  دوو  جەنگـــی 
دوو جەمســـەری ســـەرمایەداریین، یـــان جەنگێكـــی لەبـــن 
نەهاتـــوون بـــۆ تەواوكردنـــی ئەوانـــی دیكـــە كـــە كۆمپانیـــاكان 
ـــە  ـــدە میتافیزیكی ـــە ئەوەن ـــەم چەمك ـــا ئ ـــان ئای پێشـــەنگیانن، ی
یـــان  بێـــت،  شـــەڕ  خێـــرو  نێـــوان  جەنگـــی  دەبێـــت  كـــە 
جەنگـــی قینـــە ئیدیۆلۆژیاكانـــە، بۆیـــە ئـــەوەی ئێســـتاش 
درێـــژە پێـــدەری هەمـــان جەنگـــە كـــە ئامەریـــكا بەبـــێ هیـــچ 
كـــە  بەخۆیـــداوە  مافـــەی  ئـــەو  نێودەوڵەتـــی  یاســـایەكی 
ـــدات  ـــا وەرب ـــی دونی ـــوو دوڵەتان ـــاری هەم ـــە كاروب دەســـت ل
ـــا ناچـــار بـــووە  و سیاســـەتی پارادۆكســـیانە بـــكات كـــە دونی
بـــە سیاســـی تیایـــدا، ئـــەم جەنگـــە شـــانۆییەی كـــە لـــە تـــەواوی 
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ـــت، هەرچـــی ئینســـانیش  ـــش دەكرێ ـــا نمای ســـەرزەمینی دونی
تیایـــدا و  بێئاگایـــە  تێیـــدا، جارێـــك  هەیـــە كارەكتەرێكـــە 
جارێكـــی تـــر بەئاگایـــەوە لـــەو شـــانۆگەرییە و بەناچـــار 

بەشـــداری تێـــدادەكات. 
»گومانـــی تێـــدا نییە كە دیموكراســـی لەنێـــوان دوو گوتاردا 
دێـــت و دەچێـــت، گوتارێـــك بـــۆ كۆمەڵگـــە و گوتارێكیـــش بـــۆ 
ــەردوو گوتارەكـــەش لەواقیعێكـــی  ــەت، هـ ــە دەوڵـ ــە لـ رەخنـ
بۆچوونێكـــی  هەردووكیشـــیان  یەكدەگـــرن،  هەقیقیـــدا 
ــەوە،  ــوو دەهێننـ ــدن بیانـ ــە دامەزرانـ ناڕەزایەتـــی و وورد لـ
یـــان  قۆرخكـــەرن،  لەشـــوێنێكدا  گوتارەكـــەش  هـــەردوو 
ــیكارییەكی  بانگەشـــەی قۆرخـــكاری دەكـــەن، كـــە ئەمـــە شـ

ــی«.)68(.  ــۆ دیموكراسـ ــە بـ كۆمەڵگەیـ
  ئـــەم دوو گوتارییـــەی لەیـــەك كاتـــدا هـــەم كۆمەڵگەیـــە 
بـــۆ  هەڵدەگرێـــت  ئـــەوە  چەمكەكـــە  خـــودی  هـــەم  و 
لـــەو  جیـــاواز  تـــەواو  مانایەكـــی  كۆمەڵگـــە،  پێگەیاندنـــی 
چونكـــە  لەدەوڵەتیشـــەوەیە،  كـــە  هەڵدەگرێـــت  رەخنەیـــە 
دەوڵـــەت بریتییـــە لـــە كۆمەڵێـــك دامـــودەزگای ســـتەمكاری 
و قۆرخـــكاری لەالیـــەن بەرپرســـی سیاســـی و مافیـــاكان كـــە 
بەشـــێك لـــە جومگەكانـــی سیســـتمیان كۆنتـــڕۆڵ كـــردووە 
و بەكۆمپانیـــا و كەرتـــی تایبـــەت دەیانهـــەوێ بیشـــارنەوە، 
كەچـــی چارەسەریشـــیان نییـــە، بۆیـــە دیموكراســـی لێـــرەدا 
پێناســـە و شـــیكارییەكی دیكـــە هەڵدەگرێـــت كـــە بریتییـــە 
تاكـــە  لەهەنـــاوی  جیـــاواز  تـــەواو  جەمســـەری  لـــەدوو 
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وەرگرتـــووە،  مانایـــی  فـــرە  كـــە  مێژوویـــی  چەمكێكـــی 
گوتارێكـــی دیكـــەی نادیـــاری ئاكتیـــڤ هەیـــە كاریگـــەری 
ــە، ئەویـــش  ــە هەمیشـ ــەر كۆمەڵگـــەی رۆژهەاڵتییەوەیـ بەسـ
گوتـــاری تونـــدڕەوی ئایینیـــە كـــە رەنگدانـــەوەی بەســـەر 
ــەم  ــەت ئـ ــە، تەنانـ ــەوە هەیـ ــوو تاكەكانـ ــایكۆلۆژیای هەمـ سـ
توندڕەوییـــە لەكایـــەی فەرهەنگیشـــدا بـــەدی دەكرێـــت كـــە 
زۆرجـــار تونـــدڕەوەكان كەســـانی پێشكەوتووخوازیشـــن. 
هەڵبـــەت ئەوكاتـــەی كـــە بێئاگایـــە لەنێـــو جەنگەكـــەدا، 
دەزگا  لەرێـــگای  و  بەفـــۆڕم  تەنهـــا  كـــە  ئەوكاتەیـــە 
راگەیاندنەكانـــەوە دەیبیســـتێ و دەیبنـــێ و دەیخوێنێتـــەوە، 
ــان  ــی یەكەمیـ ــن، بەشـ ــە دوو بەشـ ــە بەئاگایـ ــەش كـ ئەوكاتـ
گـــروپ گەلێـــك یـــان دەســـتەبژێرێك كاری تێدادەكـــەن، یـــان 
كارەكتـــەری چاالكـــی ئـــەم بـــوارەن و كەڵكـــی لێوەردەگـــرن، 
ـــر  ـــە هـــەم لەژێ ـــە ك ـــە عەوامەی ـــەو خەڵك ـــان ئ بەشـــەكەی تری
كاریگـــەری راگەیاندنـــی چەواشـــەكار و هـــەم لەپەنـــا حیزبێـــك 
گەمەكـــەوە،  نێـــو  كەوتونەتـــە  سیاســـیدا  هێزێكـــی  یـــان 
لەژێـــر هەڕەشـــەی  ناڕاســـتەوخۆ  بـــە  یـــان مەعیشـــەتی 
یەعنـــی  سیاســـەتەكەیە،  گەمەكـــەری  كـــە  حیزبێكدایـــە 
واقیعـــی ژیـــان خەڵكـــی ناچـــار كـــردووە لەخـــۆڕا سیاســـی 
بـــن و هەندێكجـــار بـــە هـــۆی هـــاوكاری ماددییـــەوە لەالیـــەن 
ئیســـالمیەكانەوە، منـــداڵ و ژنـــی خێزانـــە هـــەژارەكان دەبـــن 
بـــە ماتریاڵـــی ئـــەو حیزبـــە تیرۆریســـتیانە، ئیـــدی چـــۆن 
و لەكـــوێ ئـــەو فـــەزا دیموكراســـییە بەمەنفەعەتـــی كـــێ 
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دەگەڕێتـــەوە، ســـەرەنجامیش تەنهـــا كارێكتـــەرە چاالكەكانـــی 
حیزبـــی تونـــدڕەوی ئیســـالمی دەبـــن بەدەمڕاســـتی خەڵـــك 
»ئەگـــەر  دەدەنـــەوە  هەمـــوو خەڵـــك وەاڵم  لەجیاتـــی  و 
نێـــوان هۆكارەكانـــی مەترســـی و  بمانـــەوێ پەیوەندیـــی 
رێكخســـتنی كۆمەڵگـــە ئاشـــكرا بكەیـــن، هیـــچ مەفەرێـــك نییـــە 
تەنهـــا ئـــەو دانپێدانانـــە نەبـــێ كـــە كۆمەڵگـــەی پیشەســـازی 
پێشـــكەوتن هیـــچ شـــتێك نادۆڕێنـــێ، تـــا ئـــەو جێگەیـــەی 
ـــك  ـــە غەزەبێ ـــت و دەبێت ـــەك دەردەكەوێ ـــە ترســـی تارمایی ك
ـــەو ســـەروەختە  ـــە هـــەژارەكان«.)69(. ماركـــوز ئ ـــۆ كۆمەڵگ ب
ســـەركەوتنی  شـــكڵە  بـــەو  ســـەرمایەداری  هێشـــتا  كـــە 
ـــە  ـــوو ب ـــەو شـــكڵە نەب ـــا ب ـــوو و تەكنۆلۆژی بەدەســـت نەهێناب
خزمەتـــكاری كۆمپانیـــاكان تاكـــو سیاســـەت ئاراســـتە بـــكات، 
ئـــەو بیـــری بـــۆ ئـــەوە چووبـــوو كـــە سیســـتمی سیاســـیی بـــۆ 
ـــە  ـــێ، بۆی باشـــتركردنی دۆخـــی خـــۆی، ئینســـان بەكاردەهێن
ـــۆ كەرەســـتەیەك كـــە تەنهـــا  ـــەوە ب ـــە ئینســـانەوە دەیگوازێت ل
ــەو  ــەری ئـ ــە بەكاربـ ــێ و ببێتـ ــیناریۆكان بهێنـ ــە سـ ــڕوا بـ بـ

ــتە.   ــتانەی كـــە خۆیانـــی كـــردووە بـــە كەرەسـ كەرەسـ
  بابزانیـــن بۆچـــی سیاســـەت ناچارمـــان دەكات، ئـــەو 
پرســـیارانە بكەیـــن كـــە ناكـــرێ و مەترســـی تێدایـــە بـــۆ 
ــك  ــە خەڵـ ــەوەش كـ ــە، ئـ ــەم گەمەیـ ــو ئـ ــی نێـ كارەكتەرەكانـ
دەنگـــی ناگاتـــە ناوەندەكانـــی بڕیـــار، بـــۆ نموونـــە ئـــەم 
پرســـیارانە ســـادەن و هەمـــوو كەســـێك دەتوانـــێ بیـــكات، 
بۆچـــی پێشـــكەوتنی پیشەســـازی و تەكنۆلۆژیـــای ســـەربازی 
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پێشـــكەوتوو تـــرە لـــە تەكنۆلۆژیـــای تەندرووســـتی كـــە 
ســـەربازی  جموجۆڵـــی  بەهـــۆی  شـــێرپەنجە  تســـۆنامی 
ــەاڵت و  ــە رۆژهـ ــر لـ ــی تـ ــزە نێودەوڵەتیەكانـ ــكا و هێـ ئامریـ
شـــوێنانی تـــر لـــە ئارادایـــە بـــەرەو هەڵكشـــان دەچێـــت و هیـــچ 
رێگرییەكیـــش بیـــری لێنەكـــراوە، بگـــرە لەرێگـــەی تەكنۆلۆژیـــا 
ــەرەو زیادبوونیـــش دەچێـــت،  ــتكردەوە بـ و خۆراكـــی دەسـ
ئایـــا ئـــەم دەســـتگا ســـەربازیانەی كـــە هێـــزە ســـەربازییەكان 
ـــە ئینســـانیەت نەكردۆتـــەوە  دەجوڵێنـــن و لەبەرچـــی بیـــری ل
هیومانیســـتیەوە  بـــەو  شـــانازی  ئەوروپـــا  گوایـــە  كـــە 
یەكـــەی  زەویـــەك  بســـتە  لـــەچ  لەكـــوێ  ئایـــا  دەكـــەن، 
ســـەربازی ئامەریـــكا نییـــە مانـــۆڕی ســـەربازی تێـــدا نـــەكات 
ــا و  ــەچ دەریـ ــە كـــوێ و لـ ــا لـ ــە؟ ئایـ ــتەكەش چییـ و مەبەسـ
ــای  ــكای تیـ ــەربازی ئامریـ ــتی ڕانـــی سـ ــێك كەشـ ئۆقیانوسـ
نییـــە كـــە ئێســـتا دەوڵەتانـــی وەكـــو فەرانســـا و ئاڵمـــان 
و دەوڵەتانـــی عەرەبیشـــی هاتۆتـــە ســـەر؟ لـــە كـــوێ لـــە 
ئاســـمانی چ دەوڵەتێـــك فڕۆكـــەو هێـــزە ئاســـمانییەكانی 
ئامریـــكا نییـــە چاالكـــی ســـەربازی تیـــا نـــەكات؟ لەكـــوێ لـــەچ 
شـــوێنێكی ئـــەم ســـەرزەمینە ئامریـــكا هەوڵـــی ئـــەوەی نـــەداوە 
بەشـــێك لەســـەروەت و ســـامانی میللەتـــان جـــا بەهـــەر 
بیانویەكەوەبـــێ بـــۆ خـــۆی نەبـــات؟ جـــا بائـــەو ســـەروەتە 
ـــان پتـــڕۆڵ  ـــان كانزایـــی، دەریایـــی بێـــت ی كشـــتوكاڵی بێـــت ی
تادەگاتـــە كولتووریـــش؟، كام هـــەواڵ هەیـــە ئێمـــە نەیبیســـتین 
نـــاوی ئامریـــكا و واڵتانـــی زلهێـــزی تێـــدا نەبێـــت؟ جـــا بەهـــەر 
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بیانویەكـــەوە بێـــت، جارێـــك بەنـــاوی تەرحـــی سیســـتمی 
دیموكراســـیەتی مۆدێرنـــەوە، جارێكـــی تـــر لەژێـــر نـــاوی 
جیهانگیریـــدا ئـــەو مافـــەی بەخـــۆی داوە دەســـت لەكاوبـــاری 
جیهـــان وەربـــدات، ئایـــا كێشـــەی كشـــمیر لەنێـــوان پاكســـتان و 
هیندســـتاندا لەســـەر دیموكراســـییەتە، یـــان بیانـــوی گەشـــەی 
هەیمەنـــەی  لەالیـــەك،  ناوەكیـــە  چەكـــی  و  تەكنۆلۆژیـــا 
دەســـەاڵتی سیاســـی ئامریـــكا كـــە لـــەو پـــەڕی دونیـــاوە 
تەداخولـــی تێـــدا دەكات لەالیەكـــی تـــر؟ كێشـــەی دەیـــان 
ســـاڵەی فەڵەســـتین و ئیســـڕائیل، كێشـــەی ئایینـــی و ئیتنیكیـــە 
ـــی سیاســـەتی  ـــان هەژموون ـــودی و ئیســـالم، ی ـــوان یەه لەنێ
ئامریـــكا؟ كێشـــەی سیاســـی و ئابـــوری و كـــەم خۆراكـــی بـــۆ 
خەڵكـــی ســـودانی باكـــوور و ســـودانی باشـــوور و هەرێمـــی 
ـــان  ـــە، ی ـــی سیســـتمێكی دادپەروەری ـــۆر لەســـەر نەبوون دارف
هەیمەنـــەی سیاســـەتی ئامریكایـــە لەكۆمبارســـی ئـــەم فیلمـــە 
لەنێـــوان ئەگـــەری ژیـــان و مردنـــی هـــەزاران منـــداڵ و ژنـــی 
بێگوناهـــە لەبرســـان لەالیـــەك و لەنێـــوان بەرداشـــی میلیشـــیا 
چەكـــدارەكان و حكومەتـــی ســـودان لەالیەكـــی تـــر كـــە 
چەندیـــن جـــار ڕێكەوتـــن مۆردەكـــەن و هەڵدەوەشـــێتەوە؟ 
ئێســـتا دەركـــەوت كـــە شۆڕشـــەكەی ســـودان دەســـتێكی 
كـــە  ئەوەیـــە  ســـەلماندنیش  باشـــترین  بـــوو،  دەرەكـــی 
كـــرا، هەروەهـــا كێشـــەی  دەوڵـــەت رادەســـتی ســـەرباز 
ئەفغانســـتان كێشـــەی ئاییـــن و كولتـــوورە جیاوازەكانـــە 
كـــە ئامریـــكا بەهێـــزی ســـەربازی دەیهـــەوێ چارەســـەری 
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گونجـــاوی بـــۆ دابنـــێ و ناوبەنـــاو كپـــی دەكاتـــەوە و نـــاو 
ـــەی  ـــان هەیمەن ـــی، ی ـــی جهان ـــە هەواڵ ـــەوە ب بەناویـــش دەیكات
سیاســـەتی ئامریـــكا و كۆمپانیـــا وەبەرهێنەكانـــە كـــە جگـــە 
كولتوورەكـــەی،  و  دەوڵـــەت  تێكشـــكاندنی ســـیادەی  لـــە 
هـــەزاران ئافـــرەت بوونـــە قوربانـــی تیایـــدا؟ ئایـــا كێشـــەی 
ـــان كێشـــەی  ـــا و ئازەربایجـــان لەســـەر كەرەباخـــە ی ئەرمینی
دوو دەوڵەتـــی وەكـــو ئێـــران و توركیایـــە كـــە ســـەرەنجام 
ـــە  ـــە؟، ئەمان ـــەردوو واڵتەكەی ـــی ه شـــەڕی ســـەرمایەی نەوت
و دەیـــان نموونـــەی دیكـــە كـــە بازرگانـــی جەنـــگ بەڕێوەیـــان 
ـــراون جەنگـــی دیموكراســـی كـــە لەراســـتیدا  ـــاو ن ـــەن و ن دەب
ــیەتی  ــە دیموكمراسـ ــە و بـ ــی یـ ــرۆری دیموكراسـ ــە تیـ ئەمـ

ــیار.  ــی ناهۆشـ ــنەوە بەخەڵكـ ــی دەیفرۆشـ هەقیقـ
رووســـیا  و  چیچـــان  ئایـــا  كـــە  ئەوەیـــە  پرســـیارەكە 
رێناكـــەون،  ئاییـــن  لەســـەر  و  هەیـــە  ئایینیـــان  كێشـــەی 
یـــان ئەونەخشـــە جەهەننەمیەیـــە كـــە لەســـەرەتای جەنگـــی 
ئـــەو  و  كـــردووە  بەكێشـــی  خۆیـــدا  لەگـــەڵ  ســـاردەوە 
هێزانـــەی كـــردووە بـــە كارێكتـــەری نێـــو ســـیناریۆكان؟ 
ـــان و ئیســـڕائیل لەســـەر  ـــی لوبن ـــا كێشـــەی مێژووی هەروەه
ئیســـڕائیل؟،  و  لەنێـــوان ســـوریا  بەرزاییەكانـــی جۆالنـــە 
یـــان مانـــەوەی دۆخەكەیـــە كـــە مێژوویەكـــی پـــڕ لەخوێنـــی 
هەیـــە و دەبێـــت وەكـــو خـــۆی بمێنێتـــەوە؟ كێشـــەی چەنـــد 
ســـاڵەی ســـوریا و گروپـــە تیرۆریســـتیەكان و ئۆپۆزســـیۆن 
و كـــوردەكان كـــە بەشـــێكیان لەخزمـــەت ئێـــران و بـــەرەی 
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روســـیان و بەشـــێكیان لـــە خزمـــەت ئامریـــكا و توركیـــا 
لەنێـــوان  كـــە  لیبیـــا  كێشـــەی  هەروەهـــا  ســـعودیەن؟،  و 
تایەفـــە رەشـــۆكیەكانی دونیـــای جەهالـــەت لەئارادایـــە كـــە 
ئایـــا  ســـەریانهەڵدا،  قەزافییـــەوە  سیســـتمەكەی  لـــەدوای 
ئەمانـــە كێشـــەی دیموكراســـیەتی واڵتەكـــەن، یـــان كێشـــەی 
بـــازاڕی ئامریـــكا و واڵتانـــی ســـەنعەتی و گەرمكردنـــی 
بـــازاڕی چەكـــە كـــە لەعەمبـــاری كۆمپانیاكانـــی فەرانســـە و 
بەریتانیـــا و ئامریـــكا مابـــوون؟، ئایـــا كێشـــەی هەرێمـــی قـــرم 
ــا لەســـەر ســـەربەخۆیی مێژووییـــە؟،  و دەوڵەتـــی ئۆكرایینـ
ــا كێشـــەی  ــیا، ئایـ ــكا و روسـ ــان كێبەركێـــی نێـــوان ئامریـ یـ
حوســـییەكان و دەســـەاڵتی یەمـــەن، كێشـــەی پێكهاتەیەكـــی 
ئـــەو واڵتەیـــە لەســـەر ســـەربەخۆیی یـــان ملمالنێـــی نێـــوان 
دوو جەمســـەری ســـووننە كە ســـعودیەیە و شـــیعە كە ئێرانە 
ـــران هـــاوكاری حوســـییەكان دەكات، دوا  لەناوچەكـــە كـــە ئێ
ســـیناریۆی گـــەورەی شـــەڕیش كـــە فەرمـــان بـــوو هەمـــوو 
ــەی  ــەن، كێشـ ــا بكـ ــداری تیـ ــێ بەشـ ــا دەبـ ــی دونیـ دەوڵەتانـ
لەبـــن نەهاتـــووی عێراقـــە، لەپەنـــای ئەمەشـــدا بیانـــوو گرتنـــە 
بەحكومەتـــی ئێـــران گوایـــە لـــەڕووی تەكنۆلۆژیـــاوە هەڵـــدان 
ــكداریكردنی  ــەك، پشـ ــوە لەالیـ ــەوە بینیـ ــەی بەخۆیـ و گەشـ
ئێرانـــە لەگـــەڵ بـــازاڕی ڕۆژهەاڵتـــی ئاســـیا لەالیەكـــی تـــر كـــە 
ـــازاڕی داگیركـــردووە لەڕۆژهەاڵتـــی  روبەرێكـــی گـــەورەی ب
ناوەڕاســـتدا، ئایـــا ئـــەوەی بەنـــاوی بەهـــاری عەرەبـــی كـــرا و 
دەیـــان كـــەس تێیـــدا شـــەهیدبوون بەزوتریـــن كات كارێكتـــەر 
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ـــە میســـر و  ـــو بەســـەرۆك ل ـــە بب ـــۆڕا و كارێكتەرێكـــی دیك گ
تونـــس و لەســـوریا بـــە ملیۆنـــان كـــەس بوونـــە قوربانـــی، 
ـــی  ـــۆ بەئەنجـــام گەیاندن ـــان ب ـــوو؟، ی ـــی سیســـتم ب ـــۆ گۆڕین ب
ئەجێندایـــەك بـــوو لەپێنـــاو گۆڕینـــی نەخشـــەی سیاســـی 
و جوگرافـــی و ئابـــوری ناوچەكـــە لەپێنـــاو بەرژەوەنـــدی 
ئێـــران  و  روســـیا  و  فەرانســـە  و  بەریتانیـــا  و  ئامریـــكا 
كـــە لەســـەر داهاتـــی ناوچەكـــە بـــوو بەنـــاوی ئـــازادی و 
دیموكراســـی كـــرا و ئەنجامیشـــی هـــەر بـــەردەوام شـــەڕ بـــوو 
تاكـــو بەرهەمهێنانـــی دەوڵەتـــی ئیســـالمی لەعێـــراق و شـــام و 
لەئەفەریقـــاش بەنـــاوی بۆكـــۆ حـــەرام و كوشـــتن و قوربانـــی 
ـــە  ـــاوی دیموكراســـییەتەوە ك ـــوون بەن ـــە ب ـــۆ خەڵكەك ـــەر ب ه
ـــەو  ـــی سیاســـییەكان و سیاســـییەكان بۆخۆشـــیان ئ وەهمێك
ـــە  ـــە جگ ـــەوە، ئەم ـــەی میدیاكان ـــردووە لەرێگ ـــان ك دانپیانانەی
لـــەو ســـیناریۆیەی بـــۆ گۆڕینـــی جوگرافیـــای سیاســـی و 
ــەك  ــاری هەریـ ــی بەهـ ــر عینوانـ ــەاڵت، لەژێـ ــوری رۆژهـ ئابـ
لـــە تونـــس و میســـر و لیبیـــا و ســـوریا بـــوون بـــە گۆمـــی 
خوێـــن، هەڵبـــەت دوای ئـــەو دەوڵەتانـــەش نـــۆرەی هەریـــەك 
لـــە جەزائیـــر و مەغریـــب و توركیـــا و ئێـــران و واڵتانـــی 
كەنداویـــش دێـــت كـــە دەیانكـــەن بـــە پارچـــەی جیـــاواز 
بەنـــاوی دەوڵەتۆچكـــەی بچـــوك بچـــوك و لـــە دەهاتوویەكـــی 
نزیكـــدا دەبینـــرێ كـــە چـــۆن ئـــەم نەخشـــەیە دەگۆڕدرێـــت. 
ـــادا  دەركەوتـــووە كـــە ئەگـــەر كێشـــە لەسەرتاســـەری دونی
ــەیە،  ــەوەی كێشـ ــۆی نانـ ــی بۆخـ ــەوا دیموكراسـ ــێ، ئـ نەمێنـ
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چونكـــە لەبـــواری پراكتیـــك كردنـــدا لەبوارەكانـــی پـــەروەردە 
و فێركـــردن وەكـــو كێشـــەیەكی ســـەربەخۆیە، هەروەهـــا 
لـــە بـــواری پیشـــەییدا پیشەســـازیدا وەكـــو كار و وەكـــو 
كرێـــكاری دەوڵـــەت بۆخـــۆی كێشـــەیەكی تـــرە، هەروەهـــا لـــە 
بـــواری زانســـتیدا هـــەر بـــە پیـــاوە ئایینییەكانـــەوە تـــا دەگاتـــە 
مامۆســـتا و دكتـــۆرای زانكـــۆ و پلەدارەكانـــی دەوڵـــەت 
هیتلەریـــش  و  ســـتالین  چینایەتیـــن،  تـــری  كێشـــەیەكی 
ــژوو،  ــەی مێـ ــەو پاڵەوانـ ــوون بـ ــیانە بـ بەدەنگـــی دیموكراسـ
»دیموكراســـی لە ســـێ بواردا بە ئاشـــكرا نمایشـــی چینایەتی 
ـــی  ـــەوە ماف ـــەو ئەفرادان ـــەی ئ ـــە لەرێگ ـــووە ك ـــوە دەركەوت پێ
كۆمەڵگـــە پێشـــێل دەكـــەن، ئەویـــش لەرێگـــەی خراپتریـــن 
كارێكتـــەر كـــە پیاوانـــی دەســـەاڵتی ســـتەمكارین، ئەمـــە بـــە 
لەبەرچاوگرتنـــی ئـــەوەی كـــە كۆمەڵگـــە دابەشـــی ســـەر 
ـــدا هەســـتیپێدەكرێت،  ـــە ئاســـتی بژێوی ـــە ل ـــووە ك ـــەكان ب چین
بـــۆ نموونـــە چینـــی یەكـــەم ئەهلـــی كار و ســـەنعەتچی و 
ــە  ــن كـ ــوویەك دەژیـ ــەر سـ ــاوەرزن، لەسـ ــازرگان و كشـ بـ
خەڵكـــی هـــەژار لەرێگـــەی بەناچاركردنـــی كڕینـــی شـــمەكەوە 
باجەكـــەی دەدەنـــەوە، چینـــی دووهـــەم چینـــی سیاســـی و 
ـــی  ـــزەری دەزگاكان ـــەك پارێ ـــە لەت ـــە مامەڵ ـــەو كەســـانەن ك ئ
ـــان  ـــەش مووچـــە و بژێویی ـــەت ئەمان ـــەن، هەڵب ـــەت دەك دەوڵ
لـــە چـــاو هەژارانـــدا ئاســـمان و رێســـمانە كـــە بریتیـــن لـــە 
تەكبیركەرانـــی  و  دادوەر  پیاوانـــی  و  ســـوپاو  پیاوانـــی 
ـــك  ـــی خەڵ ـــی رێنماییكاران ـــی ســـێهەمیش ئەهل ـــەت، چین دەوڵ
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و زانســـتگەراكان و پیاوانـــی ئاینـــی و پیاوانـــی پـــەروەردەن، 
ـــر  ـــك زیات ـــی خەڵ ـــە عەقڵ ـــان ل ـــە عەقڵی ـــە پێیانوای ـــەش ك ئەوان

بـــڕدەكات«.)70(. 
بیرمەندانـــی عەرەبیـــش هەیـــە  لـــەالی  تێڕوانینـــە  ئـــەم 
وەكـــو  ناچێنرێـــت  دیموكراســـییەت  تێگەیشـــتوون  كـــە 
ــت  ــتوكاڵ دەچێنرێـ ــە و كشـ ــم و دانەوێڵـ ــۆوی گەنـ ــۆن تـ چـ
و لەبەهارانـــدا بەرهەمـــی دەبێـــت، دیموكراســـی دەبـــێ بـــە 
سرووشـــتی خـــۆی چەكـــەرە بـــكات لەالیەنـــی كۆمەاڵیەتـــی 
و سیاســـییەوە، وەكـــو مۆدێرنـــە كـــە كۆمەڵگـــەی بـــەرەو 
شـــوێنێكی تـــر بـــرد، قۆناغـــی بونیاتنانـــی دەوڵـــەت ئـــەوەی 
ـــە دەســـتەبەركردنی ســـەربەخۆیی سیاســـی  كـــە گرێییەكـــە ل
دەوڵەتـــان، ئـــەم فرســـەتە نـــەك هـــەر لەدەســـت چـــوو، 
بەڵكـــو بەگشـــتی لەبارییـــان بـــرد، بـــۆ ئـــەوەی بزووتنـــەوە 
نیشـــتیمانییەكان گومـــان نەكـــەن و الســـایی بكەنـــەوە. ئـــەم 
ســـیناریۆیە دەســـتەبژێری سیاســـی پاڵپشـــتیان كـــردووە 
هەمیشـــە كـــە لـــە منداڵدانـــی ســـەرمایەدارییەوە لەدایـــك 
بـــووە، بەتایبەتـــی ئەوكاتـــەی كـــە قســـە لەســـەر رزگاركـــردن 
و گەشـــەپێدان دەكـــەن بـــۆ نەتـــەوە و گەلێكـــی ژێـــر دەســـتە 
و بێچـــارە كـــە لـــە رۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت نموونـــە زۆرە 
بـــۆ شـــەرعییەت پێـــدان بـــە سیاســـەتی ئـــەو دەســـتەبژێرە. 
بـــوون  ئـــەو نموونانەیـــە كـــە  بـــۆ  ئـــەم خوێندنەوەیـــە 
دیموكراســـی،  سیســـتمی  و  دەســـەاڵت  دەمڕاســـتی  بـــە 
وەكـــو باشـــترین نموونـــەی دەســـەاڵت تەرویـــج دەكـــەن 
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كـــە  ســـەلمێنەرە  باشـــترین  ئەمـــە  كۆمەڵگـــە.  لـــەالی 
دیموكراســـی سیســـتمی ســـەركوتكردن و زەقكردنـــەوەی 
جیـــاوازی چینایەتییـــە كـــە لـــەو چینانـــەوە باشـــتر هەســـتی 
پێدەكرێـــت، لـــەوەش بتـــرازێ بەنـــاوی قبوڵكردنـــی فـــەزای 
دیموكراســـییەتەوە، رێكخـــراوە تونـــدڕەوەكان بەرهەمدێـــت 
و دەبـــن بـــە نەگبەتـــی بـــۆ گـــەالن و ئـــەو واڵتانـــەی كـــە 
لـــەرووی سرووشـــتییەوە خاوەنـــی بەروبوومـــی نـــەوت و 
گاز و كانـــزان، بەمـــەش جارێكـــی دیموكراســـی بەهەمـــوو 
هەڕەشـــەی  بـــەردەم  دەكەوێتـــە  ناتەواوییەكانیـــەوە 
ـــە ئەفغانســـتان و عێـــڕاق و  خوێنڕشـــن، هـــەروەك ئـــەوەی ل

ســـوریا و لیبیـــا و لوبنـــان روویانـــدا. 
هەڵبـــەت نموونـــەی ئـــەو دەوڵەتانـــە بەئاشـــكرا دیـــارن 
كێشـــەكەیان تەنهـــا نەبوونـــی دیموكراســـیەت نییـــە، ڕیشـــەی 
ئـــەو كێشـــانەش لەكوێـــوە ســـەریانهەڵداوە، ئەمانـــە هەمـــووی 
بەالیـــەك، قۆرخكردنـــی دەســـەاڵتی نەتەوەیەكگرتـــووەكان 
هەمـــوو  سیاســـی  چارەنووســـی  لەســـەر  بڕیـــاردان  و 
دونیـــا لەڕێگـــەی NU و یاســـاكانی كـــە موناقەشـــەیەكی 
تـــرە، لەالیەكـــی تـــر كـــە هیـــچ هێزێكـــی نێودەوڵەتـــی لەنێـــو 
مەحافلـــی سیاســـی دونیـــا ناتوانـــێ بـــەری پێبگرێـــت، یەكێـــك 
نەتەوەیەكگرتـــووەكان  كارەكانـــی  تریـــن  لەســـەرەتایی 
ــكات،  ــا بـ ــۆی تەماشـ ــو خـ ــەوەكان وەكـ ــی نەتـ ــە مافـ ئەوەیـ
كەچـــی لەژێـــر نـــاوی بـــازاڕی ئـــازاددا بەدەیـــان نەتـــەوە دەبنـــە 
قوربانـــی هاوكێشـــە سیاســـییەكانی ئامریـــكا و دەوڵەتانـــی 
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نەتەوەییـــان  شوناســـی  لەئەنجامـــدا  كـــە  پیشەســـازی 
لەبەرامبەریشـــدا  پەراوێزدەخرێـــن،  و  لێدەســـتێندرێتەوە 
خێـــڵ و هێـــزی جیاجیـــا شوناســـیان بـــۆ درووســـت دەكرێـــت، 
ئامریـــكا لەنێـــو نەتـــەوە یەكگرتووەكانیـــش لۆبـــی سیاســـی 
خـــۆی هەیـــە و بەخزمـــەت سیاســـەتی خـــۆی كارەكانیـــان 
بـــۆ مەیســـەر دەكرێـــت، باشـــترین نموونـــەی بەردەســـت 
ـــە  ـــە ك ـــن و كەنەدای ـــكای التی ـــی ئامری ـــا نەتەوەییەكان كۆمپانی
بـــەچ شـــێوەیەك گرینگیـــان پێدەدرێـــت و رێكالمیـــان بـــۆ 
ــرە  ــای فـ ــەوەكان و كۆمپانیـ ــی نەتـ ــر عینوانـ ــت لەژێـ دەكرێـ
ــتی  ــە كۆنتێكسـ ــەر لـ ــیش ئەگـ ــەی شوناسـ ــی، كێشـ نەتەوەیـ
یـــان  زەمەنییـــە  پانتایـــی  بكەیـــن،  تەماشـــای  كۆمەڵگـــە 
ــی  ــاك شوناسـ ــۆ تـ ــەاڵم بـ ــن، بـ ــو دەركەوتـ ــە وەكـ ناوچەییـ
تاكـــە كەســـی زەمـــەن و هێمـــاوە، چونكـــە كاتێـــك تـــاك 
دەتوانـــێ بڵـــێ شوناســـم هەیـــە كـــە ئەمـــە ئێســـتا لـــە دونیـــادا 
بەتایبەتـــی لـــە رۆژئـــاوا بـــە هـــۆی بەریەككەوتنـــی تاكەكانـــەوە 
درووســـت دەبێـــت كـــە لەیـــەك كامپـــی نیشـــتەجێبوون بـــۆ 
تاقیكردنـــەوەی پێكـــەوە ژیـــان تێكـــەڵ دەبـــن، ئەوكاتەیـــە كـــە 
ــەوەی  ــترە، لـ ــت باشـ ــی هەبێـ ــتدەكات بەردەوامـ ــاك هەسـ تـ
بێجگـــە لـــە هەســـتكردن بـــە جێگیربوونـــی كەســـایەتی خـــۆی، 
ــی و  ــای فرەیـ ــەوەی لەدونیـ ــۆ مانـ ــەی بـ ــا لۆژیكییەكـ بەمانـ
تێكـــەڵ بوونـــی لەگـــەڵ فەزایـــەك كـــە خـــوازراوە وەكـــو 
ـــە  ـــە نیی ـــە ئارەزوومەندان ـــەو ئەزموون ـــدا ئ ـــون، لەكاتێك ئەزم
تاكـــو ئاشـــنابوونی بـــە كولتوورەكـــەی بەرهەمبهێنێــــەوە بـــۆ 
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ناســـاندنی بەوانـــی تـــر، ئەمـــە ئەگـــەر ئـــەو تاكـــە بەرگـــری لـــە 
الیەنـــی نیگەتیڤـــی كولتوورێـــك نـــەكات كـــە نەفعـــی نییـــە بـــۆ 
تـــاك، تەنانـــەت هەندێكجـــار بـــۆ كۆمەڵگـــەش كەڵكـــی نییـــە 

كـــە دژە ئینســـانی یـــە. 
سیســـتمی ئێســـتای بـــازاڕی ئـــازاد ئەوەنـــدەی بـــازاڕی كااڵ 
ـــاوە، دە  ـــەڕووی تەكنۆلۆژی ـــە ل ـــی كااڵی نوێی و بەرهەمهێنان
ـــن و فرۆشـــتنی ئینســـانە لەئاســـتە  ـــازاڕی كڕی ـــدەش ب ئەوەن
وەبەرهێنانـــی  و  كۆیلـــە  مێگەلـــی  وەكـــو  جیاجیاكانـــدا 
بەشـــەرییەت بەنـــاوی ئیســـالم و رێكخـــراوە توندڕەوەكانـــی 
ئیســـالمییەوە، ئـــەم فەزایـــە بـــارگاوی كـــراوەی سیاســـەت 
لەپێنـــاو بـــازاڕ و نـــەوت و گاز و هتـــد، كارێكـــی كـــردووە 
و  جیهانگیـــری  ســـەردەمی  كۆیلـــەداری  سیســـتمی  كـــە 
پۆســـت جهانگیـــری كـــە جگـــە لـــە قەیرانـــی ئابـــوری، قەیرانـــی 
بەرهەمبهێنێتـــەوە  كولتوورەكانـــی  نەكـــراوی  چارەســـەر 
كـــە  دەوڵەتـــان  ســـەرخانی  لـــە  گرینگـــە  بەشـــێكی  كـــە 
ــە  ــە(، واتـ ــاوە )ئەمرەكـ ــان نـ ــدەكان ناویـ ــك لەبیرمەنـ هەندێـ
بەئامریكایـــی كردنـــی دونیـــا كـــە فۆڕمێكـــی تـــری هەیـــە، 
ئـــەم ئەمرەكەیـــەش لەوێـــوە هاتـــووە كـــە ئامریـــكا دەیهـــەوێ 
لەرێگـــەی ئابـــوری و سیاســـی و هێـــزە ســـەربازییەكانی 
ــت و  ــدا نەگەڕێـ ــی وەهمیـ ــەدوای دوژمنـ ــر بـ ــەوە چیتـ خۆیـ
هەمـــوو دونیـــا لەژێـــر عینوانـــی جیاجیـــادا نەهێڵێــــەوە و 
ببـــن بـــە ئامریكایەكـــی گـــەورە، بەهەرحـــاڵ ئـــەوەی كـــە 
ئینســـان لەبەرامبـــەر تەكنۆلۆژیـــای ســـەردەمدا بەتایبەتـــی 
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ـــە،  ـــی كۆیلەی ـــی ناوەك ـــو چەك ـــای ســـەربازی وەك تەكنۆلۆژی
بـــەاڵم بەخـــۆی نازانـــێ، لەوێـــدا دەردەكـــەوێ كـــە هـــەر 
بەراوردكردنـــی تەكنۆلۆژیـــای ســـەربازی و تەكنۆلۆژیـــای 
ســـەرمایەداری  كـــە  دەســـەلمێنێ  ئـــەوە  تەندرووســـتی، 
هاوچـــەرخ بەتایبەتـــی ســـەرمایەداری ئامریـــكا بـــۆ خزمەتـــی 
ــەوێ  ــییەت بیهـ ــەر دیموكراسـ ــاوە، »ئەگـ ــان داینەهێنـ ئینسـ
هێزێكـــی ســـرووش بەخشـــی بـــۆ بگەڕێتـــەوە، دەبێـــت لەپێنـــاو 
ـــی لەبەرچـــاو  ـــەكان دوو رێگـــەی كۆتای ـــە پۆزەتیڤ ـــدا خاڵ تاك
بگرێـــت، هەمـــوو تاكێـــك نموونەیەكـــی لەبـــارەی ئـــەو ســـێ 
گۆشـــەنیگایە لەبارودۆخـــی جیـــاوازدا پێشـــكەش دەكات، 
كەســـێك ئەگـــەر ســـادەبێت تەنانـــەت ئەگـــەر هەســـتیاترین 
شـــاعیری زینـــدووش بێـــت، لـــەو كاتـــەدا كارەكـــە پەیوەســـت 
دەبێـــت بـــەو دەفتـــەرەی كۆمەككـــردن، یاخـــود بـــۆ ســـندووقی 
دەنگـــدان دەچێـــت، تاكـــو لەكاتـــی هەڵبژاردنـــدا دەنـــگ بـــدات، 
كەواتـــە بەشـــێك لـــەو ئامێـــرەی كـــە لەپێشـــەوە ماكینەیەكـــی 
هەســـتیارە بـــۆ بەرهەمهێنانـــی ســـوپا و پاراســـتنی سیســـتمی 
یەكانگیـــر  پێكـــەوە  هەمویـــان  كۆمپانیـــاكان،  و  سیاســـی 
دەكات و دەیانـــكات بـــە دامەزراوەگەلـــی جیاجیـــای خزمەتـــی 
دەوڵـــەت كـــە لەدەرەنجامـــدا سیســـتمەكە خـــۆی ئاشـــكرا 

دەكات چ ناحـــەز و ناشـــیرینە«. )71(. 
هەڵدانـــی  گەشـــەو  لێبكەیـــن  قســـەی  باشـــتر  ئەگـــەر 
ــەربازی  ــتییەكی سـ ــە پێویسـ ــەربازی بۆتـ ــای سـ تەكنۆلۆژیـ
هەمـــوو دەوڵەتـــی جیهـــان، بەاڵم تەكنۆلۆژیای تەندرووســـتی 
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ئـــەو گرینگیـــەی پێنـــەدراوە، ئەوەتـــا لەڕێـــگای تەكنۆلۆژیـــای 
ــن  ــان لەبەیـ ــەدان ئینسـ ــزەدا سـ ــەك لەحـ ــەربازیەوە لەیـ سـ
تەكنۆلۆژیـــای  لەڕێـــگای  نەبـــووە  قـــەد  بـــەاڵم  دەچـــێ، 
بەدەیـــان ســـاڵیش هەوڵبـــدەن ڕوحـــی  تەندرووســـتیەوە 
ئینســـانێك لەمـــردن ڕزگار بكرێـــت، ئەگـــەر ئـــەو حاڵەتانـــە 
نەبێـــت كـــە داهێنانـــی تەندرووســـتین، لەكاتێكـــدا داهێنانـــی ئەم 
دوو تەكنۆلۆژیایـــە لەســـەر دەســـتی ئینســـان خـــۆی هاتۆتـــە 
ـــۆ چارســـەری كێشـــەی تەندرووســـتی و  ـــا ب ـــاراوە و تەنه ئ
ئینســـانیەكانە، ئیتـــر كۆیالیەتـــی چۆنـــە ئەگـــەر ئینســـان ناچـــار 
بكرێـــت عەبەســـیانە بەرهەمـــی خـــۆی لـــەدژی ژیانـــی خـــۆی 
ـــێ  ـــازاد نەب ـــە ئەگـــەر ئینســـان ئ ـــێ، كۆیلەیەتـــی چۆن بەكاربێن
لەهەڵبژاردنـــی ژیانـــی خـــۆی، لەكاتێكـــدا ئـــازادی مەترســـی 
ــووە  ــەفی هەڵگرتـ ــیاری فەلسـ ــان پرسـ ــە و دەیـ ــۆی هەیـ خـ
و هێشـــتا وەاڵمـــی پێنەدراوەتـــەوە، بـــەاڵم دیســـان ئەگـــەر 
ـــازاد نەبـــێ لەهەڵبژاردنـــی شـــوێنی نیشـــتەجێبوون، ئەگـــەر  ئ
ئـــازاد نەبـــێ لەمومارەســـەكردنی سیاســـەت و تـــەواوی 
كایـــەكان ئەگـــەر بەخزمەتـــی ئـــەم سیســـتمە نەبـــێ، دەبـــێ 
لـــە ژێـــر ســـایەی ئـــەم سیســـتمە نـــا عەداالتییـــە بێـــت كـــە 
ئـــەوە  لەكاتێكـــدا  دەكات،  ئینســـانەوە  بـــە  وەبەرهێنـــان 
مەعلـــوم بـــووە بـــۆ زۆر لەبیرمەنـــد و نووســـەری جهانـــی و 
لۆكاڵـــی، كـــە میدالیـــای نۆبـــڵ چ بـــۆ كایـــەی ئـــەدەب و هونـــەر 
ـــی  ـــی تۆپ ـــی گرووپێك ـــۆ ئاشـــتی لەچنگ ـــد، چ ب ـــا و هت و فیزی
سیاســـیدایە، نـــەك لەبەرچاوگرتنـــی كارێكتـــەری گونجـــاو، 
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هـــەر نموونـــە وەرگرتنـــی نۆبڵـــی ئاشـــتی لەالیـــەن بـــاراك 
ئۆبامـــاوە، گەورەتریـــن تـــاوان بـــوو دەرهـــەق بـــە جائیزەكـــە، 
ســـەرۆكایەتی  لـــە  ئۆبامـــا  تەمەنـــی  ســـاڵی   8 چونكـــە 
گەورەتریـــن واڵتـــی جیهـــان، شـــەڕ و ئاشـــوب و ماڵوێرانـــی 
ــرۆك  ــۆ چیـ ــەدەب بـ ــی ئـ ــزەی نۆبڵـ ــی جائیـ ــوو، وەرگرتنـ بـ
ســـاڵی 2014 تەنهـــا بـــۆ لێدانـــی ئەوانـــە بـــوو كـــە داهێنـــان 

لـــەدەرەوەی سیاســـەت دەكـــەن. 
»ئـــەوەی كـــە نـــاوی دادپەروەرییـــە پێدەچـــێ لـــە ئایینـــدا 
وەكـــو شـــێتێكی تۆڵەســـێن بێـــت، بۆیـــە لەگـــەڵ شـــتێكی 
ــا جیاوازیـــان نییـــە، رەنگـــە بەئاســـانی توندتـــر بێـــت،  رەهـ
لەســـەروبەندی غـــروری ســـوریالی و لەپـــای هەریـــەك 
لـــە ئەنتـــی گۆنـــای ســـۆفۆكلیس و شـــایلۆگی شكســـپیر، 
عینادییـــە،  ئـــەو  بگـــرێ  ئاســـمانێك  رێگـــەی  رەنگیشـــە 
نـــەك لێبوردەییـــەك كـــە شـــارێك كاول بـــكات، چونكـــە 
یاخییەكانـــی ســـەربازەكانیش دەكـــوژن، یـــان ئـــەوەی كـــە 
ــە  ــڕە لـ ــە و پـ ــە قەرەباڵغـ ــەن كـ ــان دەكـ ــك بۆردومـ بازاڕێـ
خەڵـــك و منـــاڵ، بۆیـــە ئەمـــە لەژێـــر ســـایەی بیركردنـــەوەی 
ــت، توندوتیژییەكـــی  ــەر ئەحكامێـــك بێـ ــەر ئایینێـــك و هـ هـ
درووســـتكراوە«.)72(. ئەمـــە ئاشـــكرایە كـــە ئاییـــن جگـــە 
ــووە و  ــۆی هاتـ ــێنی بەرلەخـ ــو تۆڵەسـ ــۆی وەكـ ــەوەی خـ لـ
خەڵكـــی بـــەو شـــێوەیە هانـــداوە دژ بەدژەكانـــی، لەگـــەڵ 
ئەوەشـــدا تەوژمێـــك درووســـتكرا كـــە هەمیشـــە بـــە رەهـــا 
وەربگیرێـــت و هـــەر لـــە بیـــری تۆڵەســـێندا بێـــت، جـــا ئـــەو 
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ــو لـــەو  ــە نـــەك لـــە ســـەركردە و بنكردەكانـــی، بەڵكـ تۆڵەیـ
خەڵكـــەی كـــە هـــەواداری تایەفـــە یـــان الیەنگرانـــی ئـــەو 
دەبـــات.  بەڕێـــوەی  دژەكـــەی  دەســـەاڵتی  كـــە  شـــارەی 
هـــەروەك ئـــەوەی كـــە لەخـــواری بەغـــدا و لەباشـــوری 
ـــس و پاكســـتان  ـــە میســـر و تون ـــڕاق و ئەفغانســـتان و ل عێ
ــاوان  ــۆن بێتـ ــە چـ ــرا كـ ــا بینـ ــە ئەوروپـ ــدا لـ و لەمدواییەشـ
لەبـــری تاوانبـــارەكان بـــوون بـــە قوربانـــی، لەحاڵێكـــدا هەمـــوو 
ئەوانـــەی چاودێـــری دۆخـــە سیاســـییەكان دەكـــەن، دەزانـــن 
ـــە  ـــە كارێكـــی خۆڕســـك نیی ـــە ئەم ـــەن ك ـــەم تێدەگ ـــان النیك ی
بەڵكـــو دەســـتكردە، لێـــرەوە تێدەگەیـــن كـــە جەنگـــی دژە 
ـــە سیاســـی  ـــووە و نەفع ـــوە ســـەرچاوەی گرت ـــرۆر لەكوێ تی

ــە.  ــۆ كوێیـ ــەی بـ و ئابورییەكـ
هـــاوكاری  كـــێ  ســـەریهەڵداو  لەكوێـــوە  تیرۆریـــزم 
لۆجیســـتی كـــردوون و چـــۆن گەشـــەیان كـــرد و بۆچـــی 
خـــودی ئامریكاشـــی گرتـــەوە؟ بۆچـــی بـــەر لەهاتنـــی داعـــش 
وەكـــو مەســـخەرەترین و ســـەیرترین نموونـــەی تیـــرۆر و 
دەوڵەتـــی ئایینـــی لـــەدوای شكســـتهێنانی دەوڵەتـــی توندڕەوی 
بـــە  پێویســـتی  نێودەوڵەتـــی  پەیوەندییەكـــی  هیـــچ  بەبـــێ 
ئاســـەوارەكەی،  ســـڕینەوەی  بـــۆ  ســـەدەیەكە  چارەكـــە 
ـــە ســـێمبول  ـــالدن دەبێت ـــە بۆچـــی ئوســـامە بن پرســـیار ئەوەی
و گروپەكەشـــی دەبێتـــە تارماییەكـــی سیاســـی و هەمـــوو 
دونیـــا ترســـی لێبنیشـــێ؟. بۆچـــی دوای 15 ســـاڵ ئـــەم 
پاڵەوانـــە بـــێ ناســـنامە ئاشـــكرایە لەپاكســـتان دەكوژرێـــت 
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و لـــە چیاكانـــی تـــۆرە بـــۆرەی ئەفغانســـتان نامێنـــێ؟ ئایـــا 
ـــدە  چـــی ئوســـامە و مـــەال عومـــەری لەعەرەبســـتانەوە گەیان
ئەفغانســـتان تاوەكـــو شـــەرعییەت بـــە جەنـــگ بـــدەن و 
ئامریـــكاش ســـەرقافڵەی جەنگەكـــە بێـــت؟ ئایـــا ئامریـــكا 
ـــو  ـــەن تاك ـــن سیاســـەت بك ـــی ناتوان ـــی دوو قوتب ـــێ جهان بەب
ئیســـالمی سیاســـی لەبەرامبـــەر خۆیـــان ڕابگـــرن وەكـــو 
بەدیلـــی ســـۆڤیەتی پێشـــو نـــاوی لیبنێـــن تیـــرۆر؟ چـــۆن 
ـــوو  ـــە بۆشـــایی سیاســـی ب ـــی سیاســـی ك ـــە فەزایەك ـــێ ل دەب
لـــە ســـوریا، گروپێكـــی گومانـــاوی وەكـــو داعـــش كـــە بەنـــاوی 
دەوڵـــەت درووســـت بـــن و ســـامانی واڵتەكـــە بفرۆشـــن و 
ـــە نیمچـــە دیفاكتۆیەكـــی سیاســـی و لەالیەكـــی تریشـــەوە  ببن
سیســـتمی  بـــازاڕی  چارەســـەری  و  بمێننـــەوە  بەنهێنـــی 
ســـەرمایەداری بكـــەن كـــە ناتوانـــێ بەتەنهـــا و لـــە شـــەفافیەتدا 
قەیرانـــە جـــۆراو جـــۆرەكان و كێشـــەكانی خـــۆی چارەســـەر 
بـــكات، دواتریـــش بـــە ســـیناریۆ لـــەو جوگرافیایـــە نەمێنـــێ و 
ـــان نیشـــانەی پرســـیاری  ـــە چونی ـــر ك ـــۆ شـــوێنێكی ت بچـــن ب
ــییە، لەكاتێكـــدا ســـەرەتای تیـــرۆر لـــە ســـەرهەڵدانی  سیاسـ
ــا  ــە كۆمپانیـ ــات كـ ــەوە هـ ــر ئیخوانییەتـ ــەت و دواتـ وەهابییـ
بـــەرەو میســـر و  بەریتانییـــەكان هاوكارییـــان كـــردن و 
ــۆ  ــەند و بـ ــەیان سـ ــوە گەشـ ــو لەوێـ ــوون، تاكـ ــر چـ جەزائیـ
دژایەتـــی سیســـتمی ســـۆڤییەتی كـــۆن كەڵكیـــان لێوەرگیـــرا 
كـــە دیمەنـــە ترســـناكەكانی بینـــران و تـــا ئێســـتاش بەردەوامـــە 

و بۆتـــە واقیـــع. 
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ئەمانـــە پرســـیارگەلێكن تەنهـــا بەشـــێك لەڕۆشـــنبیرانی 
نـــاودار و پســـپۆڕانی شـــارەزا لەسیاســـەت قســـەی تێـــدا 
ـــان نەبیســـتووە  ـــەن، هێشـــتا لەسیاســـییەكی موحتەریفم دەك
ـــەو  ـــی ئ ـــەوە و نهێن ـــەو هاوكێشـــە سیاســـیانە شـــیتەڵ بكات ئ
مامەڵـــە كردنـــە ئاشـــكرا بـــكات كـــە لەگـــەڵ گروپـــە چەكـــدارە 
نەناســـراوەكان بـــە چ پێوەرێكـــە و پێدانـــی چـــەك بـــە چ 

ــە؟.  پێوەرێكـ
ــۆن  ــتا CIA و پنتاگـ ــە ئیسـ ــەر لـ ــاڵ بـ ــا سـ ــر لەپەنجـ زیاتـ
ــی  ــی خەریكـ ــەرۆكیكی ئامریكـ ــەر سـ ــۆڕی هـ ــەڵ ئاڵوگـ لەگـ
دانانـــی نەخشـــەی سیاســـی و جوگرافـــی و ئابـــووری بـــوون 
ـــا  ـــن جوگرافی ـــە باشـــترین و لەبارتری ـــان ك ـــوو جیه ـــۆ هەم ب
هەڵبژاردنـــی واڵتانـــی عـــەرەب بـــوو بـــۆ ئامریـــكا، تاكـــو 
بتوانـــێ لەڕێـــگای ئـــەو ئایدیـــا ئایینـــی و كولتوریـــەوە دژایەتـــی 
بـــكات،  ســـۆڤییەت  دەوڵەتـــی  ســـەرمایەداری  سیســـتمی 
ئەویـــش بەدانانـــی نەخشـــەیەك و خەتێكـــی پێچاوپێـــچ كـــە 
لەمیســـر و جەزائیـــرەوە دەســـت پێـــدەكات، تادەگاتـــە چیچـــان 
ـــەو ســـیناریۆهاتە  و ئەفغانســـتان كـــە دواجـــار ئاكامەكـــەی ب
ــوو  ــی هەمـ ــتەكانیدا ژیانـ ــتا لەدەرهاویشـ ــە ئێسـ گەیشـــت كـ
ئینســـانی ســـەرئەم زەمینـــەی خســـتۆتە ژێـــر مەرحەمـــەت 
ــپی  ــكی سـ ــیەكی كۆشـ ــد سیاسـ ــی چەنـ ــارەزوو میزاجـ و ئـ
ــییەی  ــە سیاسـ ــە مێژووییـ ــەم قینـ ــران، ئـ ــی پیـ و ئەنجومەنـ
ئامریـــكا ڕەنگـــە لەوێـــوە ســـەرچاوەی گرتبـــێ كـــە ئامریـــكا 
توشـــی گرێیەكـــی ســـایكۆلۆژی بـــووە لەنێـــو مێـــژوودا، 
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ئەویـــش گرێـــی خـــۆ بەكەمزانینـــە لەبەرامبـــەر جیهانـــدا 
تۆڵەســـەندنەوەیە  نازەكەشـــی  و  بوارەكانـــدا  لەهەمـــوو 
ــە  ــدا كـ ــەنایەتی كولتووریـ ــژوو و ڕەسـ ــتی مێـ ــەر ئاسـ لەسـ
تۆڵـــە  لەرێگەیـــەوە  بـــووە،  باشـــترین كەرەســـتە  تیـــرۆر 

ــەوە.  بكاتـ
دەوڵەتانـــی  و  ئامریـــكا  ئـــازاددا  بـــازاڕی  لەپەنـــای 
ڕۆژئـــاوا بازارێكـــی تریـــان بارهێنـــاوە كـــە لەڕێـــگای دەزگا 
دەبینـــرێ،  جهانـــەوە  ڕۆژنامەكانـــی  و  ڕاگەیاندنـــەكان 
چ  سیاســـییە،  ریكالمـــی  و  سیاســـی  بـــازاڕی  ئەویـــش 
ــای  ــی ئەوروپـ ــووی دەوڵەتانـ ــت یەكگرتـ ــتێك لەپشـ مەبەسـ
رۆژئـــاوادا هەیـــە، جگـــە لەبەكەمزانیـــن و تەماشـــاكردنی 
ئینســـانی رۆژهەاڵتـــی كـــە دواجـــار لەژیانـــی رۆژانـــەی 

ڕەنگیداوەتـــەوە. خەڵكـــدا 
لـــە رۆژئـــاوا  ســـەرهەڵدانی بزووتنـــەوەی ناڕەزایەتـــی 
قەیرانـــی  و  بێـــكاری  هەاڵیســـانی  لەبەرامبـــەر  بەگشـــتی 
واڵتانـــی  بەشـــداریكردنی  دەرەنجامـــی  كـــە  ئابـــوری 
ئەوروپایـــە بەگشـــتی، لەشـــەڕی دژ بەداعـــش و پشـــتگیری 
لەبەرامبـــەر  بەریتانیـــا  و  فەرانســـە  و  ئامریـــكا  كردنـــی 
دیكـــەی  بەرەیەكـــی  وەكـــو  چیـــن  و  ئێـــران  و  روســـیا 
سیاســـی و ئابـــوری لەدونیـــادا، لەبەرامبـــەر ئـــەم هەاڵیســـانە 
بەپێـــی  كـــە  بێكاركەوتـــن  كرێـــكار  ملیۆنەهـــا  ئابورییـــە 
ــا بێـــت، بێـــكار  راپۆڕتـــی فیدراســـیۆنی كرێكارانـــی ئەوروپـ
هێنـــدە زیـــادی كـــردووە كـــە 3.1 % زیاتـــرە و بەناچـــار 
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ــەت  ــە بەتایبـ ــەم هەواڵـ ــەن، ئـ ــە دەكـ ــی بەپەلـ داوای مردنێكـ
لـــە ئاڵمـــان زیاتـــر دەنگـــۆی هەبـــوو لەســـەرەتای ســـاڵی 
2015 كـــە بەســـاڵی شـــوومی كرێـــكاران نـــاوزەد كـــرا و 
ـــازاڕی یـــۆرۆ و دۆالر  ـــوو، كێشمەكێشـــی ب بەردەوامـــی هەب
ـــە  ـــە دراوە ب ـــی ئاســـن ك ـــی هێڵ ـــە لەســـەر پشـــتی كرێكاران ك
ــۆران  ــتی موچەخـ ــەر پشـ ــا لەسـ ــەت، هەروەهـ ــی تایبـ كەرتـ
ـــوو، ســـەرمایەداری هاوچـــەرخ بەناچـــار لەرێگـــەی  ـــەواو ب ت
دوژمنێكـــی دیكـــەی وەهمـــی وەكـــو داعـــش و لێســـەندنەوەی 
پـــارە لـــەو خەڵكـــەی رۆژهـــەاڵت كـــە بەناچـــار روحـــی خۆیـــان 
ــی  ــا، گەمەیەكـ ــەرەو ئەوروپـ ــی بـ ــە دەســـت قاچاخچـ دەدەنـ
بـــوو  ئابـــوری  دراوی  ئیعتیبـــاری  گەڕانـــەوەی  دیكـــەی 
بـــۆ دۆالر و هیچـــی تـــر، چونكـــە ئەگـــەر ئـــەم ســـیناریۆیە 
نەكرابـــا، ئاســـان نەبـــوو ئـــەو هەمـــوو كۆمپانیایـــەی لـــە 
ئەوروپـــا و ئامریـــكا هـــەن و ئیفالســـیان هێنـــاوە، جارێكـــی 

تـــر بگەڕێنـــەوە ئاســـتی ســـەرمایەی خۆیـــان.  
وەبەرهێنانـــی مرۆیـــی لەجەنگـــدا بابەتێكـــی زینـــدووی 
دونیـــای دوای ســـەرمایەداری هاوچەرخـــە كـــە دوا بەرهەمی 
بـــۆ مانـــەوەی خـــۆی دژەكانـــی خـــۆی بەرهەمدێنێتـــەوە 
ــان، مەســـەلەی داعـــش كـــە ســـیحرێكی سیاســـی  ــە ئینسـ بـ
و بازرگانـــی نـــوێ بـــوو لەدونیـــادا و نوێتریـــن داهێنانـــی 
درووســـتكردنی مـــردن بـــوو بەنـــاوی ســـوننەوە، ئەمـــەش 
ــی  ــوو لەجیاتـ ــی بـ ــی مرۆیـ ــی جەنگـ ــك لەوەبەرهێنانـ جۆرێـ

ــزم.  ــە هیومانیـ ــی واتـ ــەی مرۆیـ ــی كێشـ رزگاركردنـ
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لەناشەرعیەتەوە بۆ شەرعییەت

ــە بەرێنمایـــی پیاوانـــی  ــەوە كـ لەســـەردەمی یۆنانـــی كۆنـ
ئایینـــی، چەنـــد دەزگایەكـــی جیـــاواز بـــۆ دەســـتەبژێری 
بـــۆ  ئاگـــۆڕا  بەنـــاوی  هەبـــووە  خەڵـــك  و  سیاســـی 
دوو  ئـــەم  هـــەر  خەڵـــك،  بـــۆ  ئەكلیســـا  و  دەســـتەبژێر 
و  خەڵـــك  شـــەرعیەتی  لەنێـــوان  ســـنوورێكی  دەزگایـــە 
شـــەرعیەتی سیاســـی دیاریدەكـــرد كـــە پرســـی سیاســـی 
دیموكراســـی  بنەمایەكـــی  دەســـەاڵت  گواســـتنەوەی 
هەڵبـــەت  خۆشـــگوزەرانی،  بەدەســـتهێنانی  بـــۆ  هەبێـــت 
سیاســـی  دیموكراســـیەتی  ســـەرەتایی  شـــوێنی  ئاگـــورا 
بـــووە، بەتایبەتـــی ئەوكاتـــەی كـــە دەســـتەبژێری سیاســـی 
ئامادەیـــی خۆیـــان لـــەو فەزایـــەدا دیاریكـــردووە كـــە لەكـــوێ 
ئاكلیســـا واتـــە كۆبونـــەوەی خەڵـــك هەبـــووە، خاڵـــی گرینـــگ 
لێـــرەدا گواســـتنەوەی كۆمەڵگەیەكـــی دواكەوتـــوو بـــووە بـــۆ 
ـــە  ـــە هۆشـــیاری ئەوەی كۆمەڵگەیەكـــی هۆشـــیار، مەبەســـت ل
ــی  ــو كایەیەكـ ــی وەكـ ــی سیاسـ ــان قۆناغـ ــك خۆیـ ــە خەڵـ كـ
ســـەربەخۆ لـــە نێـــو دەســـتەبژێر و كایەیەكـــی گشـــتی بـــۆ 

خەڵـــك دەســـتەبەر بكـــەن. 
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خەونێـــك كـــە پێشـــتر بـــەر لەهاتنـــی هـــەزارەی ســـێهەم، 
ــو  ــوو وەكـ ــی بـ ــتمی دیموكراسـ ــی سیسـ ــی بەدیهاتنـ خەونـ
ئـــەوەی لـــە یۆنـــان و وەكـــو ئـــەوەی تیـــۆرە سیاســـییەكان 
باســـی دەكـــەن، ئـــەم خەونـــە لەگـــەڵ ئاڵوگـــۆڕە سیاســـییەكان 
گروپـــە  دەســـتی  بـــۆ  سیاســـەت  رادەســـتكردنی  و 
كاری  ئێســـتا  ژنیـــش  )هەڵبەتـــە  دونیـــا،  بزنســـمانەكانی 
بزنـــس دەكـــەن وەكـــو نموونـــە(، نـــەك هـــەر لـــە بارچـــوو، 
ــۆ  ــەت بـ ــی تەنانـ ــەیەكی الوەكـ ــە كێشـ ــوو بـ ــر بـ ــرە ئیتـ بگـ
رۆژهەاڵتییەكانیـــش نـــەك رۆژئاواییـــەكان، بەوپێیـــەی كـــە 
ســـەرمایەداری هاوچـــەرخ هێنـــدەی بیـــری لـــەالی خـــۆ 
ـــە خـــۆی  ـــەو ســـوبێكتەوە ك ـــوو لەرێگـــەی ئ ـــان ب بەرهەمهێن
كـــردووە بـــە ئیدیاڵێكـــی ســـیحراوی و لەوێشـــەوە ئـــەو 
بەرهەمـــە ســـیحراویانەی كـــە ئینســـان تاكـــە مەتڵەبـــی ئـــەوە 
ــاڵ  ــەش زیندەبەچـ ــەو خەونـ ــت، ئـ ــگوزەران بێـ ــت خۆشـ بێـ
كـــرا، لەالیەكـــی تریشـــەوە هێنـــدە بـــاج ئەســـتاندن بـــۆ 
ـــەو پێداویســـتی  ـــۆ ئ ـــی ب ـــان و بەتایبەت پێداویســـتییەكانی ژی
یـــە الوەكیەكانـــەی كـــە گەنـــج و منـــداڵ و ژنـــان وەكـــو مـــەرج 
بـــۆ بـــاوك و لێپرســـراوی مـــاڵ دایاننـــاوە، ژیـــان لـــەو ویســـتە 
سیاســـییەی جـــاران دەرچـــووە و بـــووە بـــە ویســـتێك كـــە 
تەنهـــا بیـــر لـــە ژیـــان و خوشـــگوزەرانی بكاتـــەوە نـــەك 
عەدالەتخـــوازی و دەنگـــدان بـــە كارێكتـــەری پارلەمانـــی 
و حیزبـــەكان بـــۆ ئـــەوەی دیموكراســـی دەســـتەبەر بكـــەن 
و ژیانـــی سیاســـی بگۆڕێـــت، هەمـــوو خۆپیشـــاندانەكانی 

ــتیەن.  ــەم راسـ ــەلمێنەری ئـ ــا سـ ــەری دونیـ سەرتاسـ
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ئـــازاد و ســـەربەخۆبن  دەبـــوو  هەڵبـــەت كۆمەڵگـــەش 
ــەن،  ــاكان گرینتـــی ژیانـــی گشـــت مســـۆگەر بكـ ــو یاسـ تاكـ
ــتەوخۆ  ــەیەكی ناڕاسـ ــو هەڕەشـ ــرەدا وەكـ ــی لێـ دیموكراسـ
خەڵكـــەوە  لەالیـــەن  واتـــە  )ئەكلیســـا(  لەالیـــەن  وایـــە 
وەكـــو  خۆیـــان  كـــە  دەســـتەبژێرێك  )ئاگـــۆرا(.)73(.  بـــۆ 
بەڕێوەبـــەری كۆمەڵگـــە ناســـاندووە، هەڵبـــەت هەڕەشـــەی 
خـــۆی  كـــە  دەســـەاڵتەیە  ئـــەو  هێنانـــەوەی  بـــۆ  یەكـــەم 
ئابـــوری، هـــەروەك  لـــە سیاســـەت و  دوورخســـتۆتەوە 
ئـــەوەی ئێســـتا لـــە دونیـــای ســـەرمایەداری دەبینـــرێ. 
هەڕەشـــەی دووهـــەم گەڕانـــەوەی شـــەرعیەتی خەڵكـــە 
ــتكاری  ــەكان و دەسـ ــی و دەوڵەتییـ ــودەزگا حكومـ ــۆ دامـ بـ
بەرژەوەنـــدی  بـــۆ  ناشـــەرعی  كاری  بـــۆ  نەكردنیـــان 
دەســـتەبژێری سیاســـی، ئێمـــە ئەمـــڕۆ لەبـــەردەم گۆڕینـــی 
ــۆی  ــەم بەهـ ــاین، یەكـ ــۆر و ئەكلیسـ ــەردوو دەزگای ئاگـ هـ
ئـــەوەی كـــە دەســـتەبژێرێكی بەرژەوەندخـــوازن و دووهـــەم 
بەهـــۆی بێباكـــی خەڵـــك كـــە لـــە ئیرادەیانـــدا نەمـــاوە هیـــچ 
ســـنوورێك بـــۆ دەســـتەبژێری سیاســـی دابنێـــن، تاكـــو 
مەرگـــی ئـــەو مێـــژووە شـــەرعییەت پێـــدراوە رابگەێنـــن، 
ــە لەرێگـــەی  ــادە كۆمەاڵیەتییـــەی كـ ــەو بونیـ بەمەرجێـــك ئـ
ـــە بەشـــێكی زۆری دەســـتی  ـــەوە ك ـــی بەرهەمهێنان پەیوەندی
ئەوانیـــش  و  كـــراوە  كۆمپانیـــاكان  رادەســـتی  و  كارە 
دەســـەاڵتی پارلەمـــان دیاردەكـــەن، ئـــەو پەیوەندییـــە بگـــۆڕن 
ـــەی  ـــە چەشـــنی ئەكلیســـا ك ـــە ل ـــی ك ـــۆ هێزێكـــی كۆمەاڵیەت ب
كۆنـــی یۆنـــان بێـــت، لێـــرەوە دەســـتدەكەین بـــە پێناســـەیەكی 
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نـــوێ بـــۆ ئاڵوگـــۆڕی دەســـەاڵت چ لـــە پارلەمـــان و چ لـــە 
دەوڵـــەت و چ لـــە دامـــودەزگا حكومییـــەكان كـــە دەبـــێ 
ــێت.  ــۆ بڕەخسـ ــتەقینەی بـ ــیەتی راسـ ــەی دیموكراسـ زەمینـ
بـــە  شـــەرعییەتدان  بـــۆ  ســـەرمایەداری  هەمیشـــە 
سیســـتمەكەی خـــۆی، ریكالمـــی بـــۆ شـــەرعییەتدان بـــەدەزگا 
نموونـــەش  خەڵكـــەوە،  لەرێگـــەی  داوە  تەشـــریعیەكان 
ـــژاردن  ـــە بەپڕۆســـەی هەڵب ـــان ك ـــو پارلەم ـــی وەك دەزگایەك
لەالیـــەن  دەكات  پەیـــدا  بـــۆ  شـــەرعیەتی  دادەمەزرێـــت 
ـــان موڵكـــی  ـــە پارلەم ـــەوەی بیســـەلمێنێت ك ـــۆ ئ ـــەوە، ب خەڵك
ئـــەو دەنگانەیـــە كـــە خەڵـــك ئارەزوومەندانـــە بەشـــدارییان 
لـــە دامەزرانـــدن و درووســـتكردنیدا كـــردووە و بەتاكـــە 
ــی  ــكاری خەڵكـ ــە و بەرگریـ ــێ كێشـ ــاك و بـ ــی پـ دەزگایەكـ

ــن.  دەزانـ
هـــەر  تۆمـــاردەكات  چیرۆكـــەكان  مێـــژوو  لەوەتـــەی 
دەســـتە ناشـــەرعییەكان بوونـــە لەرێگـــەی ســـتەمكارییەوە 
شـــەرعییەتیان زاڵ كـــردووە بەســـەر خەڵكـــدا، ئەویـــش 
لەكاتێكـــدا  بـــووە  یاســـایی  دەزگای  درووســـتكردنی 
خـــۆی  عەقڵییـــەوە  بونیـــادی  لەرێگـــەی  شـــەرعییەت 
ــەك  ــتكردنی دەزگایـ ــۆ درووسـ ــش بـ ــاوە، ئەویـ بەرهەمهێنـ
ـــادی  ـــە بونی ـــراوە، مەبەســـتم ل ـــك بونیادن ـــە بەدەنگـــی خەڵ ك
ــەوە  ــتی بەئـ ــەرەتا پێویسـ ــرۆڤ سـ ــە مـ ــە كـ ــی ئەوەیـ عەقڵـ
ئـــەم  لەحاڵێكـــدا  بـــكات،  ئـــازاد  خـــۆی  عەقڵـــی  هەیـــە، 
ـــەدا  ـــە بنچین ـــی زاڵ، ل ـــە عەقڵ ـــوون ل ـــۆ رزگارب ـــە ب داواكاریی

شـــۆڕش بـــووە. 
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ــڵ،  ــی عەقـ ــەر رزگاربوونـ ــە سـ ــاس دێتـ ــە بـ ــك كـ وەختێـ
ناتوانیـــن نموونـــەی تاكـــی رۆژهەاڵتـــی وەربگریـــن، چونكـــە 
بیركردنەوەیـــەوە،  لـــەم  دوورە  رۆژهەاڵتـــی  ئینســـانی 
باشـــترین نموونـــەش ئەوەیـــە كـــە هیـــچ چەمكێـــك لەوانـــەی 
لـــە بـــواری سیاســـی و سیســـتمدا كاری پێدەكرێـــت، موڵكـــی 
عەقڵیەتـــی رۆژهەاڵتـــی نییـــە، بۆیـــە كـــە الســـایش دەكاتـــەوە 
دانەبـــڕاوە  كـــە  دەبێـــت  رابـــردووی  ئاكامـــی  هەمـــان 
لەرابردووەكـــەی »بونیـــادی مێژوویـــی عەقڵـــی كەســـی 
خۆرهەاڵتـــی و بونیـــادی مێژوویـــی كەســـی رۆژئاوایـــی 
ـــژوو دا(  ـــی )فەلســـەفەی مێ ـــگڵ لەكتێب ـــا، هی ـــدا هێن بەدوایەك
دەڵـــێ )خۆرهەاڵتییـــەكان نەگەیشـــتنە ئـــەوەی كـــە )روح _ 
یـــان مـــرۆڤ( وەكـــو ئـــەوەی كـــە مـــرۆڤ ئـــازادە( سەركێشـــی 
ــتێكی تـــازە نییـــە گـــەر بڵێـــم فەلســـەفە هـــەر  و گوتنـــی شـ
ـــۆی، لەســـەر  ـــە پێناســـەماندا ب ـــت ل ـــش بێ ـــك جیاوازی چەندێ
هـــەردوو ئاســـتی مەعریفـــی و بەهایـــی مەرجـــدارە بـــە 
ئازادییـــەوە، دواجاریـــش چاالكییەكـــی تایبەتـــە بـــە مرۆڤـــە 
ئازادیخـــوازەكان«.)74(. بـــەاڵم هـــۆكاری یەكەمـــی ئەوەبـــوو 
ـــا نموونەییەیـــی دایـــەوە كـــە  ـــەو ئایدی كـــە ماركـــس واڵمـــی ئ
ـــەو  ـــدراوی ئ ـــەوێ، سیســـتمیش گرێ ـــش روح دەك ـــاددە پێ م
ــەوە ســـەرچاوەیان گرتـــووە.  ــە لەدیالیكتیكـ ــە كـ چەمكانەیـ
لـــە رۆژهـــەاڵت هیـــچ فەلســـەفەیەك نییـــە كـــە موڵكـــی 
مێژووەكـــەی بێـــت، بـــۆ ئـــەوەی كـــە پراكتیك كرا سرووشـــتی 
ـــەوەی  ـــە الســـایی كردن ـــەوەی هەی ـــت، جگەل خـــۆی وەربگرێ
رۆژئاوایـــە بـــە كولتوورێكـــی ئیســـالمی و دواكەوتوانـــەی 
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گونـــدی دوور لـــە سیســـتمی شـــار و شارســـتانییەت، كەواتـــە 
ئەگـــەر ناڕەزاییەتیەكیـــش هەبێـــت بەرامبـــەر دەســـەاڵتی 
ـــە هەمـــان لۆژیكـــی  سیاســـی لەالیـــەن خەڵكـــەوە، داواجـــار ب
كـــۆن و بـــە دەقێكـــی ئایینـــی هـــەم دادەمكرێتـــەوە و هـــەم 
لەرێگـــەی  ئەویـــش  دەكرێـــت،  پەیـــدا  بـــۆ  ئەلتەرناتیڤـــی 
پیاوانـــی ئایینـــی دەكرێـــت، كەوابـــوو هاواڵتـــی هەرگیـــز ئـــەو 
كەســـایەتییە خاوەندارێتـــی عەقلییەتـــی بـــۆ ناگەڕێتـــەوە 
ــن  ــی ئاییـ ــردووە، كەچـ ــۆ كـ ــەیان بـ ــەكان پێناسـ ــە چەمكـ كـ
ئـــەم  قەبوڵیشـــێتی،  و  پێدەبەخشـــێتەوە  پێچەوانەكـــەی 
ــەری  ــە و كاریگـ ــی كۆنـ ــی الدێیـ ــاوەی عەرەبـ ــە جێمـ فۆڕمـ
تـــا  خســـتۆتە ســـەر كەســـایەتی نەتەوەكانـــی دیكـــەش، 
ئەورادەیـــەی كـــە كاریگـــەری خســـتۆتە ســـەر كارێكتـــەری 
كارێكتـــەری شارنیشـــینی  لـــە  شارنشـــینیش، مەبەســـتم 
ئەوەیـــە كـــە النیكـــەم دابـــڕاوە لەخـــوی كولتـــووری كـــۆن 
ــتان دەكات.  ــای تیرۆریسـ ــرۆر و ئایدیـ ــاوكاری تیـ ــە هـ كـ

»یەكێتـــی نێـــوان شوناســـی هـــەر دوو عەقڵـــی یۆنـــان و 
ــە  ــتمۆلۆژیای گەورەیـ ــەرچاوەكەیان ئەپسـ ــی، سـ رۆژئاوایـ
ـــی  ـــە عەقڵ ـــەی ل ـــڕۆژە رەخنەییەك ـــە پ ـــری ل ـــە لەســـەر جاب ك
عەرەبـــی بیناكـــراوە، ئەمـــە ئـــەو دژیەكەیـــە كـــە زیاتـــر لـــە 
الیەنێكـــی هەڵگرتـــووە، بـــەاڵم لەشـــوێنێكدا خاڵـــی بەیـــەك 
گەیشـــتن هەیـــە، بـــۆ نموونـــە واماندانـــا كـــە عەقڵـــی عەرەبـــی 
ئێســـتاش  و  بـــووە  رۆژئاوایـــی  عەقڵـــی  دژی  هەمیشـــە 
وایـــە، ئـــەدی بۆچـــی دژی عەقڵـــی یۆنانییـــن كـــە بەشـــێك 
ــەندنی عەقلیەتەكـــەش  ــە و گەشەسـ ــوناس و بیرۆكـ ــە شـ لـ
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لـــە یۆنانـــەوە وەرگیـــراوە«.)75(. ئـــەم تێگەیشـــتنە كـــورد 
خـــۆی  عەرەبـــی  عەقڵـــی  لەپەراوێـــزی  دەكات  ناچـــار 
رزگار بـــكات، چونكـــە لەوێـــوە ســـەرچاوەی گرتـــووە كـــە 
عـــەرەب بەهەمـــوو ئـــەو وەرگیـــراوە لـــە چەمكـــە سیاســـی و 
ـــە  ـــارە كۆن ـــەو گوت ـــاوا، هێشـــتا ب ـــە رۆژئ ـــەوە ل فكرییەكانیان
مامەڵـــە دەكـــەن كـــە هەمـــوو بەرهەمەكانیـــان دزراون و 
الدراوە لـــە ئەســـڵەكە بۆیـــە حەرامـــن، لێـــرەوە ئەگـــەر تـــەواو 
وردبینـــەوە لـــەو بەكاربردنـــەی كـــوردەكان بـــۆ سیاســـەت 
ــە  ـــەوە لـ ــە رەنگیداوەت ــە، كـ ــی دیكـ ــوو كایەكانـ ـــۆ هەمـ و ب
عەقلیەتـــی كوردیـــدا، بۆمـــان رون دەبێتـــەوە كـــە كـــورد 
بۆچـــی لەگـــەڵ دژەكانـــی خۆیـــدا تەبـــا نییـــە و بۆچـــی 
پێكەوەژیـــان و یەكتـــر قبوڵكـــردن و رێزگرتنـــی زۆرینـــە 
بـــۆ كەمینـــە كاری پێناكرێـــت وەكـــو خـــۆی، چونكـــە هەمـــان 
ـــۆڕم  ـــە ف ـــا ب ـــە تەنه ـــەوە ك ـــەرەب الســـایی دەكات ســـتایلی ع
مەدەنیەتـــی قبـــوڵ كـــردووە، وەختێـــك دێتـــە ســـەر پراكتیكـــی 
چەمكـــەكان رادەوەســـتن و هەڵوێســـتی رابـــردوو دوبـــارە 
دەكەنـــەوە كـــە توندوتیژییـــە. كەوابـــوو شـــەرعییەت تەنهـــا 
ــك  ــە هەندێـ ــۆ نموونـ ــە، بـ ــدا نییـ ــی دەوڵەتـ لەدامودەزگاكانـ
دیـــاردە كـــە پەیوەندیـــی بەنێوخـــۆی دەوڵەتیشـــەوە، كەچـــی 
دەنێردرێـــت،  دەوڵەتـــەوە  لـــەدەرەوەی  ســـیناریۆكەی 
گوایـــە  دەســـتپێدەكات  لێـــرەوە  شـــەرعیەتدان  كەوابـــوو 
دیموكراســـییەت شـــەرعیترین سیســـتمی سیاســـییە كـــە 
خەڵـــك و حیزبـــە جیـــاوازە بـــە ئیدیۆلۆژیـــای جیـــاوازەوە 
چێـــژی لێوەردەگـــرن، بـــەاڵم ئـــەو پرســـیارەیان لەبیـــر خەڵـــك 
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بردۆتـــەوە كـــە ئایـــا لەپـــای چـــی حیـــزب بەگشـــتی لەدونیـــادا 
و حیزبـــی دەســـەاڵتدار بەتایبەتـــی ئیدیعـــای دیموكراســـی 
سیســـتمەكە  كردنـــی  پراكتیـــك  لـــە  بۆچـــی  و  دەكـــەن 
دەترســـن؟ ئـــەم پرســـیارە ناچارمـــان دەكات هەڵوێســـتە 
سیاســـی و نیشـــتمانییەكان بكەیـــن بەســـەنگی محـــەك، 
ئـــەوان تەنهـــا بەســـەر زارەكـــی ئیدیعـــای دیموكراســـی 
دەكـــەن تاكـــو جەمـــاوەر بۆخۆیـــان ڕابكێشـــن و بیكێشـــنە 
نێـــو هەاڵوزەنـــای دەنگدانـــەوە بـــۆ دەســـتەبەركردنی ژیانـــی 
باشـــتر كـــە لەبەرنامـــەی وەهمـــی حیزبـــە كێبەركێكەرەكانـــدا 
هاتـــووە، بـــەاڵم كـــە دێتـــە ســـەر پراكتیـــك لێـــی دەترســـن، 
ـــوری  ـــی دەســـەاڵت و ئاب ـــێ قۆرخكردن ـــن بەب چونكـــە ناتوان
ســـەربەخۆ  بەخەڵكـــی  گوێنـــەدان  و  واڵت  داهاتـــی  و 
ـــەوە. ـــە پرۆســـەی هەڵبژاردن ـــر بەســـادەیی بێت لیســـتەكانی ت
بنكـــە  بەپاڵپشـــتی  دیموكراســـی  جەنگـــی  دواجـــار 
كۆمەاڵیەتییـــەكان و فەرهەنـــگ دەكرێـــت كـــە لەبنەچـــەدا 
جەنگەكـــە  وەختێـــك  نامێنـــێ،  مانایەكـــی  دیموكراســـی 
بەخەڵـــك كـــرا، چونكـــە لێـــرەوە لـــە بەرەنجامـــی ئـــەو جەنگـــە 
كۆمەاڵیەتییـــەوە كـــە ئیـــدی حیـــزب یـــان ئیدیۆلۆژیـــا، یـــان 
ئاییـــن یـــان هـــەر شـــتێكی دیكەبێـــت، جیـــاوازی لەژێـــر 
خـــاك دەنێـــت كـــە گەورەتریـــن شـــانازی دیموكراســـییە، 
هەڵبـــەت دەڵێـــم ئـــەوان مەبەســـتم لـــەو هێـــزە گەورانەیـــە 
كـــە لەپشـــت حیزبـــە دەســـەاڵتدارەكان و ئەوانـــی تـــرن، 
هەوڵـــدەدەن هەرچـــی زیاتـــر لەرێگـــەی ئـــەو چەمكـــەوە 
كـــە كاری پێناكرێـــت بەنـــاوی دیموكراســـیەتەوە پایەكانـــی 
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ــاوەری  ــان جەمـ ــەیەكدا خۆیـ ــن و لەپڕۆسـ ــان بچەقینـ خۆیـ
پێكهاتـــەی  ڕەگوڕیشـــەی  لـــە  ســـوود  كـــە  بكەنـــەوە 
ــك  ــە جارێـ ــەر بۆیـ ــرن، هـ ــەكان وەربگـ ــە كۆمەاڵیەتیـ گروپـ
ــان  ــدەدەن و وێنایـ ــەیان پێـ ــدا گەشـ ــی خۆیانـ لەئۆرگانەكانـ
ـــی  ـــاوی تەشـــكیالت و ئۆرگانەكان ـــر لەهەن دەكـــەن، جارێكیت
خۆیانـــدا مەحویـــان دەكەنـــەوە، بەبەهانـــەی ئـــەوەی كـــە 
حیـــزب دەرهاویشـــتە و نموونـــەی تازەتریـــن دیـــاردەی 
ـــی،  ـــدا هێناویەت ـــە كـــە ســـەرمایەداری لەگـــەڵ خۆی مۆدێرنەی
ئەمـــەش كـــە تەنهـــا لـــەڕووی فۆڕمـــەوە وایـــە، بەپێچەوانـــەوە 
لەناوەڕۆكـــدا هەڵگـــری هەمـــان گوتـــارە كـــە خێـــڵ و گرووپـــە 
دوواكەوتوەكانـــی رۆژهـــەاڵت بەگشـــتی هەڵیـــان گرتـــووە.
بـــەو پێیـــەی كـــە دەســـەاڵت لەتـــەواوی كۆمەڵگاكانـــی 
رۆژهەاڵتدا لەژێر كۆنتڕۆڵی حزبەكاندایە، هەڵبەت حزبیش 
ــێوە  ــی شـ ــتكردنی هەیكەلێكـ ــۆ درووسـ ــتاییەدا بـ ــەم ڕاسـ لـ
تەشـــكیالتی ســـەربازیش پێویســـتی بـــە زیندووكردنـــەوی 
ئـــەو عەقڵیەتـــە هەیـــە كـــە پەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتیەكانـــی 
ـــاواز بـــۆ  ـــاواز و بەرنامـــەی جی وەكـــو ئاییـــن و ئایدیـــای جی
گێلكردنـــی خەڵـــك تاكـــو بەشـــداری بكـــەن، جەنگێـــك كـــە 
ــەوە لەنێـــو  ــراوەكان لەیەكتـــر جـــودا ناكاتـ دۆڕاوەكان و بـ
جەنگـــە راســـتەقینەكە، بەڵكـــو دواجـــار دەبـــن بـــەدوو بـــەش 
كـــە بـــراوەكان كـــە دەتوانـــن دۆڕاوەكان ســـەر ببـــڕن و 
لەنێویـــان ببـــەن، ئەگـــەر بیشـــیانكوژن هیـــچ كێشـــەیەك 
لەگۆڕێـــدا نییـــە، ســـەروەرێتی دوڵـــەت زۆر بـــە ئاســـانی 
لەنێـــو دەچێـــت، چونكـــە ئـــەو كەســـانەی ئـــەو دەوڵەتەیـــان 
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بـــراوەكان  ئەگـــەر  مـــردوون،  كـــردووە،  درووســـت 
ــەم  ــەوە، لـ ــی بیانهێڵنـ ــە زیندوویـ ــوژن و بـ دۆڕاوەكان نەكـ
ــن و دژی  ــی بـ ــن یاخـ ــا دەتوانـ ــەدا دۆڕاوەكان تەنهـ حاڵەتـ

ســـەركەوتن راپـــەڕن«. )76(. 
ــەوە روو دەدەن  ــەم حاڵەتانـ ــگ لـ ــانەوەی جەنـ هەڵگیرسـ
كـــە هیـــچ الیەنێـــك، واتـــە دۆڕاوو بـــراوە لـــەو جەنگانـــەدا، 
ـــەرووی سیاســـیەوە،  ـــەوە ل ـــەكان ناكەن ـــووی قوربانی قەرەب
خانـــەوادەی  بـــۆ  موچەیـــەك  كـــە  نەبـــێ  ئـــەوە  تەنهـــا 
قوربانییـــەكان تەرخـــان دەكـــەن، بـــەم هۆیەشـــەوە كـــە 
بیرۆكـــەی دیكـــە دێتـــە پێشـــەوە و پاشـــماوەی قوربانیـــەكان 
خەیاڵیـــان بـــۆی دەچێـــت، ئەویـــش ئەوەیـــە كـــە مەرگێكـــی 
هەڵدەگیرســـێتەوە،  مەترســـی  وەكـــو  بەكۆمـــەڵ  تـــری 
ـــی  ـــەوە و شـــەرەف و ئەخالق ـــاو خـــاك و نەت ئەمـــەش لەپێن
ئیتنیكییـــە، بـــەاڵم بەوەهـــم نـــەك راســـتەقینە، ئـــەم حاڵەتـــە 
خێـــڵ  پاراســـتنی  بەرژەوەنـــدی  بـــۆ  رۆژهەاڵتیـــش  لـــە 
و عەشـــیرەت و تەكیـــە بەســـتایل بچووكەكـــەی هەیـــە، 
ــان  ــەاڵم ئەمجارەیـ ــۆن بـ ــی كـ ــكڵی ئاغاكانـ ــە شـ ــش لـ ئەویـ
هاوشـــێوەی  تـــری  گروپـــی  ئێســـتا  مۆدێرنەكـــەی،  بـــە 
حیزبـــە دەســـەاڵتدارەكانیش پەیدابـــوون كـــە پێشـــتریش 
ــت  ــار بەدەسـ ــرە بڕیـ ــوون، بگـ ــەاڵت بـ ــاو دەسـ ــەر لەنـ لەهـ
ـــۆ ئۆپۆزســـیۆن،  ـــوە ب ـــان گۆڕی ـــەی خۆی ـــوون، ئێســـتا وێن ب
ئۆپۆزســـیۆنێك كـــە تەنهـــا ناڕەزایەتـــی لـــە ســـوچێكی كەمـــی 
ــەاڵت و  ــێك لەدەسـ ــە بەشـ ــو دەبێتـ ــە تاكـ ــتمەكە هەیـ سیسـ
ــان  ــا خۆیـ ــەواوی دونیـ ــەوەی لەتـ ــو ئـ ــەڵ دەبێـــت وەكـ تێكـ
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تاقیكـــردەوە و لەدەســـەاڵتە كالســـیكەكان خراپتـــر بـــوون، 
ــك  ــرادەی خەڵـ ــەدەرەوەی ئیـ ــان لـ ـــەر هەموویـ ــدی بەه ئیـ
كەڵـــك لـــەو ماتریاڵـــە بەشـــەریە وەردەگـــرن كـــە دەنـــگ 
دەدەن لەپێنـــاو ژیانێكـــی شایســـتە كـــە وەهمێكـــی سیاســـییە، 
بۆیـــە تائـــەو جێگاییـــەی ئامانجەكانـــی خۆیـــان دەپێكـــن 
ــان  ــە پێیـ ــەم گروپـ ــەن. ئـ ــارە دەكـ ــیناریۆ دووبـ ــان سـ هەمـ
دەگوترێـــت پۆپۆلیســـت، پۆپۆلیســـتیش لـــە بنەچـــەدا لەســـەر 
ــتی  ــتی گشـ ــە ویسـ ــێ كـ ــاد دەنـ ــۆی بونیـ ــە خـ ــەو مەرجـ ئـ
چییـــە و چـــۆن وەبەرهێنانـــی سیاســـی بـــكات بـــۆ چوونـــە 
پێشـــەوەی خـــۆی، یەكێـــك لـــە بنەمـــا ســـەرەكیەكانی ئـــەم 
گروپـــە ئـــەو خەســـڵەتە كۆنســـێرڤاتیڤەیە كـــە دەســـتەبژێری 
ـــەن  ـــك دەك ـــەوە خەڵ ـــژە جیاوازەكان ـــەی توێ سیاســـی لەرێگ
بـــە كەرەســـتەی دژی ئەوانـــی تـــر و بەتایبەتیـــش دەســـەاڵت. 
بۆیـــەش هانـــی خەڵـــك دەدەن و كاریگـــەری جـــۆراو 
دادەنێـــن،  زەینیەتـــی خەڵـــك  لەســـەر  جـــۆری سیاســـی 
چونكـــە بونیادێـــك هەیـــە كـــە شـــەرعیەت بـــدات بەخەڵـــك 
ــەاڵت  ــۆ دەسـ ــتبهێنن بـ ــەرعییەت بەدەسـ ــان شـ ــو خۆیـ تاكـ

وەرگرتـــن. 
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پۆپۆلیزم و دژەكانی 

دوا بەســـەرهاتی چیرۆكـــی پۆپۆلییـــزم بـــۆ دەســـتەبژێری 
و  فاشـــیزم  ئـــەو  دەركەوتنـــی  لێبرالیـــزم،  و  سیاســـی 
بەنـــاو  ئەوروپـــای  لـــە  لەمدواییـــەدا  كـــە  راســـیزمەیە 
بـــوو دژی كۆچبـــەران  لیبرالـــی لەدایـــك  دیموكراســـی و 
ژیانـــی  و  تیـــرۆر  لەترســـی  كـــە  رۆژهـــەاڵت  خەڵكـــی  و 
رابردووشـــدا  لـــە  دیمەنـــە  ئـــەم  هەڵهاتـــوون،  ناشایســـتە 
هەبـــووە، ئـــەم كۆپـــی كردنەوەیـــەی مێـــژوو تەنهـــا میكانیزمـــە 
كۆنەكـــەی ســـڕیوەتەوە و لەبەرامبـــەردا كەرەســـتەی نـــوێ 
بەكاردەهێنـــێ، لـــەم رووەوە ســـادەترین كاری سیاســـییە 
ــوری  ــی و ئابـ ــۆ ناعەدالەتـــی سیاسـ ــرۆڤە بـ ــە بتوانـــێ شـ كـ
كۆمەڵگـــە بـــكات و بیـــكات بـــە پاكێـــج لەبەرامبـــەر دەســـەاڵت، 
بەشـــە  كـــە  سیاســـییە  جواڵنـــەوەی  پاكتریـــن  هەروەهـــا 
جیاوازەكانـــی رووداوەكانـــی لەپێنـــاو سیاســـەتدا بەكاربهێنـــێ، 
بـــۆ نموونـــە ئاسایشـــی واڵت و تەندرووســـتی و ئیدارەدانـــی 
كۆمەڵگـــە و خزمەتگـــوزاری ئینتەرنێـــت بخاتـــە نێـــو پاكێجێكـــی 
چینایەتییـــەوە، چونكـــە دەتوانـــێ لەرێگـــەی ســـۆزەوە هەســـتی 
خەڵـــك بجوڵێنـــێ و دەســـەاڵت شـــەرمەزار بـــكات، بەوپێیـــەی 
كـــە داوای خەڵكـــە نـــەك سیاســـەتی وشـــك. ئەمـــە جگـــە 
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لـــەوەی كـــە ئـــەم بزووتنـــەوە سیاســـییە لـــە توانایـــدا هەیـــە 
لەواتـــای هەمیشـــەی درۆینـــەدا دوژمنێكـــی دیكـــە هەڵبژێرێـــت 
»ســـایكۆلۆژیای  بیفرۆشـــێتەوە.  ئەلتەرناتیـــڤ  وەكـــو  و 
كەســـی جەمـــاوەری لـــە ئەوروپـــا لـــە نێـــو كەشـــوهەوای 
داڕوخانـــی كۆمەڵگـــەی چینایەتیـــدا گەشـــەی كـــرد، ئـــەم 
واقیعـــە بەشـــێوەیەكی یەكڕەنـــگ رۆتینـــی و ئەپســـتراكت 
ـــەش  ـــاوەر، ئەم ـــی جەم ـــوو تاكەكان ـــووە چارەنووســـی هەم ب
نەبـــووە بەربەســـتێك تـــا ئـــەو كەســـانە خۆیـــان بـــە خەڵكانێكـــی 
و  دونیایەكـــی ســـتەمگەر  بـــە  دونیـــاش  و  بزانـــن  دۆڕاو 
ــەو ســـەختی  ــاڵ ئەگەرچـــی ئـ ــەر حـ ــن، بەهـ ــەر نەبینـ نادادگـ
جەمـــاوەری  لەتاكەكانـــی  زۆرێـــك  ناخـــی  دژوارییـــە  و 
گرتبـــووەوە، بـــەاڵم پەیوەندیـــی هاوبەشـــی لەنێـــوان ئـــەو 
تاكانـــە درووســـت نەكـــرد، چونكـــە ئـــەو ئێش و ئازارە لەســـەر 
هیـــچ بەرژەوەندییەكـــی هاوبەشـــی ئابـــوری كۆمەاڵیەتـــی و 
سیاســـی دانەمەزرابـــوو، دەرەنجـــام گۆشـــەگیری هـــاوكات 
بـــوو لەگـــەڵ الوازی ویســـت لەغەریـــزەی مانـــەوەدا، ئەمـــەش 
لـــە خۆنەویســـتیەوە بەدیاركـــەوت بەمانـــای ئـــەوەی بـــوون و 
نەبوونـــی تـــاك هیـــچ گرنییەكـــی نەبێـــت هەســـتكردن بـــەوەی 

ــرێ«. )77(  ــی بكـ ــرۆڤ بەقوربانـ مـ
چەمكـــی پۆپۆلیســـت زۆر جـــار لەشـــوێنی خۆیـــدا بـــەكار 
ـــە ســـیاقی فەلســـەفەی سیاســـیدا  نەهاتـــووە، بەقـــەد ئـــەوەی ل
بەكارهاتـــووە، ئـــەوەش كـــە كەڵكـــی لێوەرگرتـــووە ئـــەو 
و  چینـــەكان  لـــە  بەرگریكـــردن  بەنـــاوی  كـــە  گروپانـــەن 
خەڵـــك بەگشـــتی و لەژێـــر عینوانـــی دیكـــەدا شـــەرعییەتیان 
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و  بـــووە  جێكەوتـــە  عاتیفـــی  بەرێگـــەی  و  بەخۆیانـــداوە 
بەرهەمهاتـــووە« دەبـــێ لـــە زەینمانـــدا دابێـــت كـــە هەتـــا 
ناڕەزایـــی  شـــوێنی  كـــردەوە  بـــە  چـــۆن  توخمانـــە  ئـــەو 
ــتی  ــاوی رەگەزپەرسـ ــە بەنـ ــەن، كـ ــری دەكـ ــكاری داگیـ كرێـ
ـــارە داواكاری وەســـتانی  دەســـتە راســـت ســـەرهەڵدەدەن، دی
بوەســـتێ و پێكهاتـــەی چینایەتـــی جێگۆڕكـــێ بـــووی لەبەیـــن 
ببـــات، كاری خێرخوازانـــە كـــە ئیدیعـــای دەكات، پیداگیـــری 
فـــرە  بنەمـــای  لەســـەر  كـــراوەی  فـــەزای  بەســـەر  پەتـــی 
كولتـــووری خائینانەتریـــن شـــێوازی دەركەوتنـــی دژایەتـــی 
لەپەراوێـــزی  كـــە  ئەمـــەی  كرێكارییـــە«.)78(.  چینایەتـــی 
بەرگرییـــەوە  بەنـــاوی  و  پێدەكرێـــت  هەســـتی  پۆپۆلیـــزم 
ملمالنێكـــە دەركەوێـــت، ئەوەیـــە كـــە وەختێـــك دەبینیـــن چـــۆن 
رەگەزپەرســـتی لەبەرامبـــەر پەنابـــەری واڵتـــان لەئەوروپـــا 
هەیـــە و لەبـــری دەســـتی كاری واڵتـــە كـــە خـــراپ كەڵكیـــان 
ـــكاری  ـــە كرێ ـــەو ســـتەمكارییەیە ك ـــراوە، مەبەســـت ل لێوەرگی
ــوناس  ــێ شـ ــێ واڵت و بـ ــی بـ ــی كرێكارانـ ــا دژایەتـ ئەوروپـ
دەكـــەن، لەوالشـــەوە هێـــزە پۆپۆلۆیســـتەكان دێـــن و دەبنـــە 

پارێـــزەری ســـاختەكار. 
لەســـەرەتاوە  شـــەرعییەت  بۆچـــی  بپرســـین  دەبێـــت 
بـــۆ  دەگوازرێتـــەوە  دواجـــار  خەڵكـــەو  دەســـتی  لەژێـــر 
پارلەمـــان، گوایـــە دەزگایەكـــی شـــەرعیە و نوێنەرایەتـــی 
ـــی  ـــی رۆژهەاڵت ـــە حیزب ـــن ك ـــرەوە تێدەگەی ـــك دەكات، لێ خەڵ
خەڵكـــی  ســـنووردار  و  دیاریكـــراو  كارێكـــی  بـــۆ  تەنهـــا 
گەرەكـــە بـــۆ دەنگـــدان و بەڕێوەچوونـــی پڕۆســـەكە، تاكـــو 
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ــەرعیەت  ــریعییەوە شـ ــی تەشـ ــەی دەزگایەكـ ــوە لەرێگـ لەوێـ
بـــە مانـــەوە و تەمەندرێـــژی و دەســـەاڵتە ئیدیۆلـــۆژی و 
سیاســـەتەكانی خـــۆی بـــدات كـــە بریتیـــن لـــە بەرژەوەنـــدی 

گروپـــە سیاســـییەكان. 
مانایەكـــی  حیزبـــی  فـــرە  پۆپـــەڕ(  )كارڵ  بەبـــڕوای 
بـــۆ  لـــە ئانارشـــیزمی سیاســـی و فەزایـــەك  نییـــە جگـــە 
وەرگرتنـــی  شـــەرعیەت  لـــە  گشـــت  دوورخســـتنەوەی 
سیاســـەت و بەشـــداریكردنی گشـــت، لەكاتێكـــدا ئەمـــە دژی 
سیســـتمی بەنـــاو دیموكراســـییە كـــە بـــڕوای بـــە فـــرە حیزبـــی 
ــی  ــتەبژێر هاوبەشـ ــی دەسـ ــە گروپێكـ ــت ئەوەیـ ــە، مەبەسـ یـ
خەڵـــك بـــۆ سیاســـەت وەكـــو قۆرخـــكاری دەگـــرن و رێگـــە 
ـــی دیكـــە  ـــا و حیزب ـــێ ئایدی ـــان بەب ـــك وەكـــو خۆی ـــادەن خەڵ ن
بەشـــداربن، بـــەاڵم ئـــەو دەڵـــێ » بـــە بـــڕوای مـــن فـــرە حیزبـــی 
دیاردەیەكـــی خراپـــە و هەروەهـــا نوێنەرایەتـــی هاوڕێژەیـــی 
حیزبایەتـــی  زێدەبوونـــی  ناپەســـەندە،  هەڵبژاردنـــدا  لـــە 
دەرەنجامـــی دەوڵەتـــی هاوپەیمانـــی لێدەكەوێتـــەوە، كـــە لەوێدا 
ـــە ئاســـت گـــەل و نیشـــتیماندا خـــۆی بـــە بەرپرســـیار  كـــەس ل
ـــا  ـــادرێ تەنی ـــك ئەنجـــام ن ـــچ كارێ ـــەوەی هی ـــەر ئ ـــێ، لەب نازان
لـــە رێگـــەی پێكەوەســـازان و گونجانـــی حیزبەكانـــەوە نەبـــێ، 
تەنانـــەت ئەگـــەری لەســـەر البردنـــی حكوومـــەت دەخرێتـــە 
ـــۆ  ـــك كـــە حكومـــەت ب ـــا كارێ ـــە تەنه ـــر پرســـیارەوە، چونك ژێ
ـــی  ـــە هاوپەیمانییەك ـــە ك ـــكات ئەوەی ـــەوەی دەســـەاڵت دەی مان

تـــر بـــۆ خـــۆی بدۆزێتـــەوە«.)79( 
)جـــۆن ســـتیوارت میـــل( ترســـی هەیـــە لـــە دیموكراســـی كـــە 
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وەكـــو خـــۆی پەیـــڕەو ناكـــرێ، لەوێـــوە ســـەرچاوەی گرتـــووە 
كـــە ئـــەم سیســـتمە دزێوتریـــن شـــكڵی حكومەتـــە، چونكـــە ئـــەم 
سیســـتمە ناتوانـــێ سیســـتمی حكومـــی البەرێـــت، تەنهـــا ئـــەوە 
نەبێـــت كـــە فۆڕمـــی حكومـــەت لـــە دەســـەاڵت دەســـتوورییەوە 
دەگۆڕێـــت بـــۆ كاری تایبـــەت و كەرتـــی تایبـــەت و لەژێـــرەوە 
كاركردنـــی دەســـتەبژێر بـــە پرســـی پاشـــا و دەســـەاڵتی 
ـــە دژی  ـــەكان ل ـــە تایبەتیی ـــەكان و خـــاوەن بەرژەوەندیی نهێنی
بەرژەوەنـــدی گشـــت. میـــل دەڵـــێ )حكومەتـــی ســـەرەڕۆ 
ــت  ــراش دەگونجێـ ــو سویسـ ــی وەكـ ــۆ دەوڵەتێكـ ــەت بـ تەنانـ
ــان  ــی راهێنـ ــش دكتاتۆرییەتـ ــە لەوێـ ــت، چونكـ ــاوی لێبنرێـ نـ
هەیـــە بـــۆ ئامادەكردنـــی ئینســـان لـــە ناوەنـــدی خوێنـــدن و 
ئەمـــە  ئەخالقـــی،  ئینســـانی  فێـــركاری و درووســـتكردنی 
دووبارەكردنـــەوەی ئـــەو زۆركردنەیـــە كـــە ســـۆڤیەت لـــە 
ئەفغانســـتان گەرەكـــی بـــوو بیـــكات و نەجیبوڵـــا ملمالنێـــی 
ـــەو شـــوێنە  ـــا ئ ـــە دیموكراســـی ت ـــردن ل ـــە بەرگریك ـــرد، بۆی ك
ــە  ــە ئامانجـ ــەوە لـ ــك دەكەوێتـ ــە نزیـ ــێ كـ ــەرعییەتی دەبـ شـ
ـــەم هاوكێشـــەیە تێناگـــەن و  ـــران ل سیاســـییەكان كـــە روناكبی
تەنهـــا لـــە رووی فكرییـــەوە تەماشـــای دەكـــەن، بۆیـــە توشـــی 

وەهـــم بوونـــە لەســـەر دیموكراســـی بەرگـــری دەكـــەن. 
ســـەرەنجام كارڵ پۆپـــەر پێـــی وایـــە دیموكراســـی هەرگیـــز 
حكومەتـــی جەمـــاوەر نەبـــووە و هیچـــكات ناتوانـــێ و ناشـــبێتە 
دەســـەاڵتی گـــەل. چونكـــە پرســـیاری دوای بەرقـــەرار بوونـــی 
شـــكڵی دیموكراســـی لەوێـــوە دەســـتپێدەكات كـــە خەڵـــك 
دەچنـــەوە ســـەر كاری خۆیـــان و بیرییـــان لـــەالی سیاســـەت 
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و هەڵبـــژاردن و الیەنگیـــری دەســـتەو تاقـــم و تاكـــی سیاســـی 
نامێنـــێ، دەســـەاڵت راســـتەوخۆ دەچێتـــە دەســـتی تاكـــە 
ســـاختەكارەكان و گروپـــە بەرژەوەندخـــوازەكان و تاقمـــە 
وەبەرهێنـــان  ئـــەوان  ئاشـــتی،  و  جەنـــگ  بازرگانەكانـــی 
ــاڵی  ــوار سـ ــاوەی چـ ــۆ مـ ــەن و بـ ــییەوە دەكـ ــە دیموكراسـ بـ
حوكمڕانـــی دەخـــۆن، پرســـیارە ســـاكارەكەش ئەوەیـــە ئایـــا 
تاقمـــەكان دیموكراســـیەتە،  بیچمـــی سیســـتم و  گۆڕینـــی 
نەخێـــر، چونكـــە ســـاماندارەكان بـــۆ حـــەز و بـــۆ دڵســـۆزی 
خەڵـــك و خـــاك و نیشـــتیمان و پێشـــكەوتنی دەوڵـــەت و 
نەتـــەوە و قـــەوارەی دەوڵـــەت و سیاســـەت هەوڵنـــادەن، 
بەڵكـــو بـــۆ ئەوەیـــە كـــە كـــێ دەبـــێ حوكـــم بـــكات، لەبـــری 
لـــە  ئـــەوان  قیمەتـــی زەحمەتـــی  تاكـــو  زەحمەتكێشـــەكان 
بیرۆكـــەی سیســـتمی ئابـــوری نەتـــرازێ، ئەمەیـــە گرەوەكـــەی 
دیموكراســـی، بـــەاڵم ئەمـــە مانـــای ئـــەوە نییـــە كـــە الیەنگـــری 
ئـــەو سیاســـەتە بیـــن كـــە لـــە ئامریـــكا و بەریتانیـــا هەیـــە تەنهـــا 
لەنێـــوان دوو حیزبـــدا دەستاودەســـتی دەســـەاڵت دەكرێـــت. 
جـــۆن ســـتیوارت میـــل هـــەر لەبـــارەی پەیوەندیـــی دەوڵـــەت 
بـــۆ  زەروورە  گشـــت  خۆشـــبەختی  پێیوایـــە  بەتاكـــەوە، 
ئـــەو كۆمـــەڵ دابەشـــی دوو شـــەتر  تـــاك،  خۆشـــبەختی 
دەكات، یەكەمیـــان تەمبـــەڵ و خاووخلیچكـــەكان و ئەوانـــی 
ـــەك  ـــو ی ـــێ وەك ـــە ناب ـــن، ئەمان ـــەر و بەرهەمهێنەكان ـــر كارگ ت
ئـــازادی و خۆشـــبەختییە  لـــەو  تەماشـــا بكرێـــن و چێـــژ 

ــانی.  ــە یەكسـ ــرن بـ وەربگـ
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ترسی پێكەوە ژیان 

ئایـــا ئێمـــە پێكـــەوە دەژیـــن؟ یـــان حكومیـــن بەواقعـــی 
كۆمەڵگایـــەك كـــە پێكهاتەكـــەی فرەیـــی كولتـــوورو مەزهەبـــی 
جیاجیایـــە لەعێراقـــدا؟ هەڵبـــەت كاتێـــك بـــاس لەكۆمەڵگـــەی 
بەتایبەتـــی  كـــوردی  كۆمەڵـــگای  و  بەگشـــتی  عێراقـــی 
بـــەو  و  تایبەتیەكانیـــەوە  ســـیما  و  بەخەســـڵەت  دەكەیـــن 
)بـــاس  هەیەتـــی،  كـــە  سیاســـیەی  ناتەندروســـتە  ژینگـــە 
كـــە  كۆمەڵگەیـــەك  دەكەیـــن(  داخـــراو  لەكۆمەڵگەیەكـــی 
هەرچـــی دەرگا و پەنجـــەرە هەیـــە لەســـەر خـــۆی داخســـتووە 
و هیـــچ بەهایەكـــی بـــۆ كولتوورەكانـــی دەرەوەی خـــۆی 
دانەنـــاوە، بـــەاڵم زۆرتریـــن زەمەنـــی بـــۆ پتەوكردنـــی پێگـــە 
كۆمەاڵیەتییەكانـــی وەك )خێـــڵ و مەزهـــەب و تەكیە( تەرخان 
كـــردووە، لەچوارچێـــوەی فەزایـــەك لەتـــرس و تۆقانـــدن، 
ئیتـــر لەڕێگـــەی ئەخالقـــەوە بـــێ یـــان شـــتە پیـــرۆزەكان، 
یـــان ئـــەو كارەكتەرانـــەی كـــە هەمیشـــە مرۆڤـــی ترســـنۆك 
بەرهـــەم دێنـــن، مرۆڤێـــك لەمـــەرگ و شـــەڕ و تیـــرۆر و 
ــەوە،  ــر نەكاتـ ــتێكی تـ ــچ شـ ــر لەهیـ ــەوالوە، بیـ ــتن بـ خۆكوشـ
ئـــەوەش بەنـــاوی دیموكراســـیەوە كەڵكـــی لێوەردەگیـــرێ. 
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 ســـێ جـــۆر تـــرس هەیـــە لەالیـــەن دەســـەاڵتی سیاســـیەوە 
بـــۆ گـــروپ و هێـــزە ئۆپۆزســـیۆنەكانی بەرامبەری، هەروەها 
ـــەوە،  ـــەرووی فەرهەنگیی ـــان ل ـــۆ ژی ـــە ب ترســـی دیكـــەش هەی
ــیۆن  ــە ئۆپۆزسـ ــی هەیـ ــی لێـ ــەاڵت ترسـ ــە دەسـ ــەوەی كـ ئـ
و نەیـــار و رەخنەگرەكانییەتـــی، ئـــەوەش كـــە زۆرینـــەی 
كۆمەڵگـــە ترســـی لێـــی هەیـــە، ئایینـــە جیاوازەكانـــە كـــە 
لەگەڵیانـــدا دەژی، هـــەردوو حاڵەتـــە لـــەرووی سیاســـی 
و لـــەرووی فەرهەنگـــی كۆمەاڵیەتیشـــەوە لـــە كوردســـتان 

ــوودە.  مەوجـ
ـــوو  ـــژاردن ب ـــەو سیســـتمەی هەڵب ـــی ئ ـــاری گۆڕین »خوازی
ـــەو  ـــدا دامـــەزراوە، ل ـــەی رەهـــای دەنگدان كـــە لەســـەر زۆرین
ــی  ــەر مەڵبەندێكـ ــە لەهـ ــتمی بازنەییـ ــە سیسـ ــتمەدا كـ سیسـ
ــەو  ــت، ئـ ــەر هەڵدەبژێردرێـ ــەك نوێنـ ــا یـ ــدا تەنهـ هەڵبژاردنـ
كەســـە بـــراوەی هەڵبژاردنەكـــە دەبێـــت كـــە لەقۆناغێـــك 
یـــان چەنـــد قۆناغێكـــدا زۆرتریـــن دەنگـــەكان بەدەســـت 
دەهێنێـــت، كاندیدەكانـــی دیكـــەش لەمەیدانـــی پێشـــبڕكێ و 
ـــە دەرەوە، جـــۆن ســـتیوارت  ـــی هەڵبژاردنەكـــە دەچن ملمالنێ
میـــل لەبەرامبـــەر ئـــەو سیســـتمە هەڵبژاردنـــەی كـــە باســـكرا 
ـــەو  ـــرد )ئ ـــی ك ـــی رێژەی ـــە سیســـتمی هەڵبژاردن پشـــتیوانی ل
ئۆلگۆیـــەی میـــل هەمـــان مۆدێلـــی پێشـــنیازكراوی تۆمـــاس 
بـــوو، سیســـتمی رێژەیـــی بوونـــی  هـــار )1886_1891( 
نوێنەرانـــی كەمینـــەكان بەگوێـــرەی ئـــەو دەنگانـــەی كـــە 
بەدەســـتی دێنـــن دەســـتەبەر دەكات، لـــەو جـــۆرە سیســـتمەدا 
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دەكرێـــت هەڵبـــژاردن بەپێـــی بنەمـــای یـــەك مەڵبەنـــدی 
ــان  ــت، یـ ــام بدرێـ ــتی واڵت ئەنجـ ــەر ئاسـ ــژاردن لەسـ هەڵبـ
مەڵبەندەكانـــی هەڵبـــژاردن ئەوەنـــدە فـــراوان بـــن كـــە لەهـــەر 
مەڵبەندێكـــدا چەندیـــن نوێنـــەر هەبـــن«.)80( ئـــەم حاڵەتـــە 
ــە  ــت كـ ــا هەبێـ ــی دونیـ ــج و قوژبنـ ــەی كونـ ــە لەزۆربـ رەنگـ
ــەوەش  ــەاڵم لـ ــدە، بـ ــەژار و دەوڵەمەنـ ــوان هـ ــاوازی نێـ جیـ
مەترســـیدارتر ئەوەیـــە كـــە كۆمەڵگـــە لەحاڵەتـــی شـــەڕدا بێـــت 
و جیاوازیەكـــە بـــە شـــێوەیەكی نالۆژیكـــی و نادیـــار بـــەرەو 
هەڵكشـــان بچێـــت، ئیـــدی گوزەرانەكـــە لەبـــری چاكســـازی 
لێبەرهەمدێـــت،  زیاتـــری  ســـتەمی  بگـــرە  تێدابكرێـــت، 
ــێ  ــەدا هەبـ ــەو كۆمەڵگایانـ ــا لـ ــەر تەنهـ ــتمە مەگـ ــەم سیسـ ئـ
بەشـــێوەی  بـــەاڵم  خۆكوژیـــدان  شـــەڕی  هەمیشـــە  كـــە 
جیاكردنـــەوەی  »پێوییســـتی  نادیـــار،  و  ناڕاســـتەوخۆ 
دیموكراســـی لـــە فەلســـەفە، رێـــك بەهەمـــان شـــێوە كـــە 
رێســـای لێبوردەیـــی و پێكـــەوە هەڵكردنـــی ئایینـــی و هـــۆزی 
دەكـــرد  پێشـــنیاری  رۆشـــنگەری  بزاڤـــی  كۆمەاڵیەتـــی 
زۆربـــەی بابەتەكانـــی ئیالهیـــات و كەالمـــی پێـــوەر لـــە 
كاتـــی تێڕامـــان دەربـــارەی سیاســـەتی گشـــتی و پێكهێنانـــی 
ـــان  ـــن، بەهەم ـــەدا دابنێی ـــە كەوان ـــەزراوە سیاســـییەكان ل دام
شـــێوە پێویســـتمانە كـــە زۆربـــەی بابەتەكانـــی پێـــوەری 
ــن«. )81(.  ــەدا دابنێیـ ــاو كەوانـ ــەفی لەنـ ــەوەی فەلسـ لێكۆڵینـ
  ئالێرەوەیـــە قســـەكردن لەســـەر كۆمەڵـــگای عێڕاقـــی 
بەگشـــتی و كۆمەڵـــگای كـــوردی بەتایبەتـــی، فكـــری سیاســـی 
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كـــە دەســـەاڵت دەبینیـــن حـــزب بەتەكتیكێـــك سیاســـەت 
دەكات و ســـەقفی دەســـەاڵتەكەی ڕاگرتووە كە هەموو ئەو 
هەژمونكاریانـــەی شـــاردۆتەوە كـــە ئەخالقیاتـــی كۆمەڵـــگا 
حزبـــی سیاســـی  بەنـــاو  تـــر  بەمانایەكـــی  پێكدەهێنێـــت. 
ئۆپۆزســـیۆنی حزبـــی دەســـەاڵت لەكوردســـتان لەســـەر 
ئـــەو خااڵنـــە كۆكـــن كـــە ئێســـتا دیموكراســـی پـــێ پێناســـە 
دەكـــرێ، لەڕاســـتیدا نەبوونـــی جیـــاوازی لەنێـــوان حیزبـــی 
ـــی  ئۆپۆزســـیۆنی و حیزبـــی دەســـەاڵت شـــێوازێكە لەگەندەڵ
ــەورەی پێكهێنـــاوە  ــێكی گـ ــۆی ترسـ ــی، ئەمـــە بۆخـ سیاسـ
لەدڵـــی خەڵكـــدا و بەهـــای بـــۆ هیـــچ كام لـــەو پڕەنســـیپانە 
فەرهەنگـــی  و  ئەخالقیـــات  دواجـــار  كـــە  نەهێشـــتۆتەوە 
كۆمەڵـــگا پێویســـتی بەگۆرینـــی هەیـــە، بەمـــەش حیزبـــی 
دەســـەاڵتدار دەســـتی بـــەو پەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتیانـــەوە 
گرتـــووە هەڵنەوەشـــێتەوە و كـــە ڕەگوڕیشـــە و پێكهاتـــە 
كۆمەاڵیەتیـــەكان پێكدەهێنێـــت و دواجـــار ســـوودی لێدەبینێ، 
جەبریەتەكەشـــی هـــەر ئەوەیـــە، ئیـــدی بـــۆ تەشـــكیل كردنـــی 
ــە  ــەو جەبریەتەیـ ــاوەری ئـ ــەی جەمـ ــی بنكـ ــزب و دانانـ حیـ
كـــە گوتـــاری سیاســـی كـــوردی پێكدەهێنـــێ و دواجـــار هـــەر 
ئـــەم گوتـــارە دەبێتـــە گوتـــاری خێـــڵ و بەپێچەوانەشـــەوە 
جـــاری واهەیـــە گوتـــاری خێـــڵ دەبێتـــە حیـــزب، بەمانایەكـــی 
دیكـــە گوتارێـــك كـــە حیـــزب دەیهـــەوێ كەڵكـــی لێوەربگـــرێ 
ــە  ــە كـ ــە باوەكەیـ ــاردنەوەی فۆڕمـ ــر شـ ــی زیاتـ ــۆ هەرچـ بـ
كـــە هەمـــوو حیزبـــە كوردییەكانـــی  بنەماڵەیـــە  خێـــڵ و 
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كوردســـتانی عێـــراق كاری پێدەكـــەن، بـــە ئیســـالمی ریبرالـــی 
و دیموكراســـی و سۆســـیال دیموكراتیشـــەوە، چونكـــە لـــە 

داهاتـــووی خۆیـــان دەترســـن. 
ــە  ــك كـ ــەر چەمكێـ ــە هـ ــتین كـ ــرەوە تێگەیشـ ــوو لێـ كەوابـ
پڕاكتیـــك نەكـــرا، درووســـت ئـــەو دەاللەتـــەی هەیـــە كـــە یـــان 
ئەوەتـــا پێویســـتیەكی گرینـــگ نییـــە، یـــان ئەوەتـــا ترســـێك 
هەیـــە لەدەرهاویشـــتەو رەهەندەكانـــی، دیموكراســـیش ئـــەو 
سیســـتمەیە كـــە كاری پێناكرێـــت وەكـــو خـــۆی، ڕەنگـــە 
ــتترین وتەیـــەك بێـــت بـــۆ ئـــەو كۆمەڵگایانـــەی  ئەمـــە ڕاسـ
بەلۆژیكـــی كـــۆن هەڵســـوكەوت دەكـــەن، لۆژیكێـــك كـــە 
لەبونیـــادەوە پرنســـیپەكانی پرســـیاری رەتكردۆتـــەوە و 
نەیكردۆتـــە یەكێـــك لـــە مەهامـــە بنچینەییەكانـــی فكـــری 
خـــۆی، چونكـــی دەترســـێ، كۆمەڵـــگای ترســـاویش هەمیشـــە 
لـــەڕووی پێنـــاس و كولتـــوورەوە ونبـــووە، دواجاریـــش 
لەنێـــو  شارســـتانیەتەكان،  چەمكـــی  لەنێـــو  وندەبێتـــەوە 
سیســـتمەكان، لەنێـــو ســـەیروورەی مێـــژوو، لەنهێنـــی دەقـــە 
ـــەش بەشـــێكی زۆری  ـــەم ونبوون ـــەكان، ئ زانســـتی و ڕوحی
ــتانیەتەكان،  ــە شارسـ ــە كـ ــەوە هەیـ ــەو ترسـ ــی بـ پەیوەندیـ
ئایینـــەكان، دەســـەاڵتەكان بەگشـــتی و بەشـــێكی فراوانیشـــی 
بـــازاڕە، بۆیـــە دەســـەاڵتەكان كـــە هەموویـــان پاشـــكۆی 
بەناوێكـــی  هەریەكەیـــان  و  ســـەرمایەدارین  سیســـتمی 
ئـــەم  خۆیانـــدا  هاتنـــی  لەگـــەڵ  هاتـــوون،  جیـــاوازەوە 
ـــان هێشـــتووە هـــەر  ـــدووە، پاشـــان بەجێی ـــان خوڵقان فەزایەی
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ئـــەم ونبوونەشـــە دواتـــر شـــەرعییەت بەومانـــا گەلـــە دەدات 
كـــە بەشـــێوەیەكی ناتەندرووســـت بـــۆ چەمكـــەكان دەیـــكات. 
لەدرووســـتبوونی  یەكێكـــە  ڕەخنـــە  مومارەســـەكردنی 
قواڵیـــی  نێـــو  بـــۆ  ڕۆچونـــە  و  دەســـەاڵت  جیـــاوازی 
دیموكراســـی و ئازادیەكانـــی دی، هـــەر دەســـەاڵتێك ئـــەم 
ــەت  ــوون بەلـ ــاوازی بـ ــێت و جیـ ــمی نەناسـ ــە بەڕەسـ مافانـ
ــگاش  ــتانییەو كۆمەڵـ ــەاڵتێكی ناشارسـ ــێ، دەسـ ــوون ببینـ بـ

لەژێـــر ســـایەیدا بەداخراوەیـــی دەمێنێتـــەوە.
گرفتـــی بەیاننامـــە پـــڕ هەراوزەنـــاكان ســـەبارەت بـــە 
ناوەڕۆكـــی ئیســـالم لەوەدایـــە كـــە نازانـــن ئیســـالمیش 
كـــە  نییـــە  شـــتە  ئـــەو  تـــر  ئایینەكانـــی  هەمـــوو  وەكـــو 
خەڵـــك  كـــە  شـــتەیە  ئـــەو  بەڵكـــو  دەیڵێـــن،  كتێبـــەكان 
دەیڵێـــن، بـــراوەی بونیادگـــەراكان لەبیـــر بەرنـــەوە، ئـــەوان 
كـــە مایەتییەكـــی بچووكـــن، ژیانـــی رۆژانـــەی زۆربـــەی 
موســـڵمانان پێچەوانـــەی ئـــەو بۆچوونەیـــە كـــە دەڵێـــت 
یـــان  ئیســـالم لەجەوهـــەردا ئایینێكـــی دژە رۆژئاواییـــە، 
ئیســـالمی  واڵتـــی  حەشـــیمەترین  پـــڕ  مۆدێرنەیـــە،  دژە 
واتـــە ئەندۆنوســـیا، دوای وەرگرتنـــی ســـەربەخۆیی لـــە 
حیزبـــی  و  ســـكۆالرەوە  دەوڵەتێكـــی  لـــە   1949 ســـاڵی 
ــە  ــوو بـ ــە، بـ ــی ئایینییـ ــە پارتێكـ ــەت كـ ــیۆنی دەوڵـ ئۆپۆزسـ
حیزبێكـــی ســـەرمایەداری و گەشـــەی ســـەند، ئـــەم واڵتـــە 
ــدا وەك  ــی جیهانیـ ــەی بانكـ ــە روانگـ ــەش لـ ــو ئەمدواییـ تاكـ
سەرچەشـــنی جیهانـــی ســـێهەم لەقەڵەمـــدەدرا، كەچـــی لـــە 
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ســـی ســـاڵی ئابوریـــدا خـــۆی لیبرالیـــزە كـــرد و رێـــژەی 
گەشەســـەندنی گەیشـــتە 7% ئێســـتاش باوەشـــی بـــۆ ئـــەو 
رۆژائاواییـــەكان  وەكـــو  كردۆتـــەوە  یـــە  دیموكراســـی 
ئابورییـــە  و  سیاســـی  دیمەنـــە  ئـــەم  گەرەكیانـــە«.)82( 
لـــە قەتـــەر و ئیمـــارات و ســـعودیە و چەندیـــن واڵتـــی 
كەنداویـــش دەبینرێـــت، یـــان واڵتێكـــی وەكـــو مالیزیـــا، كەچـــی 
دەورووبەرەكـــەی خۆیـــان هانـــدەدەن دژی هـــەر جـــۆرە 
قســـەكردنێك بـــن لەبـــارەی دیموكراســـی و ســـیكۆالریزم و 
پێشـــكەوتنی كۆمەاڵیەتـــی و كۆمەڵگـــەی فـــرە كولتـــووری و 
یەكتـــر قبوڵكـــردن و هتـــد. بـــەاڵم راســـتیەكەی ئـــەوە دیمەنـــە 
راســـتەقینەكەیەتی، بۆیـــە رۆژئـــاوا بەهـــەردوو روانگـــە 
كەڵكـــی لێوەرگرتـــووە، لەســـەرێكەوە بـــۆ رەنگدانـــەوەی 
و  دیارییـــەك  وەكـــو  كـــە  خـــۆی  سیاســـی  كولتـــووری 
لەســـەرێكی  ســـێهەم،  جیهانـــی  هەمـــوو  بـــۆ  ســـیحرێك 
دیكـــەوە وەكـــو دیـــوە دزێوەكـــەی جهانـــی عەرەبـــی و 

ئیســـالم بـــۆ مانـــەوەی خۆیـــان.  
ــو  ــە تاكـ ــەدەی نـــوێ، واتـ ــە سـ ــتم بەرلـ   گۆڕینـــی سیسـ
نیـــوەی یەكەمـــی ســـەدەی رابـــردوو، لەرێگـــەی ملمالنێـــی 
كـــە  بـــەاڵم  بـــوو،  كۆمەاڵیەتییـــەوە  هێـــزی  و  سیاســـی 
دەوڵـــەت و سیســـتمەكەی لەكۆنتڕۆڵـــی هێـــزی كۆمەاڵیەتـــی 
وەریگرایـــەوە و زلهێـــزەكان وەكـــو كااڵ تەماشـــایان كـــرد 
ـــوو  ـــاو و ناونیشـــانی سیســـتم ب ـــدی ن ـــرد، ئی ـــان پێك و كاری
ـــەرە سیاســـیانەی  ـــەو كارێكت ـــی ئ ـــۆ البردن ـــەك ب ـــە بیانووی ب
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كـــە لەئاســـت هێـــزە گەورەكانـــی دونیـــا سەركێشـــی دەكـــەن، 
ئـــەم هەوڵـــە بەتەنهـــا داگیـــركاری نییـــە وەكـــو پێشـــتر نـــاوی 
لێنرابـــوو كۆڵۆنیالیســـت )داگیركـــەر(، بەڵكـــو تـــرازان و 
دابڕانـــی ژیانـــی سیاســـی بـــوو لەقۆناغێكـــەوە بـــۆ قۆناغێكـــی 
دیكـــە، ئـــەو ئەجێندایـــە فكـــری تاكـــە كـــەس و داهێنەرەكانـــی 
كۆنـــی وەكـــو ماكیاڤیللـــی نەبـــووە، بەڵكـــو مەترســـییەك بـــوو 

لەالیـــەن ســـەرمایەدارییەوە بـــۆ داهاتـــووی«.)83( 
بەوپێیـــەی كـــە تەكنۆلۆژیـــا پێشـــكەوتو خەڵـــك هۆشـــیار 
بـــەر  بكەوێتـــە  سیســـتمەكە  ترســـان  لـــەوە  بـــووەوە، 
بـــەرەو  دابـــڕان  لەبـــری  و  شـــااڵوی خەڵكـــی هۆشـــیار 
هەژموونگـــەری ســـەرمایەداری، بەپێچەوانـــەوە هەژموونـــی 
دیموكراســـی وەكـــو خـــۆی كاری پێبكرێـــت كـــە دەســـەاڵتی 
خەڵـــك بەرهەمبهێنێتـــەوە، بۆیـــە بـــە لەبەرچاوگرتنـــی ئـــەو 
حاڵەتـــە ترســـناكە، دابڕانەكـــە بـــەو ئاراســـتەیە رۆیشـــت 
كـــە لەبـــری مانـــەوەی ســـەرمایەداری لەنێـــو ترســـێكی 
هەمیشـــەیی، ترســـی خەڵـــك لەگۆڕینـــی رژێمـــەكان لەالیـــەن 
ســـەرمایەداری مەزنـــەوە كـــە كۆمپانیاكانـــی وەكـــو ئیكســـۆن 
مۆبیـــل و شیشـــرۆن و ماكدۆناڵـــد و كـــۆكا كـــۆال و ئایفـــۆن 

ــد.  و گاالكســـی و هـــواوی و هتـ
بەبڕوای ماركس ئەو دیموكراســـیەتەی كە لەســـەروەختی 
ـــەوەی سیســـتمی  ـــۆزدە، مان ـــە ســـەدەی ن ـــەودا وات ـــی ئ بوون
ـــر پەرچەمـــی دیموكراســـیەتێكدا  ـــووە لەژێ ســـەرمایەداری ب
ـــۆ  ـــاری خـــۆی ب ـــكات بەدی ـــكات و بی ـــرۆڵ ب ـــازاڕ كۆنت ـــە ب ك
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ــۆ  ــان بـ ــەوە ژیـ ــەم چەمكـ ــەی ئـ ــە لەرێگـ ــە گوایـ ــك كـ خەڵـ
گشـــت دەســـتەبەردەبێت.« هەڵبژێـــردراوە دیموكراتییـــەكان 
كـــە نوێنەرایەتـــی لقێكـــی بازرگانـــی یـــان بەرهەمهێنـــان 
دەكـــەن، دانوســـتان لەگـــەڵ ئەنجومەنـــی ئابـــوری نەتەوەییـــدا 
كۆمەڵێـــك  لەســـەر  بەڕێكەوتـــن  بگـــەن  تاكـــو  دەكـــەن 
ــەن  ــەكان لەالیـ ــەرمایەگوزاری، نرخـ ــارەی سـ ــار دەربـ بڕیـ
لەالیـــەن  نـــەك  رێكدەخرێـــن  بەرهەمهێنـــان  یەكەكانـــی 
نرخەكانیـــش  رێكخســـتنی  بڕیاردەرانـــەوە،  ناوەندێكـــی 
بەكارهێنـــەران،  مەســـرەفكاران،  لەگـــەڵ  راوێـــژ  بەپێـــی 
گروپـــە ســـوودوەرگرەكان و هتـــد بێـــت، هەندێـــك لـــەو 
بانگەشـــەكارانەی ئـــەم بەشـــەی ئابورییـــە هاوبەشـــەكان 
دەچنـــە ژێـــر بـــاری جۆرێـــك ئابـــوری تێكەڵـــی سۆسیالیســـتی 
كااڵكان كـــە ژیانـــی كۆمەاڵیەتـــی بەوانـــەوە بەســـتراونەتەوە 
ـــە )خـــۆراك و داوو دەرمـــان و پـــەروەردە و گواســـتنەوە  ب
و گەیانـــدن و وزە و ئامرازەكانـــی دابینكردنـــی بژێـــوی 
و دامـــەزراوە داراییـــەكان و میدیـــاكان و هتـــد( دەبێـــت 
بكەونـــە ژێـــر كۆنتڕۆڵـــی دیموكراتـــی هەموانـــەوە، چونكـــە 
كۆمەاڵییانەیـــان  كااڵ  ئەمجـــۆرە  دابەشـــكردنی  ئەوانـــەی 
بەدەســـتەوەیە، ئەگـــەر بۆنـــی ســـوودێكی زیاتـــر بگاتـــە 
كۆمەڵـــگا  بـــە  بەرانبـــەر  زیانبەخـــش  كاری  لوتیـــان 
زەروورن  كەمتـــر  كااڵیـــە  ئـــەو  بـــەاڵم  دەدەن،  ئەنجـــام 
ــەوە و  ــی رازاندنـ ــگا )كااڵكانـ ــتییەكانی كۆمەڵـ ــۆ پێداویسـ بـ
جوانـــكاری( دەكرێـــت بەدەســـتی رەوت و ئاراســـتەی بـــازاڕ 
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ـــازاڕ  ـــی سۆســـیالیزمی ب ـــك لەالیەنگران بســـپێردرێت، هەندێ
كـــۆی ئـــەم فۆڕمانـــە ئاڵۆزتـــر لـــەوە دەبینـــن كـــە پڕاكتیكـــی و 
قابیلـــی پیادەكـــردن بێـــت«.)84(. دوای ئـــەوەی كـــە شۆڕشـــی 
ـــی ســـاڵی 1848 لەفەرانســـە،  ـــرا بەتایبەت ـــاوەری خنكێن جەم
ئەویـــش بەهـــۆكاری ئـــەو پاڕادۆكســـەی كـــە لەگوتـــاری 
بۆیـــە  بـــۆرژوازی و بزووتنـــەوەی كرێكاریـــدا هەبـــوو، 
ــس ســـاڵی 1850 هەڵوێســـتێكی نوێیـــان  ــس و ئەنگڵـ ماركـ
وەرگـــرت ســـەبارەت بەمانـــای بابەتی گۆڕاوی دیموكراســـی 
رۆژئاوایـــی، ماركـــس ئەوكاتـــە پشـــتگیری لـــە حیزبەكـــەی 
دەكـــرد، هۆكارەكەشـــی  پـــالن  لویـــس  و  لیـــدرۆ رۆالن 
باوەڕپێكـــردن نەبـــوو بـــە ســـەركردایەتییەكەیان، بەڵكـــو 
ئەوەبـــوو كـــە ملیۆنەهـــا كرێـــكار و جوتیـــاری شۆڕشـــگێڕ 
لەژێـــر ئـــەو پەرچەمـــەدا رێپێوانیـــان دەكـــرد، بۆیـــە ماركـــس 
ــە  ــرت كـ ــییەتەوە گـ ــەو دیموكراسـ ــتیان بـ و ئەنگڵـــس دەسـ
پاشـــماوەی  دژی  كرێـــكاران  هاندانـــی  هـــۆكاری  بۆتـــە 

سیســـتمی فیودالـــی«. )85( . 
بـــۆ  قایلكـــەرە  سیســـتمێكی  كـــە  كۆتـــا  سیســـتمی 
لـــە  مەزهەبییـــەكان  و  نەتەوەیـــی  كەمینـــە  و  پێكهاتـــە 
سیاســـییە  تەوافوقـــی  دیكـــەی  مۆدێلێكـــی  رۆژهـــەاڵت، 
كـــە دەســـتەبژێرێكی سیاســـی بەنـــاوی پیچكهاتەكانـــەوە 
ــە  ــدەی كێشـ ــە هێنـ ــەم حاڵەتـ ــرن، ئـ ــەی وەردەگـ ئیمتیازەكـ
و گرێـــی دەروونـــی درووســـت دەكات بـــۆ جەمـــاوەری 
ـــدە چارەســـەری كێشـــەی دیموكراســـیەت  ـــەكان، هێن پێكهات
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بەشـــدارییەكی كاریگـــەری گەرەكـــە.  كـــە  نـــاكات 
ـــە  ـــە ك ـــەو مانایەی ـــن ب ـــە دیموكراســـیەت دەكەی ـــاس ل ـــە ب ك
ــە  ــە كـ ــەو خەونەیـ ــو ئـ ــان وەكـ ــتمەیە، یـ ــەم سیسـ ــی ئـ غیابـ
هەمیشـــە بەهیوایـــن بێتـــە دی، دیســـان ئەمـــەش جۆرێكـــە لـــە 
گەندەڵـــی دیموكراســـی، كـــەوای كـــردووە ســـزا نەبینـــراوەكان 
ـــەر ســـزا ڕاســـتەوخۆ و  ـــە بەرامب ـــر وەربگـــرن ل فۆڕمێكـــی ت
ئاشـــكراكانن، هـــەر لـــەوەی دەزگا ئابوریـــەكان فۆڕمێكـــن، 
لـــە جەوهـــەردا شـــێوەیەكی تـــر، دەزگا جەوهەریـــەكان لـــە 
پڕاكتیكـــدا فۆڕمێكـــی تریـــان هەیـــە، یاســـاكان فۆڕمێكـــن 
و كارپێكردنیـــان لەنێـــو دادگا فۆڕمێكـــی تـــر، پەیوەندییـــە 
ــەكان  ــەكان و ئایینـ ــن و مەزهەبـ ــەكان فۆڕمێكـ كۆمەاڵیەتییـ
كارپێكردنیـــان فۆڕمێكـــن لـــە ناوەندەكانـــی دەسەاڵتیشـــدا 
فۆڕمێكـــی تـــرە، ئەمانـــە بەشـــێكی زۆر كەمـــن لـــەو ســـزایانەی 
بەچـــاو نابینـــرێ یـــان بابڵیـــن ســـزای ڕاســـتەوخۆ نییـــن، 
ئیتـــر ئـــەم كولتـــوورە لەكۆمەڵـــگای كوردیـــدا ڕەوتێكـــی 
كارگێـــڕی  پڕۆســـەی  لـــە  درووســـتكردووە  ناعەقالنـــی 
و بەڕیوەبردنـــدا، چونكـــی ئـــەم دەســـەاڵتە لـــەم پڕۆســـە 
ناتەندرووســـتەدا ئـــەو توانایـــەی نامێنـــێ كـــە هێزەكانـــی 
بەرهەمهێنـــان لەچنگـــی پەیوەندیەكانـــی بەرهەمهێنـــان رزگار 
بـــكات، ئـــەم هاوكێشـــەیە ئەگەرچـــی لەئاســـتی ئابوریەكـــی 
زەبەالحدایـــە، بـــەاڵم هەمیشـــە لەهەمـــوو شـــوێنێكدا خـــۆی 
بەرهەمهێنانەوەیـــە  لـــەو  یەكێـــك  بەرهەمدەهێنێتـــەوە، 
كوشـــتنی توانـــا و ئـــازادی رەهـــای تاكـــە لەنێـــو فـــەزای 
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ناتوانـــێ  سیســـتم  وەكـــو  دیموكراســـی  كـــە  سیاســـیدا 
ــتی الوەكـــی  ــۆرم و بەشـ ــەر بەفـ ــكات، مەگـ ــتەبەری بـ دەسـ
ژیانـــەوە نەبێـــت، بـــۆ نموونـــە« دیموكراســـی جارێكـــی دیكـــە 
پەیوەندیـــی تـــاك لەگـــەڵ هاوڕەگەزەكانیـــدا گرێدەداتـــەوە 
ــەر  ــەوە سـ ــی و هەماهەنگیانـ ــۆی یەكێتـ ــە هـ ــەوەی بـ ــۆ ئـ بـ
لەنـــوێ كۆمەڵگـــە رێكبخرێتـــەوە، هەڵبەتـــە لەكۆمەڵگەیەكـــی 
یەكپارچـــە وەكـــو كۆمەڵگەیـــەك كـــە لەســـەر هـــاوكاری تاكـــە 
ئـــازادەكان بونیادنرابێـــت، لیبڕالیزم چ لەمەســـەلە مادییەكاندا 
و چ لەمەســـەلە مەعنەوییـــەكان، ئـــازادی تـــاك بـــە ئـــازادی 
لەبەرامبـــەر دەوڵـــەت دەژمێرێـــت و پشـــتیوانی لێـــدەكات، 
بـــەاڵم دیموكراســـی بـــە پێكهێنانـــی كۆمەڵگەیەكـــی بونیادنـــراو 
لەســـەر لێكگەیشـــتنی هاوبەشـــی تاكـــەكان كۆمەڵگـــە و تـــاك 
لەگـــەڵ یەكـــدا ئاشـــت دەكاتـــەوە، تـــاك لـــەالی لیبرالیـــزم 
دامەزرێنـــەری هـــەر كارێكـــە كـــە بـــەدەر لـــە ســـنووری 
ــیش  ــەالی دیموكراسـ ــت لـ ــەت بەڕێوەدەچێـ ــاری دەوڵـ رەفتـ
بڕیاردانـــە  كـــە  جیـــاوازە  دەوڵەتێكـــی  الیەنگـــری  تـــاك 
لەدەســـەاڵتی  دەوڵەتـــەدا  لـــەو  گشـــتیەكان  و  بەكۆمـــەڵ 
تاكـــەكان یـــان نوێنـــەر و هەڵبژێرداروەكانیانـــەوە بێـــت«.)86(. 
و  ســـۆڤیەت  شكســـتی  لـــەدوای  شـــۆڕش  ئەگەرچـــی 
هاتنـــی چەمكـــی جیهانگـــەری نـــە بەهـــای مـــاوە و نـــە 
ــتم  ــە بـــۆ گۆڕینـــی سیسـ ــای وشـ ــە بەمانـ جەوهەركـــەی كـ
دژە  بـــۆ  وەهمێـــك  وەكـــو  ئەلتەناتیڤێكـــی  بەڵكـــو  بێـــت، 
ـــەو  ـــا ئ ـــدا بـــووە كـــە بەشـــداریكردنەكە ت ـــەروەری پەی نادادپ
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شـــوێنەی فۆڕمـــی سیســـتمەكە دەگۆڕێـــت جێگـــەی قبوڵـــە 
ـــان  ـــەر گریم ـــە. »ئەگ ـــدی هەی ـــی تون ـــت واڵم ـــەوە بترازێ و ل
لەدونیـــای دیموكراســـیدا تـــاك بەرهەمـــی نرخێـــك بێـــت 
مومارەســـەی ژیانـــی ئاســـایی و ئازادییەكانـــی بـــكات، بـــەاڵم 
ـــدا  ـــاوی خۆی بەشـــێوەیەك لەشـــێوەكان دیموكراســـی لەهەن
ـــی فكـــری شـــۆڕش  ـــۆ كوشـــتن و چەپاندن ـــە ب پیالنێكـــی هەی
تاكـــەكان  كـــە  شۆڕشـــێك  چونكـــە  شۆڕشـــگێڕێتی،  و 
گەرەكیانـــە لەگـــەڵ رێـــڕەوی ژیـــان و پێشـــكەوتنەكانی 
لەبـــورای كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـیدا بیگرنەبـــەر، ئەوەنیـــە كـــە 
سیســـتمە جـــۆراو جۆرەكانـــی دیموكراســـی قەبوڵـــی بـــكات. 
ئەلێرەوەیـــە كـــە ترســـێك هەیـــە لەهەنـــاوی دیموكراســـی بـــۆ 
ـــەر  ـــش بەرامب ـــۆ تاكی ـــەر بەگشـــتی، دیســـان ب گشـــت بەرامب

بەتـــاك«.)87(.  
ســـزا بەشـــێكی بەرهەمهاتـــووی ئـــەو ترســـەیە كـــە بەرامبەر 
خـــۆی پێدەنوێنـــێ، مەبەســـتم ئـــەو هێـــزە كۆمەاڵیەتییـــەی كـــە 
هـــەم خـــۆی بەشـــێكە لەجێبەجێكردنـــی ســـزا، هـــەم خـــۆی 
هەمیشـــە  و سیســـتمەكەی  دەوڵـــەت  بـــەاڵم  ســـزادراوە، 
كۆمەڵگـــەی لەســـەرووی خۆیـــەوە دانـــاوە، بـــۆ ئـــەوەی تـــاك 
و گروپـــی جیـــاوازی نـــاڕازی یاخـــی نەبـــن، یـــان النیكـــەم 
ـــە  ـــن ك ـــی بااڵدەســـت یاخـــی نەب ـــەدژی ئایین ـــدەن ل ـــان ب هانی
ـــاوا  ـــە رۆژئ ئەمـــە زیاتـــر لەرۆژهـــەاڵت هەیـــە و پێشـــتریش ل
بەرلـــە ریفۆرمـــی ئایینـــی هەبـــوو، بەمـــەش هەمیشـــە ســـزای 
شـــاراوەی هەیـــە هەتـــا ســـزای ئاشـــكرا نەبێــــە لەككـــە 
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ـــی  ـــوو »كارپێكردن ـــی دەســـەاڵتەوە. كەواب بەســـەر نێوچاوان
ــدا  ــە و لەبـــورای ئابوریـ ــار هەیـ ــاراوەی نادیـ ــزایەكی شـ سـ
قەیـــران  دیموكراســـیدا  لەســـایەی  بـــەوەی  دەبینـــرێ، 
و  ســـەرقاڵكردن  هـــۆی  دەبێتـــە  ئەمـــەش  بەردەوامـــە، 
ــری  ــە لەبـ ــۆڕش و هەمیشـ ــە شـ ــاك لـ ــتنەوەی تـ دوورخسـ
ـــكات،  ـــەت و سیســـتمەكەی ب ـــە دەوڵ ـــۆرم ل ـــەوە داوای ریف ئ
یـــان لەئـــەر ك و مافـــی هاواڵتیانـــدا دەبینـــرێ، هـــەر وەك 
چـــۆن دەركەوتـــە ناعەدالەتییـــەكان لەسەراســـەری دونیـــادا 
ـــوو  ـــت، كەواب لەســـەر زاری سیســـتمەكە خـــۆی ئاشـــكرا دبێ
ســـزا مـــەرج نییـــە ســـزای جەســـتەیی بێـــت، هـــەروەك 
ــزای  ــەاڵم سـ ــت، بـ ــی بێـ ــە دەروونـ ــەرج نییـ ــزا مـ ــۆن سـ چـ
ئابـــوری كـــە لـــە بوارەكانـــی كارگێـــری و بەڕێوەبردنـــدا 
ــترە،  ــر و قورسـ ــەی زیاتـ ــن و ئازارەكـ ــكرا دەبـ ــر ئاشـ زیاتـ
ئیشـــكالیەتەكانی  و  تـــر  الیەنەكانـــی  هەمـــوو  دەكـــرێ 
كۆمەڵگـــەی پێبخوێنرێتـــەوە كـــە ئەمـــە بەشـــێكی زۆر كەمـــی 
ــە،  ــراودا هەیـ ــگای كۆنتڕۆڵكـ ــە لەكۆمەڵـ ــزایانەی كـ ــەو سـ ئـ
ـــو كایـــەی سیاســـیدا ئەگـــەر  چونكـــە كۆمەڵگـــە بەگشـــتی لەنێ
ــی  ــە كۆمەڵگەیەكـ ــتا بـ ــدان، هێشـ ــت بەدەنگـ ــداریش بێـ بەشـ

كۆنتڕۆڵكـــراو هەژماردەكرێـــت«. )88(. 
لەپێكهاتـــەی  تەنهـــا  لەكۆمەڵگـــەدا  ســـزاكان  هەڵبـــەت 
خێزاندانییـــە كـــە یەكەیەكـــی ســـەربەخۆیە، بەڵكـــو پانتاییەكـــی 
ڕۆشنبیریشـــی  و  پەروەردەیـــی  لەناوەندەكانـــی  زۆری 
ـــە سیســـتمی  ـــەر ل ـــدا ه ـــا لەزانكۆكان ـــردووە، ئەوەت ـــر ك داگی



242

سی
كرا

یمو
ی د

ەهم
و

مامەڵـــەی  تاوەكـــو  كالســـیكیە  كـــە  بگـــرە  خوێندنـــەوە 
مامۆســـتاكان، ســـزایە بەســـەر قوتابیەكانـــەوە كـــە ســـەرەتای 
ــی و  ــە هاوبەشـ ــدن لـ ــی خوێنـ ــەندنەوەی مافـ ــزاكە لێسـ سـ
ــەن  ــارە لەالیـ ــە پـ ــدن بـ ــۆ خوێنـ ــەوە، بـ ــی دەوڵەتـ بەخششـ
ـــەم سیســـتمە كاریگـــەری  ـــە دواجـــار ئ ـــەوە ك ـــی تایبەت كەرت
ــایكۆلۆژیاو  ــە و سـ ــی مەعریفـ ــەر بوارەكانـ ــی لەسـ نێگەتیڤـ
ـــەو ســـزایە  ـــردووە، هـــەروەك چـــۆن ئ ـــش ك خوێندكارەكانی
لەپەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـی و ئابوریەكانیشـــدا 
ـــگاكان  ـــۆی( تـــەواوی كۆمەڵ ـــاك و ك كاریگـــەری لەســـەر )ت
كـــردووە، تەنانـــەت وای كـــردووە كـــە هۆشـــیاری لەدەســـت 
ـــەو یاســـایانە بێـــت كـــە سیســـتمی  بـــدەن و تەنهـــا چاویـــان ل

ــدا.  دیموكراســـی ســـەپاندوویەتی بەســـەر تاكـ
كولتـــووری تـــرس ئـــەو كولتوورەیـــە كـــە لەژێـــر كاریگەری 
دەســـەاڵتە كالســـیكی یـــە مەزهەبـــی و تۆتالیتاریســـتەكاندا 
چونكـــی  دەســـەاڵتەكان  مانایـــەی  بـــەو  بەرهەمهاتـــووە، 
بەزەبرو زەنگ و شەڕ و خوێن هاتوونەتە سەر دەسەاڵت 
ــی  ــێ و بەچاویلكەیەكـ ــە دەترسـ ــی، هەمیشـ و فەرمانڕەوایـ
ڕەشـــەوە هێـــز و گروپـــە سیاســـییەكانی تـــر دەڕوانـــێ، 
و  جیاوازییـــەكان  لەنێـــوان  جیـــاوازی  چـــۆن  هـــەروەك 
دژەدەســـەاڵتەكاندا  و  ڕەخنەگـــرەكان  ئۆپۆزســـیۆنەكان، 
نـــاكات، ئەمـــە بەدیاردەیەكـــی دوژمنكارانـــە دەزانێـــت و لێـــی 
دەترســـێ، هـــەر ئـــەم ترسەشـــی كـــردووە بەمیكانزمێـــك بـــۆ 
ڕاگرتنـــی خـــۆی بەســـەر پێـــوە، بـــەو پێیـــەی ئـــەم دەســـەاڵتە 
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لەژێـــر كاریگـــەری عەقڵـــی پـــان عەربیـــزم ئیســـالمیزمدا 
ئـــەوەی  وەكـــو  دەترســـێ،  لەدیموكراســـی  لەمۆدێرنـــەو 
تێكشـــكاندنی حـــزب و  بەمەبەســـتی  چەمكـــی مۆدێرنـــە 
حكومـــەت و دەســـەاڵت هاتبێتـــە نێـــو فەرهەنگـــی ئێمـــەوە، 
یـــان ئـــەوەی قســـەی لەســـەر مۆدێرنەكـــرد، كەواتـــە قســـە 
ـــدا  ـــی دەســـەاڵت دەكات، لەكاتێك لەســـەر تێكشـــكانی هەڕەم
مۆدێرنەكانـــی  لەدەركەوتـــە  یەكێكـــە  بۆخـــۆی  حیـــزب 
كـــە  كـــوردی  دەســـەاڵتی  ســـەرمایەداری،  سیســـتمی 
خاوەنـــی هیـــچ سیســـتمێكی دیـــار و نـــاو نییـــە، وەكـــو 
ـــن لەناوچەكـــەدا، بەحوكمـــی ترســـەكەی  ـــە وەردەگری نموون
لەژیانـــی سیاســـی خـــۆی، ئەوەنـــدە لەدیموكراســـی دەترســـێ 
ــۆ  ــتی بـ ــە بەردەسـ ــوێ بخەینـ ــەیەكی نـ ــەر نەخشـ ــە ئەگـ كـ
پیادەكردنـــی سیســـتمی دیموكراســـی و هەڵبـــژاردن، ڕەنگـــە 
ـــی دژە خـــۆی  ـــێ و بەپالن ـــەی بزان ـــی دوژمنكاران بەمۆدێلێك
لەقەڵـــەم بـــدات، چونكـــی تائێســـتا ئـــەو قەناعەتـــە وەهمیـــە 
ـــك  ـــەوە كـــە خەڵ ـــدا نەڕەویوەت ـــە كوردییەكان ـــی حیزب لەزەین
بۆچـــی و لەژێـــر كاریگـــەری چ بەرژەوەندیـــەك دەنگـــدەدەن 
بەحزبـــەكان؟ ئایـــا لەپڕۆســـەی هەڵبژاردنـــدا دەنگـــدەر وەكـــو 
تاكێكـــی هۆشـــیار دەنـــگ دەدەن، یـــان لەترســـی ئەوەیـــە كـــە 
دەســـەاڵت بەرژەوەندیەكانیـــان دەخەنـــە بـــەردەم خەتـــەرەوە 
ـــەر  ـــە ئەگ ـــە ك ـــان لەترســـی ئەوەی ـــەدەن؟. ی ـــگ ن ـــەر دەن ئەگ
مۆدێلێكـــی نوێـــی بەنـــاو ئۆپۆزســـیۆن هـــات و پاڵپشـــتی 
نەكـــەن؟، ئـــەوا دەكەونـــە بـــەر نەفرەتـــی شـــارێك، یـــان هیـــچ 
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ــە  ــدا پەرواێـــز دەخرێـــن، هەڵبەتـ نەبـــێ لەهەمـــوو بوارەكانـ
ئـــەم ترســـەیان لەوانـــی تـــر مەترســـیدارترە بـــۆ ئازادیـــەك 

كـــە بانگەشـــە بـــۆ دەكرێـــت. 
ئەگینـــا  هەڵدەســـوڕێ  شـــێوەیە  بـــەم  دیموكراســـی 
ــژووی و  ــكالیاتی مێـ ــان ئیشـ ــە دەیـ ــا كـ ــەیەكی وەهـ پڕۆسـ
ـــدا  ـــی خۆی ـــەڵ هاتن ـــەو ســـەرمایەداری لەگ ـــی تێدای دیالیكتیك
ـــە350 ســـاڵ  ـــۆڕی ك ـــەم پڕۆســـەیەی گ ـــە ئ سەدوهەشـــتا پل
پێـــش زاینـــی لەئەســـینا تاقـــی كراوەتـــەوە، ئەگـــەر ناخـــۆ بـــۆ 
یەكـــەم جـــار دیموكراســـی لەیۆنـــان بـــەر قـــەرار بـــوو، ئـــەی 
بۆچـــی ئێســـتا لەیۆنـــان دیموكراســـیەت بەمانـــا رەســـەنەكەی 

بوونـــی نییـــە؟ 
رەخنـــە لـــەم سیســـتمە یـــان ئـــەم جـــۆرە دەســـەاڵتەی 
ئـــەو عینوانـــە حوكمڕانـــی دەكات، لەجەوهـــەردا  لەژێـــر 
دەبێـــت لەوێـــوە تەندرووســـتی هەبێـــت كـــە بەئەنـــدازەی 
بـــەرەو پێشـــوەچوونی قۆناغەكانـــی بەشـــەرییەت بێـــت، 
نـــەك ڕەخنەیـــەك لەســـەردەمی خـــۆی، واتـــە پێشـــووتر 
ئـــەم ڕەخنەیـــە گیـــراوە لەدیموكراســـییەت ئێســـتاش هەمـــان 
ڕەخنـــەی لێبگیرێـــت، چ جـــای دەســـەاڵتی كۆمەڵگایەكـــی 
پاكســـتانی  یـــان  كـــوردی  كۆمەڵـــگای  وەك  داخـــراوی 
ئـــەو هەمـــوو  و ســـودانی و نیپاڵـــی و هتـــد كـــە دوای 
ئەزموونـــە لێـــی دەترســـن، چونكـــە ســـەرمایەگوزاری و 
جوگرافیـــا سیاســـیەكە، وڵكـــی ئـــەو دەســـتەبژێرە سیاســـییە 
نییـــە كـــە حاكمـــن، ئیـــدی ڕەنگـــە كەســـێك كـــە لەنێـــو 
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دەســـەاڵتەكاندا لەترســـی بەرژەوەندیەكانـــی خـــۆی ســـڵ 
بكاتـــەوە لەدیموكراســـیەت و پێچەوانەكەشـــی ڕاســـتە كـــە 
ڕەنگـــە هەنـــدێ جـــار بەرژەوەندییەكانیـــان بپارێـــزرێ، بـــەو 
وێنەیـــەی كـــە هەیـــە، وەختێكیـــش بـــاس لەدیموكراســـی 
دەكـــەن بـــە دیـــدی خۆیـــان باســـی لێـــوە دەكـــەن، هـــەر 
ـــە  ـــە دیموكراســـیخواز ك ـــش ببن ـــە بەحاڵێكی ـــە ئەوان ـــەو كات ئ

نەناســـرێنەوە. 
ئەمـــە دیوێكـــی تـــری ئـــەو ترســـەیە كـــە ئێمـــە لەدیموكراســـی 
و  بەرژەوەندیەكانـــی  و  دیموكراســـی  چونكـــی  هەمانـــە، 
دیموكراســـی حیزب و دیموكراســـی خوازراو دیموكراســـیەتی 
ئێـــرە واتـــە كۆمەڵـــگای دواخـــراو، جیاوازیەكـــی زۆریـــان 
ـــی  ـــوو جیاوازیەكان ـــەی دژی هەم ـــەو جیاوازی ـــەاڵم ئ ـــە، ب هەی
بیركردنەوەیـــە كـــە لەڕاســـتیدا ئەمـــە بەشـــێكی گەورەیـــە لـــە 
ئیشـــكالیەتەكان و دونیـــای عەرەبـــی توشـــی دوودڵـــی و 
ڕاڕایـــی كـــردووە كـــە بـــۆ زیاتـــر لـــە ســـەدەیەك دەچێـــت و 
نەچۆتـــە پێشـــەوە و لـــە چوارچێـــوە تەقلیدیەكـــەی دەرنەچووە، 
ــتەبژێرە  ــەو دەسـ ــەی ئـ ــێكی دیكـ ــەوە بەشـ ــی دیكـ ــە الیەكـ لـ
ـــان  ـــر پێی ـــی ت ـــە دیدێك ـــە دژی دیموكراســـین، ب سیاســـییەی ك
وایـــە دیموكراســـی هەڕەشـــە لـــە بەرژەوەندیەكانیـــان دەكات.
ـــە  ـــگا بەتاك ـــە كۆمەڵ ـــێ ك ـــەو ڕۆشـــنبیریە ب ـــن ئ ـــەر ئایی ئەگ
بزانـــێ  االعلـــی( ی  )مپـــل  بـــااڵی  نموونـــەی  مەرجـــەع و 
ــدا  ــەڵ خۆیـ ــاراوەكانی لەگـ ــتەلێڵ و شـ ــەردا شـ ــە جەوهـ كەلـ
مۆڕاڵـــی  تایبەتـــی  وەزیفەیەكـــی  كەوایـــە  هەڵگرتـــووە، 
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ـــە، مەبەســـتم  ـــەی خەڵك ـــی زۆرین ـــە قەناعەت ـــە ك ـــری پێی بەرگ
ئـــەو خەڵكەیـــە كـــە بەشـــێوازی تەقلیـــدی ئاییـــن پەرســـتن و 
ــە  ــەی بێمەعریفـ ــزگاری كوێرانـ ــێوازەش پارێـ ــەو شـ ــەر بـ هـ
ـــم  ـــە دەڵێ ـــە ئەم ـــەن، ك ـــە دەگ ـــوورە تایبەت ـــن و كولت ـــەم ئایی ل
ــەدا  ــای ئێمـ ــە لەدنیـ ــتم كـ ــە دەبەسـ ــەو خوێندنەوانـ ــت بـ پشـ
توانیویەتـــی  گوتارێكـــە  چ  بەرهەمهێنـــاوە  گوتارێكـــی  چ 
ـــاو،  ـــە ب ـــەم كۆمەڵگـــە ترســـاوە بكات ـــۆ ئ ـــار ب زەمینەیەكـــی لەب
چـــۆن ئـــەم ئایینـــەی كـــردووە بەمۆدێكـــی كۆمەاڵیەتـــی و بـــە 
چ فۆڕمێـــك و چـــۆن خـــۆی دەردەخـــات چـــۆن مامەڵـــە لەگـــەڵ 
كەمینـــە ئاینیەكانـــدا دەكات و چـــۆن لەگەڵیانـــدا دەژیـــت، 
ســـەرەتاییدا،  بەكاربردنـــی  لـــە  النیكـــەم  »دیموكراســـی 
شـــیكراوەتەوە،  تێگەیشـــتنەكانیەوە  و  مانـــا  بەهـــەردوو 
لەهـــەر جێگەیـــەك كـــە بنەمـــای دابەشـــكردنی راســـتەقینەی 
دەســـەاڵتی سیاســـی لەنێـــوان و زۆرینـــەی هاواڵتیانـــدا بێـــت، 
ـــە  ـــدەدەن كۆمەڵ ـــەوەی یەكـــەم هەوڵ ـــی لێكدان ـــەوا هەواداران ئ
بنەمایـــەك بەرجەســـتە بكـــەن، كـــە هەمـــووان پابەنـــدن بـــە 
ــی  ــە كەالیەنگرانـ ــە لەكاتێكدایـ ــتنیەوە، ئەمـ ــری پاراسـ چاودێـ
بەرجەســـتەكردنی  هەوڵـــی  زیاتـــر  دووەم  لێكدانـــەوەی 
ئامانجـــی یەكســـانیخوازی دەدەن و پێیانوایـــە كـــە حكومەتـــی 
ئـــەوەی  لێوەربگرێـــت،  ئیلهامـــی  پێویســـتە  دیموكراتیـــك 

لەبەرچاوگرتنـــی گشـــتە«.)89(. 
ــن و  ــە رووی ئاییـ ــەكان لـ ــە فرەییـ ــە لەكۆمەڵگـ ــەوەی كـ ئـ
نەتـــەوە و كولتـــوورەوە روودەدات و گوتـــاری زاڵـــی ئایینـــی 
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و گوتـــاری زاڵـــی نەتەوەیـــی بەســـەر كۆمەڵگـــەدا ســـەپێنراوە، 
باشـــترین ســـەلمێنەری ئەوەیـــە كـــە ئـــەو كۆمەڵگانـــە نـــەك هەر 
دیموكراســـی نییـــن، بگـــرە دیكتاتـــۆرن و لەژێـــر پەرچەمـــی 
دیموكراســـیدا سیاســـەت دەكـــەن و ئیدیعـــا دەكـــەن كـــە واڵت 
ــی  ــەی دیموكراسـ ــەو كۆمەڵگەیانـ ــی لـ ــە، كەچـ ــۆ هەمووانـ بـ
نابینرێـــت بـــەو ســـیفەتەی هـــەژارن وەك هینـــد و نیپـــاڵ و 
ــدە  ــد، هێنـ ــان و هتـ ــب و لوبنـ ــەك مەغریـ ــوان و تاڕادەیـ تایـ
دیموكراســـیەتی پێـــوە دیـــارە بـــەش بەحاڵـــی خۆیـــان، رەنگـــە 
ــەت  ــت، هەڵبـ ــەلەیەك نەبێـ ــت مەسـ ــتمیش نەبێـ ــو سیسـ لەنێـ
مەبەســـتم لـــە شـــێوە پێكـــەوە ژیانەكەیەتـــی بەبـــێ تـــرس 
ــزاكان و  ــن و ئاینـ ــە ئاییـ ــن، چونكـ ــەوە دەژیـ ــووان پێكـ هەمـ
نەتـــەوە و كولتـــوورە جیـــاوازەكان، لەژێـــر هیـــچ فشـــارێكدا 
نییـــن و مومارەســـەی ژیانـــی كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـی و 

فەرهەنگـــی خۆیـــان دەكـــەن. 
تـــرس لـــە پێكەوەژیـــان تەنهـــا تـــرس نییـــە لـــە پێكەوەژیانـــی 
نەتـــەوە و ئاییـــن و مەزهەبـــەكان و كولتـــوورە جیـــاوازەكان، 
بگـــرە ترســـە لەوەدیهێنانـــی ئـــەو بەهەشـــتەی كـــە ماناكـــەی 
لەرێگـــەی  كـــە  یـــە  چینایەتـــی  جیـــاوازی  نەهێشـــتنی 
دەســـەاڵتی خەڵكـــەوە بەرهەمبێـــت، چونكـــە پێكەوەژیـــان 
ـــە بـــۆ  ـــادا وەدەســـتهێنانی خۆشـــگوزەرانی ی لەكورتتریـــن مان
گشـــت بـــۆ نەهێشـــتنی جیـــاوازی نێـــوان نەتـــەوە و ئایینـــەكان 
سیاســـی،  لەئاســـتی  ئیدیۆلۆژییـــەكان  و  مەزهەبـــەكان  و 
پیـــاو و  نەهێشـــتنی جیـــاوازی رەگـــەزی لەنێـــوان ژن و 
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ــد.  ــێهەم و هتـ ــەزی سـ رەگـ
ـــەی پێشـــكەش  ـــەو وانەی ـــی یاســـاكاندا ئ ـــە كتێب ـــون ل ئەفالت
كـــردووە كـــە ســـامان بنچینـــەی دابەشـــكردنی چینەكانـــە، 
نـــەك توانـــا و شـــارەزایی سرووشـــتی وەك لەدەوڵەتـــی 
دیكـــەدا  لەشـــوێنێكی  یـــان  پێكـــراوە،  ئامـــاژەی  كۆمـــاردا 
بـــاس لـــەوە دەكات كـــە نابێـــت رێگـــە بدرێـــت ســـامانی 
تاكـــە كەســـێك پێنـــج جـــار بـــە قـــەد ســـامانی كەســـێكی 
ــو  ــتم وەكـ ــن و سیسـ ــە دەبینیـ ــك ئەمـ ــت، وەختێـ ــەژار بێـ هـ
ئـــازادی بەدەســـتهێنانی ســـەرمایە تەماشـــای دەكات، لەوێـــدا 
شـــەرعیەتی وەرگرتـــووە كـــە جیاكردنەوەكـــە لەنێـــوان چینـــە 
دەوڵەمەنـــدەكان بـــۆ پشتاوپشـــت بـــووە، بـــەاڵم لـــە سیســـتمی 
ــە  ــووە دەرەوە كـ ــدا دەرچـ ــە لەتواناشـ ــەرمایەداریدا ئەمـ سـ
ـــی بااڵدەســـتی ســـەرمایەدار كـــە خـــاوەن كار و خـــاوەن  چین
موڵكیەتـــە، بەڵكـــو چـــووە نێـــو سیســـتمی خێزانیشـــەوە، بـــۆ 
ـــد لەدایـــك  ـــە دایـــك و باوكێكـــی دەوڵەمەن ـــە منداڵێـــك ل نموون
دەبێـــت، ئۆتۆماتیـــك دەبێتـــە ســـەرمایەدار و خـــاوەن موڵـــك، 
منداڵێكیـــش لەدایـــك و باوكێكـــی هـــەژار دێتـــە دونیـــاوە، 
ــە  ــەوەی منداڵـ ــەرەرای ئـ ــە سـ ــەوە، ئەمـ ــەژاری دەمێنێتـ بەهـ
هەژارەكـــە كەســـێكی بەتواناشـــە لـــەو كایـــەی شـــارەزایی 
ـــارە  ـــەردەوام خـــۆی دووب ـــە ب ـــەم حاڵەت ـــردووە، ئ ـــێ پەیداك ل
دەكاتـــەوە و خـــۆی بەرهەمدێنێتـــەوە لەهەمـــوو ســـێكتەر و 
كایـــە جیـــاوازەكان و بگـــرە لەنێـــو گروپـــە كۆمەاڵیەتیەكانیـــش، 
ــو  ــوو لەنێـ ــە دەبـ ــەی كـ ــەو پێكەوەژیانـ ــی ئـ ــە نەبوونـ ئەمەیـ
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ــتبا.  ــاوازی نەهێشـ ــدا جیـ چینەكانـ
دەبێـــت بپرســـین ئایـــا ئـــەوەی كـــە ناونـــراوە پێكـــەوە 
سیســـتمەكەیان  نـــاوی  تەنهـــا  واڵتانـــەی  لـــەو  ژیـــان 
كەمینـــەكان  و  ئایینـــەكان  هەمـــوو  واتـــە  دیموكراســـییە، 
توانیویانـــە بەشـــێوەیەكی یەكســـان مومارەســـەی ســـرووتە 
ئایینەكانـــی خۆیـــان و كولتـــوورە مەزهەبیەكانـــی خۆیـــان 
بكـــەن؟ ئەمـــە لەكۆمەڵـــگای كـــراوەدا، بـــەاڵم لـــە كۆمەڵـــگای 
داخـــراودا كـــە ئـــەو جـــۆرە ژیانـــە مومكیـــن نییـــە، چونكـــی 
دەســـەاڵت كـــە هێـــزی زۆرینـــە و بنكـــە جەماوەریەكـــەی 
ئیســـالمە و ئاینەكانـــی دیكـــە پەراوێزخـــراون، بۆیـــە گوتـــاری 
سۆســـیۆلۆژی خـــۆی لەســـەر ڕووی هەمـــوو گوتارەكانـــی 
دیكـــەوە دەبینـــێ كـــە دواتـــر هـــەر ئـــەم كولتـــوورە لەبارتـــر 
دەبـــێ وەكـــو ئـــەوەی كـــە هەیـــە و بەردەوامـــی بەخـــۆی 
دەدات، تەنانـــەت تاكەكانـــی كۆمەڵـــگاش پەلكێـــش دەكات 
و دەیانـــكات بەتونـــدڕەو، یـــان هیـــچ نەبـــێ دەیانـــكات بـــە 
ـــەروەك  ـــوژ، ه ـــاو ك ـــدڕەوی پی ـــوژ و تون پیاوســـاالری ژن ك
ئـــەوەی پیاوانـــی دەســـەاڵتدار خـــراپ كەڵكیـــان لێوەردەگـــرن، 
یـــان حیزبـــە ئیســـالمییەكان كەڵكیـــان لێوەردەگـــرن، »لـــەم 
ڕاستیەشـــدا زەوتكردنـــی ئـــازادی و مافـــە تایبەتیەكانـــی وەكی 
ــەت  ــی و تەنانـ ــی و عەقیدەیـ ــی و مەزهەبـ ــتیهادی ئایینـ ئیشـ
بێبـــاوەڕی و جۆرەكانـــی دیكـــەی وەكـــی خوداپەرســـتی 
لەالیـــەن زۆرینـــەوە زەوت دەكـــرێ، ئەمـــەش وەنەبێ جۆرێك 
لەملمالنێـــی شارســـتانیەتەكان بـــێ، بەپێچەوانـــەوە ئەمـــە ئـــەو 
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ــۆی  ــاكات لەخـ ــتێك نـ ــچ شـ ــی هیـ ــە قەبوڵـ ــە كـ مەحاڵبوونەیـ
زیاتـــر، وەكـــو ئـــەوە وایـــە كەســـێك لەبـــەردەم ئاوێنـــەدا تەنهـــا 
خـــودی خـــۆی ببینـــێ«. )90( ئـــەم عەقڵیەتـــە بـــۆ ئـــەو زەبـــر و 
ـــاوە  ـــەكان بەرهەمیانهێن ـــە ئاینیی ـــەوە كـــە دەق زەنگـــە دەگەڕێت
و دەیگێڕنـــەوە بـــۆ دەســـەاڵت كـــە ڕژێمـــە تۆتالیتـــارەكان و 
رژێمـــە ئایینـــەكان و تەوتەمیـــەكان كاریـــان پێكـــرد، وەكـــو 
چـــۆن ســـەدامی بەعـــس و هیتلـــەری نـــازی و مۆســـۆلۆنی 
بەشـــێوەیەكی  ئێســـتاش  لێوەرگـــرت،  كەڵكیـــان  شـــۆڤێنی 
تـــری ئامریـــكا و بەریتانیـــا و زلهێـــزە هاوپەیمانەكانیـــان، 
بـــۆ كـــردووە، كوردیـــش  بەدرێژایـــی تەمەنیـــان كاریـــان 
بەدرێژایـــی زەمـــەن ئـــەوە زەمینانـــەی بـــۆ ئـــەم كولتـــوورە 
ڕەخســـاندووە كـــە ببێـــت بەســـەنتەری دەســـەاڵت و بیـــكات 
ـــی و كاری  ـــی و مۆدێكـــی كۆمەاڵیەت ـــە سیســـتمێكی ئەخالق ب
ئـــەو  هـــەر  بوارەكانـــدا، دواتریـــش  لـــە هەمـــوو  پێبـــكات 
ـــەوەی بەخـــۆی  ـــێ ئ ـــدەگات بەب ـــگ تێ ـــە درەن ـــەی ك كۆمەڵگەی
بزانـــێ دەبێتـــە كۆیلـــەی ئـــەو دەســـەاڵتە، كاتێكیـــش لەگـــەڵ 
بەرهەمهێنانـــی نەوەیەكـــی نـــوێ توشـــی ســـەدمەیەك دەبێـــت 
ــێك  ــدەدات بااڵنسـ ــر، هەوڵـ ــتانیەتەكانی تـ ــەردەم شارسـ لەبـ
ــەم  ــتیدا ئـ ــتی، لەڕاسـ ــری ڕای گشـ ــكات بەخاتـ ــت بـ درووسـ
ــە  ــەو مەرجەعیەتـ ــۆ ئـ ــەوە بـ ــێكی دەگەڕێتـ ــوورە بەشـ كولتـ
ــاوە و  ــتەكان دانـ ــۆ شـ ــنووری بـ ــە سـ ــەی كـ ــكڵ گرتووانـ شـ
حەرامـــی كـــردوون لەئینســـان و بەشـــێوەیەك لەشـــێوەكان 
لەســـەر  كـــردووە،  پێناســـەی  ئەخـــالق  لەدەســـتدانی  بـــە 
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ــای  ــەكان جوگرافیـ ــوو ئاینـ ــی لەهەمـ ــی ئایینـ ــتی پیاوانـ دەسـ
ــاوە،  ــی بەرهەمهێنـ ــی ترسـ ــراوە و دواتریـــش چەمكـ بۆكێشـ
ئـــەو ســـتراتیژەی ئایینەكانـــە وای كـــردووە  بـــەاڵم ئایـــا 
پەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتیـــەكان مەحـــاڵ بـــكات لەیەكتـــر؟، یاخـــود 
ئـــەو دەســـەاڵتە كەلەپـــووری خـــۆی بـــەو شـــێوەیە جێكەوتـــە 
ــۆ  دەكات و فـــەزای بیركردنـــەوەكان بچـــووك دەكاتـــەوە بـ
لەپشـــت  تارماییـــەك  كـــە هەمیشـــە  ئاســـتێكی بچووكتـــر 
پەنجەرەكانمـــان، یاخـــود تارماییـــەك لەبـــەر چاومـــان پەنجـــە 
ڕادەوەشـــێنێ، نەكـــەی البـــدەی لەنەریـــت، البـــدەی لەعـــورف، 
ــد.  ــرۆزەكان لەدەســـەاڵت و هتـ ــتە پیـ ــن لەشـ ــدەی لەئاییـ البـ
ـــەم ترســـە بەمێژویەكـــدا  ـــەوەی ئ ـــەدەر ل ـــڕوای مـــن ب كـــە بەب
گـــوزەری كـــردووە دەبـــێ ســـوڕی ژیانـــی خـــۆی ببینـــێ 
ــەر  ــەوەی هـ ــە پێشـ ــەڵ هاتنـ ــوو لەگـ ــكات، تاكـ ــەواوی بـ و تـ
نەوەیـــەك كاڵتـــر دەبێتـــەوە، هـــەر بۆیـــە ئێمـــە ناتوانیـــن 
پێكـــەوە بژیـــن، چونكـــە لەڕەســـەنایەتی دەترســـین لەدەســـتی 
نەدەیـــن، وە ئەمـــە دواجـــار لەتـــرس زیاتـــر شـــتێكی تـــر 

بەرهـــەم ناهێنـــێ.
ئەگـــەر بـــە بۆچوونـــی تیـــۆری دیموكراســـی ناســـەكان 
دەبیـــن  جۆراوجـــۆر  هەڵـــەی  دووچـــاری  بكەیـــن  قســـە 
كـــە ئـــەم سیســـتمە عەدالەتییـــە، بـــەاڵم هیـــچ نەبێـــت لـــە 
تێڕوانینـــی ماركســـەوە تێدەگەیـــن كـــە هەرگیـــز ناكۆكـــی 
ـــۆ  ـــە دیموكراســـی ب ـــە ك ـــێ نیی ـــەی پ ـــەو موژدەی ـــی ئ چینایەت
ــەر  ــەكانی بـ ــە كۆمەڵناسـ ــی كـ ــەكان هەیەتـ ــتنی چینـ نەهێشـ
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ماركســـیش لـــەوە تێگەیشـــتبوون ملمالنـــێ مەســـەلەیەكی تـــا 
هەتاییـــە، ئەگـــەر شـــۆڕش چارەســـەری نـــەكات، بـــۆ نموونـــە 
ــۆدایە،  ــەری رۆسـ ــر كاریگـ ــە لەژێـ »ماركـــس بەزمانێـــك كـ
دیموكراســـیدا  سیاســـی  لەچەمكـــی  بنەڕەتـــی  ناكۆكـــی 
كـــە  ئەوكاتـــەی  تاكـــو  وابـــوو  بـــڕوای  و  دەدۆزییـــەوە 
لەزەمینـــەی واقیعـــی چاالكـــی ئابـــوری كۆمەڵگـــەی مۆدێرنـــدا، 
پەیوەندیـــی  پێشـــمەرجی  هەیـــە،  نایەكســـانی  بونیـــادی 
كۆمەاڵیەتـــی و بەرهەمهێنـــان لەئارادایـــە، دەوڵـــەت وەك 
بـــەاڵم  كۆمەڵگـــەوە،  بەســـەر  دەســـەاڵتخواز  هێزێكـــی 
لەخزمـــەت چینـــی بااڵدەســـتدا، بوونـــی دەبێـــت و تاكـــو 
ئەوكاتـــەش كـــە دەوڵـــەت هەبێـــت، ناكرێـــت باســـی یەكســـانی 
سیاســـی بكرێـــت، ماركـــس وەكـــو رۆســـۆ بـــڕوای وابـــوو 
لەكۆمەڵگەیەكـــدا كەلەســـەر بناغـــەی نایەكســـانی موڵكایەتـــی 
دامـــەزراوە ئـــازادی بـــێ ســـنوور، لەخەیاڵێـــك زیاتـــر نییـــە، 
وە بەدیهاتنـــی مومكیـــن نییـــە«.)91(. مومكیـــن نەبوونـــی ئـــەو 
زەمینەیـــەش بـــۆ خەڵـــك وەكـــو فەرهەنـــگ و بـــۆ دەســـەاڵتی 
ئابـــوری وەكـــو خوڵقاندنـــی خۆشـــگوزەرانی، بـــۆ دەســـەاڵتی 
سیاســـیش وەكـــو فەرهەنگـــی قەبوڵكـــردن و پێكەوژیـــان 
هـــەر  نـــەك  كەوابـــو  دەســـەاڵت،  دەستاودەســـتكردنی  و 
مومكیـــن نییـــە، پراكتیـــك كردنـــی وەكـــو خـــۆی، وەهمێكـــی 

ــر.  ــییە و هیچـــی تـ سیاسـ
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ماڵئاوا شۆڕش 

ـــە  ـــەڵ شۆڕشـــێك ك ـــژوودا لەگ ـــە مێ ـــەی شـــۆڕش ل بیرۆك
ئێســـتا بیـــری لێدەكرێتـــەوە، دوو پنتـــی لێكدابـــڕاون و پێكەوە 
لـــەدوای شۆڕشـــی  ئـــەوەی كـــە مۆدێرنـــە  گرێنادرێـــن، 
فەرانســـە ســـاڵی 1852 و شۆڕشـــی تەكنۆلۆژیـــا و شـــۆڕی 
ـــردوودا  ـــۆرت لەســـااڵنەی راب ـــۆی فرانكف ـــی لەزانك فەرهەنگ
كردیـــان، ســـەرەتای دابڕانێـــك بـــوو كـــە بەتەكنیكـــی نـــوێ 
كۆتایـــی بەخەباتـــی نیشـــتیمانی و نەتـــەوە و ئایینـــی هێنـــا، 
چونكـــە هیـــچ پیرۆزیەكـــی بـــۆ ئـــەو چەمكانـــە نەهێشـــتەوە 
هەســـتی  لـــەدوورەوە  شـــۆڕش  كەڤـــەڕی  وەكـــو  كـــە 
پێدەكـــرا و هەڵگرانـــی شـــانازییان پێوەدەكـــرد، بۆیـــە لەبـــری 
ـــە  ـــن ل ـــە بریتی ـــرد ك ـــی درووســـت ك ـــا نوێ ـــە ئیدیۆلۆژی ئەوان
ـــی  ـــاواز و ســـتایل و دیزان ـــی جی ـــەی وەرزشـــی بەعینوان یان
نوێـــی تەلەفونـــی ئایفـــۆن و گاالكســـی و ماشـــین بەلۆگـــۆی 
جیـــاواز و هتـــد. بۆئەمـــەش ناچاربـــوو لـــەدژی شۆڕشـــی 
ـــێ  ـــەوە بەرهەمبهێن ـــاوی عەقلیی راســـتەقینە، شۆڕشـــێك بەن
ـــە، بەڵكـــو  ـــان نیی كـــە ســـەركەوتنەكەی لەســـەر حیســـابی گی
مســـۆگەرە. ئەویـــش بردنـــەوەی گـــرەوی بـــازاڕ و ئابورییـــە 
ـــە لەئەنجامـــی خـــۆ ئەزمـــوون  ـــك ك ـــاك و گروپێ ـــۆ هـــەر ت ب
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لەبـــری  ئەمانـــە  دەكـــەن،  پەیـــدا  شـــارەزایی  كردنـــەوە، 
ئـــەوەی ببـــن بـــە پاڵـــەوان وەكـــو شۆڕشـــگێرەكانی كـــۆن، 

دەبـــن بـــە ئەســـتێرەی بازرگانـــی و میدیایـــی.
چەمكێكـــی  كـــە  شۆڕشـــدا  چەمكـــی  لەگـــەڵ  پێشـــتر 
دژە  و  خائیـــن  وەكـــو  چەمكەكانـــی  بـــوو،  رۆمانســـی 
شـــۆڕش ی لەبەرامبـــەر راگیرابـــوو، ئێســـتا تـــەواو مانـــای 
ئـــەو چەمكانـــە گـــۆڕان، بۆنموونـــە شـــۆڕش لەئێســـتادا 
چەمكێكـــە بەنـــاوی خۆشـــگوزەرانییەوە، درووســـتكردنی 
كایـــەی  لـــە  كۆمەاڵیەتـــی  خۆشـــكردنی  بـــۆ  فەزایەكـــە 
هونـــەری دا كـــە بریتیـــن لـــە ســـینەما و ریـــكالم و شـــۆ 
ـــا بەگشـــتی، هەڵبـــەت دژەكەشـــی خائیـــن و ســـیخوڕ و  میدی
ـــن،  ـــردوو تاكـــو ســـزا بدرێ ـــو راب ـــن وەك ـــەرە چـــی نیی موئام
بگـــرە ئەوانیـــش ئەســـتێرەی و بەشـــدارن لـــەو فەزایـــە بـــەاڵم 
ــەكان،  ــی نێوانـ ــەری ملمالنێـ ــەر و كارێكتـ ــو كێبەركێكـ وەكـ
گۆڕینـــەوەی بەرژەوەنـــدی لەنێـــوان كارێكتـــەر و گروپـــی 
دەســـتەبژێری سیاســـی و مقاولـــی جەنـــگ، ئەمـــەش لەســـەر 
حیســـابی كەمینـــە چەوســـاوەكان و نەتـــەوە بـــێ دەوڵـــەت 
و بـــێ مافـــەكان و گروپـــە ئیتنییـــە زوڵـــم لێكراوەكانـــە، ئـــەم 
حیســـابە دواجـــار كـــە جەنـــگ و شۆڕشـــە موزەیەفەكـــە 
تـــەواو دەبـــێ كـــە بەهاندانـــی كۆمپانیـــا و دەوڵەتـــە زلهێزەكان 
زوڵملێكـــراوەكان  بـــۆ  پاداشـــتەكەی  بەرهەمهاتـــووە، 
ــكەش  ــەك پێشـ ــو چاكەكارییـ ــە وەكـ ــە كـ ــەو هاوكاریانەیـ ئـ
دەكرێتـــەوە بـــەو گروپانـــەی كـــە زەرەرمەنـــدی جەنـــگ 
ـــە  ـــێ )باب ـــە باوكـــی دەڵ ـــداڵ كب بـــوون، هەروەكـــو ئـــەوەی من
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شـــۆڕش چییـــە؟. باوكیشـــی دەڵـــێ شـــۆڕش ئەوەیـــە ئێمـــە 
ـــاڵ و حـــاڵ و  ـــی م ـــش شـــۆڕش، خاوەن ـــوو پێ ـــان نەب عەیبم
خۆشـــگوزەرانی خۆمـــان بوویـــن، نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان 
بـــە چادرێكـــی ئاوارەیـــی قەناعەتـــی ســـەركەوتنی شۆڕشـــی 

ــن. پێكردیـ
لەبزووتنەوەیەكـــی  بـــوو  بریتیـــی  پێشـــتر  شـــۆڕش 
لەپێنـــاو  بەدواكەتـــووەكان،  بەرامبـــەر  پێشـــكەوتووخواز 
هەوڵـــدان بـــۆ ســـەركەوتنی گـــروپ و ئیتنیـــك و چینێكـــی 
یـــان  زاڵمـــن،  كـــە  دیكـــەدا  چینێكـــی  بەســـەر  مەزڵـــوم، 
ماناكـــەی لـــە گۆڕینـــی سیســـتمێك بەســـەر سیســـتمێكی 
دیكـــەدا كۆدەكرایـــەوە، ئێســـتا دوای ئـــەوەی ســـەرمایەداری 
هاوچـــەرخ گەیشـــتە لوتكـــەی پێشـــكەوتنی تەكنۆلـــۆژی 
ـــەوە، شۆڕشـــی بەســـتایلێكی  ـــق دەكات ـــە ئێ خـــۆی و خەریك
بەمانـــای  بـــەاڵم  داهێنـــاوە،  فـــۆڕم  بەهەمـــان  و  دیكـــە 
جیـــاواز، بـــۆ نموونـــە كـــەس تاوانبـــار نـــاكات و داواش 
لەكـــەس نـــاكات بەشـــداربێت وەكـــو شۆڕشـــگێڕ و ئینتیمـــا 
بـــۆ ئایدیـــا سیاســـیەكە بـــكات، بەڵكـــو شـــۆڕش دیاردەیەكـــە 
هەمـــووان بەبـــێ هانـــدان و تەكلیفكردنـــی كارێكتـــەر نـــاودار 
لەخەڵـــك، خەڵـــك بەناچـــار خۆیـــان بەشـــدارن تێیـــدا و 
ــار  ــە خۆیەتـــی، هەندێـــك جـ ــە كـ بكەرەكەشـــی پاڵەوانەكەیـ
ئـــەوەی كـــە بەگـــرووپ دەكـــرا و نـــاوی لێدەنـــرا شـــۆڕش، 
ئێســـتا بەهەمـــان شـــێوە شـــۆڕش گشـــت تێیـــدا بەشـــدارە، 
ــك  ــی، جارێـ ــای ماتریالـ ــەری ئایدیـ ــو قەبوڵكـ ــك وەكـ جارێـ
ــە، جارێكـــی  ــتی رۆژانـ ــەری كااڵ و پێداویسـ ــو بەكاربـ وەكـ
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تـــر وەكـــو نوێنەرایەتـــی كردنـــی كااڵ و یانـــە نـــاودارەكان 
و هتـــد. لەنێـــوان دەســـەاڵت و كایەكانـــی تـــری سیاســـەت، 
شـــتێك هەیـــە بەنـــاوی )ئاكلێســـا( كـــە بریتییـــە لـــە توانـــای 
مرۆیـــی بـــۆ رووبەڕووبوونـــەوەی ئـــەو كێشـــانەی كـــە 
لەشـــێوەی قەیـــران ســـەرهەڵدەدەن، كاتێـــك هـــەردوو كایـــەی 
دەســـەاڵت و ئاكلێســـا كـــە بەشـــێكە لـــە جەســـتەی كۆمەڵگـــە 
ســـەرهەڵدەدەن، ئیـــدی وانەیەكـــی دیكـــە و ئەزموونێكـــی 
دیكـــەی سیاســـی بەرهەمدێـــت، ئەمـــە پرســـی گواســـتنەوەی 
ــەتدا،  ــەرە لەسیاسـ ــدارییەكی كاریگـ ــە و بەشـ ــی خەڵكـ رۆڵـ
چونكـــە ئاكلێســـا ســـوود لـــەو ئەزموونـــە وەردەگرێـــت 
ـــا  ـــۆ یام ـــو فرانســـیس فۆك ـــە ســـوپەر دەســـەاڵتەكانی وەك ك
باســـی دەكات، ئـــەو پێیوایـــە بەنـــاوی سیاســـەتەوە هەرچـــی 
ئومێـــد هەیـــە لەخەڵكـــی دەســـێننەوە، گرتنـــە دەســـتی جڵـــەوی 
شـــەقام داماڵینـــی ئـــەو عابایەیـــە كـــە سیاســـییەكان دەیـــدەن 
كێشـــە سیاســـییەكان و شـــاردنەوەی  فۆڕمـــی  بەســـەر 
بنەچـــەی قەیرانـــەكان لەخەڵـــك، كەوابـــوو ئـــەوە مرۆڤـــە 
عاقڵەكانـــن كـــە ئاكلێســـا دەكـــەن بـــە ئامرێزێكـــی سیاســـی 
بەشـــداری  بەدەنگـــدان  تەنهـــا  مرۆڤـــەكان  ئـــەوەی  بـــۆ 
هاوكێشـــە  تەماشـــاكەری  تەنهـــا  و  نەكـــەن  سیاســـەت 
سیاســـییەكان نەبـــن، بـــەو مانایـــەی كاراكردنـــی فـــەزای 
خەڵـــك  و  پێكدێـــت  ئەنجومـــەن  »كاتێـــك  یـــە.  گشـــتی 
دووبـــارە لەئاگـــۆردا لەگـــەڵ یـــەك كۆدەبنـــەوە، بـــاش نابێـــت، 
ـــە لەدیموكراســـییەتدا  ـــت ك ـــرێ بگوترێ ـــەم چەشـــنە دەتوان ب
ـــچ  ـــوان دەســـەاڵت و ئاكلێســـا و ئۆیكـــۆس، هی گفتوگـــۆی نێ
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كات كۆتایـــی پـــێ نایـــات، ئـــەوەش فەرامـــۆش بكرێـــت كـــە 
بەدیهاتنـــی گـــۆڕان و گواســـتنەوە لەچوارچێـــوەی ئـــەم 
كۆمەڵگـــە  ســـەربەخۆیی  واتـــە  یـــە،  بنەڕەتییـــە  مەرجـــە 
ئەكلێســـا لەئەندامانـــی ئۆیكـــۆس بەچەشـــنێكی هـــاوكات 
هاواڵتیـــان لەكۆمەڵگەیەكـــی دیموكراتیـــك، دەبێـــت خۆیـــان 
لـــە بنەڕەتـــدا ئـــازاد بـــن تاكـــو ڕاو ســـەرنجی حۆیـــان 
ــازاد  ــەربەخۆ و ئـ ــە سـ ــتە بـ ــەش پێویسـ ــڕن، كۆمەڵگـ دەربـ
ــە  ــدا كۆمەڵگـ ــكات، لەهەمانكاتـ ــاكان دەربـ ــو یاسـ ــت، تاكـ بێـ
ــتنی جـــددی و وردی  ــە تێگەیشـ ــە لـ ــتە بزانێـــت جگـ پێویسـ
ئـــازادی، رێكوپێكـــی یاســـاكان هیـــچ گرەنتییەكـــی تـــری 

ــە«.)92(.  نییـ
فۆتۆگرافـــەوە  لەچـــاوی  ئەگـــەر دەركەوتنـــی جەســـتە 
فۆتۆگرافـــەر  ئامانجـــی  كـــە  دەبینیـــن  بكەیـــن،  تەمەشـــا 
تەنهـــا ئاشـــكرا كردنـــی ئـــەو نهێنیانەیـــە كـــە خوڵقێنەرەكـــەی 
دەیـــەوێ گوتارێكـــی ئیســـتاتیكی و میدیاییمـــان پێشـــكەش 
ــەری  ــی فۆتۆگرافـ ــی بینینـ ــە ئامانجـ ــەی كـ ــكات، بەومانایـ بـ
تەنهـــا رووە ئیســـتاتیكیەكەیەتی بـــۆ بینـــەر و بوارێـــك بـــۆ 
تێڕامـــان، بـــەاڵم هـــەر هەمـــان جەســـتە لەســـەر شـــەقام 
سیاســـیەكانەوە،  بااڵدەســـتە  لەچـــاوی  بـــكات  تەمەشـــا 
درووســـت پێناســـەی ئەوەمـــان دەداتـــێ كـــە جەســـتەیەكی 
ترســـناك هەیـــە و لەتارماییـــەك دەچـــێ بـــۆ روخاندنـــی 
ــتاوە، لێـــرەدا  ئـــەو هێـــزەی بەرامبـــەر جەســـتەكان راوەسـ
وێنەكـــە گـــۆڕا، چونكـــە لێـــرە دەســـەاڵت بریتیـــە لەكۆمەڵێـــك 
ئـــەو  و  ناسروشـــتی  زەبروزەنگـــی  جیاجیـــای  كایـــەی 
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ـــە لەپشـــت حەشـــیمەتی خۆپیشـــاندەرەوەیە  دەســـەاڵتەش ك
هەمـــان توندوژیـــی لـــە بیردایـــە، بەوپێیـــەی كـــە دەســـەاڵت 
جەســـتانە  ئـــەو  لـــەدژی  ناسرووشـــتیە  جەســـتەیەكی 
ـــەری ســـەرەكی  ـــە پاڵن ـــە دژی وەســـتاون، »بۆی ـــاوە ك خوڵق
ــێتانەی  ــی شـ ــو زەرورەتێكـ ــتی وەكـ ــتنی سرووشـ رێكخسـ
خۆڕســـكە، شـــتێك هەیـــە وەكـــو نەخۆشـــی وایـــە كـــە لـــە 
پاڵنـــەرە ناوەكیەكـــە  حەماســـەتی سیســـتمی ترســـتناكدا 
وەحشـــیگەرێتیەكەیەتی كـــە دژی ئازادیـــە«.)93(. بەوپیـــەی 
كـــە وەحشـــیگەرێتی وەختێـــك دەركەوێـــت كـــە جەســـتەیەكی 
دیكـــەی دژی خـــۆی دێتـــە بەرچـــاو و ترســـی لـــە نەمانـــی 
ئەزموونـــی  چونكـــە  ترســـە  ئـــەم  لێدەنیشـــێت،  خـــۆی 
لەپشـــتەوەیە و كارتێكـــی دیكـــەی گەمـــەی سیاســـییەكان 
لەبەرامبـــەر جەســـتەیەكی غەریبـــی مەترســـیدار كـــە خـــودی 
ـــە خـــودی دەســـەاڵت هـــەق بەخـــۆی دەدات  دەســـەاڵتە، بۆی
لـــەو وانـــە و ئەزموونـــە بترســـێت كـــە خۆپیشـــاندانی خەڵكـــە. 
ترســـی دەســـەاڵت لەوێـــوە ســـەرچاوەی گرتـــووە كـــە 
ئەزموونـــی  و  بـــوون  دیموكراســـی  ئیدیعـــای  وەختێـــك 
لەگـــەڵ  مامەڵـــە  پارادۆكســـیانە  دەكات،  دیموكراســـیەت 
ئـــەو كردەیـــە دەكات، هـــەر ئـــەو كاتـــە پێناســـەی خـــۆی 
دەكات كـــە دەســـەاڵت تەنهـــا چـــاوی كار دەكات و گوێـــی 
بەپەمـــۆ ئاخنیـــوە و لەشـــەقام دەترســـێ، چونكـــە دەزانـــێ 
ئەمـــە وانەیەكـــە بـــۆ نەهێشـــتنی لـــەو مەقامـــە، هەڵبـــەت 
هـــەر ئـــەو جەســـتانەیە كـــە دەســـەاڵت كاتێـــك ویســـتی 
بێـــت دەیانڕژێنێتـــە ســـەر شـــەقام بـــۆ مەهـــام و تەرویـــج 
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كردنـــی گوتـــاری سیاســـی خۆیەتـــی، بـــە پێچەوانەشـــەوە 
بەئاگـــر و ئاســـن وەاڵمیـــان دەداتـــەوە، لێـــرەوە وێنـــەی 
ئەســـڵی ســـتەمكاری دەســـەاڵتمان بـــۆ ئاشـــكرا دەبێـــت، ئـــەو 
نهێنیانەمـــان دەداتـــێ كـــە لـــە ســـایكۆلۆژیای سیاســـیەكاندا 
ئامادەیـــە، وەختێـــك خۆنیشـــانی دەرەوەی فـــەزای سیاســـی 
و كۆمەاڵیەتـــی كوردســـتان بـــەراورد دەكەیـــن بـــە رۆژئـــاوا، 
بەجەســـتەیەكەوە  بـــازاڕ  چـــۆن  دەردەكەوێـــت  بۆمـــان 
ـــە  ـــە دانوســـتانێكدا، بۆی ـــر دەفرۆشـــرێتەوە ل ـــت و وات دەكرێ
هەمیشـــە ئـــەوەی بەنـــاوی ئۆپۆزســـیۆنەوە كار دەكات، 
ــێ  ــی بـ ـــە ماتریاڵێكـ ــە و ب ـــەال هەرزانـ ــك ل جەســـتەی خەڵـ
ــە  ــە نهێنییەشـ ــەم پنتـ ــێت، هەرئـ ــە دەناسـ هـــۆش و مەعریفـ

ــردووە.  ــكرای كـ ــوان ئاشـ ــەاڵت جـ ــە دەسـ كـ
لەوەتـــەی سیاســـەت هەیـــە ناڕەزایەتـــی و شـــەقام و 
جەمـــاوەر بەشـــێك بـــووە لـــە سیاســـەت و بەشـــێك بـــووە لـــە 
چاكســـازی سیســـتم، بـــەاڵم لێـــرەدا كارێكتەرێكـــی دیكـــەی 
دەرەوەی سیاســـەت هەیـــە كـــە رۆشـــنبیرە، نموونەیەكـــی 
دیكەیـــە لـــەو كارێكتـــەرە چاالكانـــەی كـــە گرینگـــی بـــە شـــەقام 
لـــە بەشـــداریكردنی سیاســـەت،  دەدەن وەكـــو بەشـــێك 
ـــۆڵ ســـارتەر( دوو كەســـی  ـــەرت ماركـــۆزە و جـــان پ )هێرب
ــەڕووی  ــە رووبـ ــە لوتبەرزانـ ــەن كـ ــەم ئەزموونـ ــاری ئـ دیـ
دەســـەاڵت و سیســـتم بوونـــەوە و پێشـــڕەوایەتی جەمـــاوەر 
و خوێنـــدكاران و خەڵكـــی نـــاڕازی لەســـەر شـــەقام، ئـــەم 
هیـــچ دەســـەاڵتێك و حكومـــەت و هێزێكـــی  ئەزموونـــە 
سیاســـی ئەزموونـــی لێوەرناگرێـــت، بـــۆ، لەبـــەر ئـــەوەی 
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هیـــچ هێزێكـــی سیاســـی خـــۆی بەكەمتـــەر خـــەم و بـــە 
ســـتەمكار نازانێـــت كـــە ســـتەمكاری لـــە زۆرەوە بـــۆ كـــەم 

هەیـــە و لـــە كەمیشـــەوە بـــۆ زۆر هەمـــان شـــێوەیە.  
ـــی  ـــی و خۆپیشـــاندان بەهایەك ـــەر پێشـــتر ناڕەزایەت   ئەگ
ئیدیاڵـــی و فكـــری لـــە پشـــتەوە هەبـــوو، مانایـــەك كـــە 
بەرهەمـــی هەبـــوو بـــۆ ئـــەو ماتریالـــەی كـــە ئومێـــدی لـــەو 
جەســـتە ناڕازییـــە هەبـــوو كـــە پێكـــەوە نماینـــدەی خۆیـــان 
دەكـــرد، ئێســـتا ئیتـــر لـــەدوای ملمالنێكانـــی دوای هـــەزارەی 
ســـێهەمەوە دەركـــەوت كـــە هەمـــوو شـــتێك بـــەراواژوو 
بەرهـــاری  دوای  نەشـــازییەكانی  ناگەڕێتـــەوە  و  بـــووە 
ــەر  ــە سـ ــیناریۆی هاتنـ ــە سـ ــەلماند كـ ــەوەی سـ عەرەبـــی ئـ
بێـــكار  و  خوێنـــدكار  لـــە  توێژێـــك  و  خەڵـــك  شـــەقامی 
ــی  ــەوت بۆچـ ــی دەركـ ــوو، دەرەنجامەكەشـ ــتكرا بـ درووسـ
ـــە واڵتێكـــەوە بـــۆ  بەردەوامـــی نەبـــوو دابڕانـــی تێكـــەوت و ل
واڵتێكـــی تـــر جیـــاوازی زۆر هەبـــوو، بۆیـــە دیمەنـــەكان نـــەك 
ــو  ــوو، بەڵكـ ــان نەبـ ــی و كۆمەاڵیەتیـ ــی سیاسـ ــەر فاكتێكـ هـ
خەیاڵێكـــی نـــا تەندرووســـتی خوڵقانـــد تائـــەو جێگەیـــەی كـــە 
خەڵـــك بـــۆ هەتـــا هەتایـــە بێئومێـــد بـــن لـــە شـــۆڕش، چونكـــە 
و  روون  چینـــەكان  نێـــوان  كۆمەاڵیەتـــی  جێگەوڕێگـــەی 
ئاشـــكرا نەبـــوون و دواڕۆژیشـــیان دیـــار نەبـــوو كـــە كامەیان 
دەبنـــە خـــاوەن دەســـتكەوتەكانی شـــۆڕش، لەمبارەیـــەوە 
»ماركـــس لـــە نووســـینە تایبەتەكانی ســـەبارەت بە شـــۆڕش، 
ـــەوان و  ـــە لەنێوانـــی ئ ـــە دەكات كـــە بریتیی ـــەو نێوان باســـی ئ
ــراو  ــراوێكی مێژوویـــی دیاریكـ ــو داپۆشـ ــەكان، وەكـ پۆلیسـ
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الســـایكردنەوانەی  ئـــەو  نادیـــار،  كاتیشـــدا  لەهەمـــان  و 
رابـــردوو بـــۆ شـــۆڕش، تاكـــو ئـــەوەی دۆخـــی چینایەتـــی 
ـــەالی ماركســـەوە  ـــوو، ب ـــەو رێگەیەكـــی ســـتراتیژی نەب جێگ
كەلێنەكـــە ئەوەیـــە كـــە چوارچێوەیەكـــی كۆمەاڵیەتـــی نەبـــووە 
ـــە  ـــە كۆمەاڵیەتیی ـــت و جێگەورێگـــەی چین ـــە هەبێ ـــە دەبوای ك
ســـەرەكییەكانیش بنچینەیەكـــی هەڵبژێـــردراو بـــۆ سیســـتمی 
نەبینـــراوی  دیـــوی  بـــكات«.)94(.  دیـــاری  كۆمەاڵیەتـــی 
ســـەرباری  عەرەبـــی،  بەهـــار  ســـەروەختی  دیمەنـــەكان 
ئـــەوەی شـــانۆگەرییەكی نائاشـــكرا بـــوو، ئەوەبـــوو كـــە 
ــی  ــك و ژیانـ ــتەی خەڵـ ــە جەسـ ــە بـ ــارەزایانە مامەڵـ بەنەشـ

ــرا.  ــا و ســـومعەتی خەڵكـــەوە كـ خەڵـــك و جوگرافیـ
ئـــەوەی كـــە لـــەدوای درووســـتبوونی قەیرانـــی ئابـــوری 
قەیرانـــی  بەتایبەتیـــش  و  بینـــرا  لەرابـــردوودا  رۆژئـــاوا 
كەرتـــی تایبـــەت لـــە رۆژئـــاوا، مەبەســـتم لـــەدوای ئـــەو 
ـــە  ـــاوا ك ـــی رۆژئ ـــە و بەتایبەت ـــەی دونیای ـــە هەمەالیەن قەیران
ــەی  ــتكراوی دارایـــی و كێشـ ــاری قەیرانـــی درووسـ دووچـ
بێـــكاری،  رێـــژەی  زیادبوونـــی  و  ئابـــوری  هەاڵیســـانی 
بینیمـــان كرێكارانـــی شـــەمەندەفەری ئاڵمـــان كـــە پێشـــتر بـــە 
شـــێوەی ملیۆنـــی شـــەقامیان بـــۆ مـــاوەی چەنـــد رۆژێـــك 
دەگـــرت و دەوڵـــەت بەناچـــار چۆكـــی دادەدا، لەســـاڵی 2014 
كاتێـــك هەمـــان ئـــەو كرێكارانـــە كـــە بێـــكار بـــوون لەئەنجامـــی 
ـــی  ـــی وەاڵم ـــۆی نەبوون ـــەك، بەه ـــد كۆمپانیای شكســـتی چەن
ـــكارەكان  ـــار كرێ ـــكاران، بەناچ ـــۆ كرێ ـــوری ب ـــی و ئاب لۆژیك
لەجیاتـــی ئـــەوەی داوای مافـــی بنەڕەتـــی خۆیـــان بكـــەن 
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و هەڕەشـــەی ئـــەوە بكـــەن نابـــێ بێـــكار بكرێـــن، داوای 
ئەوەیـــان كـــرد كـــە دەرمانـــی ئەوەیـــان پێبـــدەن بەبـــێ دەنگـــی 
و بەهێمنـــی و بێدەنگـــی بمـــرن، نـــەك مەرگەســـاتی بێـــكاری 
ــانی  ــا هەاڵیسـ ــن، هەروەهـ ــی ببینـ ــێ نەوایـ ــەداری و بـ و نـ
شـــەقامی ئامریـــكا كـــە بـــە وڵ ســـتریت ناســـرابوو، كـــە 
ــە  ــوو لـ ــەاڵتێكی نەمابـ ــچ دەسـ ــەقامێكی توندبـــوو و هیـ شـ
ئـــەم  هـــەردوو  ئـــەوكات،  ئابـــوری  گۆڕینـــی سیســـتمی 
حاڵەتـــە لـــەدوای ئـــەوە هـــات كـــە ترســـێك نەمابـــوو لەالیـــەن 
دەوڵەتانـــی زلهێـــزەوە بـــۆ هێـــز و گروپـــی كۆمۆنیســـت و 
كرێكارییـــەكان لـــەدژی دەســـەاڵت، تاكـــو شـــەقام بگـــرن و 
تـــرس بخەنـــە ســـەر جومگەكانی دەســـەاڵت تاكـــو بیڕوخێنن، 
ناڕەزایەتییـــەكان  و  شـــۆڕش  كـــە  مەبەســـتەكەیە  ئەمـــە 
چـــۆن فـــۆڕم و جەوهەریشـــیان گـــۆڕاوە و فابریكەیـــەك 

ــێتەوە. ــر دەیانفرۆشـ ــێ و دواتـ ــی دەهێنـ بەرهەمـ
  ئـــەم پاســـاوانە بـــۆ ئەوەبـــوو قســـە لەســـەر كوردســـتان 
چونكـــە  نابینرێـــن  دیمەنانـــە  ئـــەم  ئەگەرچـــی  بكەیـــن، 
لەپشـــت  نییـــە  وەبەرهێنـــان  زەبەالحـــی  كۆمپانیـــای 
ناڕەزایەتییەكانـــەوە، بۆیـــە شـــەقام گرتنـــی لەوشـــێوەیە 
نابینرێـــت و خەیاڵـــی وەهـــا نییـــە بـــۆ جموجۆڵـــی سیاســـی لەو 
چەشـــنە و شـــوێن و رێگـــەی چینـــە كۆمەاڵیەتییـــەكان دیـــار 
نیـــن و شـــۆڕش مانایەكـــی بنەچەیـــی نامێنێـــت، بـــەاڵم هەوڵـــی 
پێناســـەكردنی ســـایكۆ سیاســـی حیزبـــی دەســـەاڵتدار و 
ســـەركردایەتی سیاســـی كـــورد، بەوەهـــا پێشـــەكیەك مافـــی 
ـــەرەش بەگشـــتی  ـــەم چاپت ـــت و ئامانجـــی ئ خـــۆی وەرناگرێ
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و بەتایبەتـــی ئاڕاســـتەی دەســـەاڵتی كـــوردی نییـــە، بـــەاڵم 
هـــەر ئەوەنـــدە بەســـە ئێمـــە بـــە بەراوردكردنـــی ســـەردەمی 
ـــی  ـــەڵ دوای هاتن ـــەی لەگ ـــی ســـەدام و ڕژێمەك حكومڕانیەت
هێـــزە نێودەوڵەتیـــەكان و ڕاســـتەوخۆش هاتنـــی ئامریـــكا و 
ـــان بەســـەردەمی ڕژێمـــی ســـەدام،  ـــا و كۆتایـــی هێن بەڕیتانی
ـــەزەب و  ـــەوەی غ ـــن، تەقین ـــەدی دەكەی ـــی زۆر ب جیاوازیەك
ڕقـــی خەڵـــك و خۆپیشـــاندان دژی گەندەڵـــی سیاســـی و 
ئابـــوری لەزۆربـــەی واڵتانـــی عـــەرەب و یۆنـــان و فەرانســـە 
ـــی  ـــان و قەیران ـــكاری و كێشـــەی ماڵی ـــەدژی بێ ـــكا ل و ئامری
هەمیشـــەیی ئابـــوری كـــە لەســـەر حیســـابی خەڵـــك تـــەواو 
دەبێـــت، لەبەرامبەریشـــدا مامەڵـــەی دەزگا ئەمنیـــەكان و 
ڕووبـــەڕوو بونەوەیـــان بەئاگـــرو ئاســـن و شـــان خاڵـــی 
ــدا  ــان و لەبەرامبەریشـ ــە كەمتەرخەمیەكانیـ ــان لـ كردنەوەیـ
تاوانباركردنـــی خەڵكـــی نیشـــتمان پـــەروەر و نەتەوەیـــی 
بـــۆ  بەســـە  ســـەلمێنەرێكی  لەئیـــدارەكان،  بێتاقـــەت  و 
ـــەر  ـــك بەرامب ـــی خەڵ ـــگ بوون ـــەوەی بیســـەلمێنن كـــە بێدەن ئ
ــە  ــیەتی عادیالنـ ــتووە، دیموكراسـ ــچ نەیویسـ ــەاڵت هیـ دەسـ
ــە  ــا، چونكـ ــان دەترسـ ــەوە لێیـ ــی بەپێچەوانەشـ ــت، كەچـ بێـ
گوێگرتنیـــان  و  ڕاســـتەقینە  دیموكراســـیەتی  بەبوونـــی 
لـــەو خەڵكـــەی كـــە لەســـەرجەم پڕۆســـەكانی دەنگدانـــی 
لەبەرچـــاو  بەبـــێ  پەرلەمانیەكانـــدا  و  شـــارەوانیەكان 
گرتنـــی حیزبیـــەت و ناســـنامەی هاواڵتـــی بوونـــی خەڵكـــی 
بەشـــداربووە لـــە پرۆســـە سیاســـیەكە كـــە ئەگـــەر بەشـــداری 
نەكردبـــا بـــە خیانتـــكار و ترســـنۆك لەقەڵـــەم دەدران، كەچـــی 
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بەپێچەوانـــەوە پاداشـــتە سیاســـییەكەیان بـــەو شـــێوەیە 
دەرهـــەق دایـــەوە.

بەشـــێكی  ناڕەزایەتـــی  بدەیـــن  نیشـــان  وای  ئەگـــەر 
بچوكـــی جەوهـــەری شۆڕشـــە، »چونكـــی ســـەركەوتنی 
لۆكاڵـــی  دەســـەاڵتی  لەبەرامبـــەر  ناڕەزاییەتییـــەك  هـــەر 
ــی  ــۆ بەناچاركردنـ ــوەچوونێك بـ ــە پێشـ ــی، واتـ و دەرەوەیـ
دەوڵـــەت و سیســـتمەكەی و دابەزاندنـــی كێرفـــی یاســـایی 
نـــاوی  لەژێـــر  كـــە  خەڵكـــدا  بەســـەر  دەســـتووری  و 
دەســـتووری نیشـــتیمانی بـــووە و بۆخۆشـــی ســـتەمكاری 
ئەڵســـدا، زۆر جـــار دەوڵەتانـــی داگیـــركاری  لـــە  بـــووە 
ســـەرمایەداری لەرێگـــەی دەســـتێوەردانی ســـەربازییەوە و 
شكســـتهێنانی هێـــزی دژی شـــۆڕش لـــە هەوڵدابـــوون، بـــەاڵم 
ئـــەم دوژمنكارییـــە نەوەســـتاوە، ئـــەم دیمەنانـــە لـــە كۆتاییـــدا 
ئاشـــكرا بـــوو و بینـــرا كـــە پەیوەندیـــی بـــە ســـەرمایەداری 

كـــۆن و نوێـــی ســـەرمادارییەوە هەبـــووە«.)95(. 
ـــدی  ـــە خـــاوەن بەرژەوەن ـــە ســـەرباز دەبێت ـــە ك ـــەم وانەی ئ
ـــكار و  ـــان بێ ـــە خەڵكی ـــاكان ك ـــەكان و كۆمپانی ـــە تایبەت كەرت
هـــەژار كـــردووە، وانەیەكـــی ترســـناكە كـــە پێشـــتر رەخنەمان 
ـــی  ـــوو وەختێـــك هەمـــوو كایەكان ـــە دەوڵەتـــی شـــمولی هەب ل
بـــوو خۆپیشـــاندانی ســـەركوت دەكـــرد،  لەژێـــر چنگـــدا 
ـــچ دەســـتووری  كەچـــی ئێســـتا لەرێگـــەی هیزێكـــەوە كـــە هی
ـــاو كرێكارییەكانـــی دونیـــاش  ـــە بەن ـــە و گروپ و یاســـایی نیی
ئەمـــە قبـــوڵ ناكـــەن، كەچـــی ئـــەو هێزانـــە ئامادەكـــراون 
نـــەك هـــەر بـــۆ بەرپەرچدانـــەوەی هێـــزی نادایـــری نەیـــار، 
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بەڵكـــو بـــۆ هێـــزی جەماوەریـــش ئەگـــەر لۆكاڵـــی یـــان 
بـــەاڵم  بكرێـــت،  ســـەركوت  تاكـــو  بێـــت  نێودەوڵەتیـــش 
دەمـــەوێ ئـــەوەش بڵێـــم كـــە دەســـتەبژێری پێشـــڕەوی 
بەرژەوەندیـــە  خـــاوەن  لـــەو  هیچیـــان  خۆپیشـــاندەران 
تایبەتیـــەكان و دەوڵـــەت و ئەوانـــی تـــر نییـــە بـــۆ ســـەركوت 
كردنـــی داوای شـــەرعی كـــە لەرێگـــەی گەمـــەی سیاســـییەوە 

ناشـــەرعی كـــراوە.  
رابـــردوودا  ســـەدەی  لـــە  بێكاركـــراو  »كرێكارانـــی 
موعاناتێكـــی زۆریـــان هەبـــوو، بـــەاڵم تێڕوانینـــی ئەوەیـــان 
كارەكانیـــان،  ســـەر  بگەڕێنـــەوە  دەتوانـــن  كـــە  هەبـــوو 
بـــەاڵم ئێســـتا ئەگـــەر كرێكاریـــش بـــن لـــە كارگەیەكـــدا 
ــتە  ــەو ئاسـ ــانە بـ ــە یەكسـ ــن كـ ــكار كراوەكانـ ــەروەك بێـ هـ
زەمەنییـــە ژەنـــگ گرتـــووە گەورەیـــەی كـــە بەردەوامـــە 
ــەوە  ــن بگەڕێنـ ــە ناتوانـ ــدا، بۆیـ ــتە هەنوكەییەكانـ ــە ئاراسـ لـ
ــت،  ــان بێـ ـــەوەی بەرهەمهێنـ ـــە بەرل ــان ك ــەر ئەركەكانیـ سـ
كاری سیاســـییە، چونكـــە بەشـــێكە لـــە ســـتوونی دەوڵـــەت 

كۆمپانیـــا«.)96(.  و 
ـــە پێشـــتر بەدەســـتی دەزگا  دیموكراســـیەتی پیشەســـازی ك
وەبەرهێنەكانـــی دەوڵەتـــەوە بـــوو، ئێســـتا بەدەســـت كەرتـــی 
ـــە،  تایبـــەت و ســـەرمایەداری پێگەیشـــتوو و مۆنۆپۆلكەرەوەی
لـــە فرۆشـــتن و راگرتنـــی كار و كارگەیـــە و لەدەســـتدانی 
ــە  ــە، چونكـ ــەال گرینـــگ نییـ ــكاری لـ هێـــزی كۆمەاڵیەتـــی كرێـ
ـــە  ـــە هەی ـــكاری دیك ـــی كرێ ـــە خاوەندارێت ـــی ل ـــی دەزگای تۆڕێك
لـــە ناوچەیەكـــی دیكـــە، هیـــچ بـــە هایـــەك بـــۆ ئـــەو هێـــزە 



266

سی
كرا

یمو
ی د

ەهم
و

كۆمەاڵیەتییـــە كرێكارییـــە دانانێـــت لـــە قورســـترین ئەگـــەر 
ـــی  ـــی كارت ـــەری خۆپیشـــاندان و بەكارهێنان ـــن ئەگ ـــا كەمتری ت
ـــەوەی  ـــە ئاســـتی دەرەوە، هـــەر ئ ـــاو خـــۆ و چ ل فشـــار، چ لەن
ــان لـــە رێگـــەی مۆنۆپۆلكردنـــی كارگەكانـــەوە لـــە  كـــە بینیمـ
ئامریـــكا وۆڵ ســـتریت و بروكلیـــن و دەیـــان شـــوێنی دیكـــە 
كـــە هەندێكیـــان لـــە رێگـــەی ئینترنێتـــەوە قـــۆرخ كـــران و 
بـــە خراپتریـــن شـــێوە بەكارهێنرانـــەوە و هیـــچ بەهایـــەك 
بـــۆ خۆپیشـــاندانی جەمـــاوەری ملیۆنـــی دانەنـــرا، ئەمـــە بـــۆ 
ـــە دوای  ـــن و ل ـــس و بەحرێ ـــری میســـر و تون ـــی تحری مەیدان
ئەوانیـــش ئێـــران و دواجاریـــش خۆپیشـــاندانی كرێكارانـــی 
هێڵـــی ئاســـنین لـــە ئاڵمـــان، كـــە لـــە جیانـــی بەهێزكردنـــی كارتـــی 
فشـــار و قـــورس كردنـــی شـــانی كارگـــە و ســـەرمایەدارەكان 
لەرزاندنـــی زەمینـــی ســـەرمایەداری و ترســـاندنیان، داوای 
بـــە  تاكـــو  پێبـــدەن  مردنیـــان  حەبـــی  دەكـــرد  ئەوەیـــان 
زووتریـــن كات بمـــرن، چونكـــە بەرگـــەی ئـــەو ژیانـــەی ئێســـتا 
ناگـــرن، هەرئـــەوەی ئەمســـاڵ بـــە ئامـــادە بوونـــی ســـەرۆك 
كۆنتریـــن  ئاڵمـــان،  دەوڵەتـــی  راوێـــژكاری  و  وەزیـــران 
كارگـــەی خەڵـــوز داخـــراو هیـــچ قەرەبوویەكیـــش نەكـــران 
ـــۆ  ـــان ب ـــو كاری دیكەی ـــرد، بەڵك ـــان دەك ـــەوێ كاری ـــەی ل ئەوان
ـــەڵ  ـــەش لەگ ـــە هاوب ـــان ب ـــی ئاڵم ـــە دەوڵەت ـــەوە، چونك دۆزرای
ـــا  ـــو هیندســـتان و ئافریق ـــی وەك ـــەو واڵتان ـــە ل ـــای دیك كۆمپانی
بەهەرزانتریـــن نـــرخ دەســـتیان دەكـــەوت، ئیتـــر پێویســـت 
ـــە  ـــە مۆزەخان ـــان ب ـــە كردی ـــە بمێنێـــت، بۆی ـــەو كارگەی ـــاكات ئ ن
و گەشـــتیار ســـەردانی بكـــەن، هـــەروەك ئـــەوەی مۆزەخانـــەی 
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میكانیـــك و تەنكنیكیـــان هەیـــە لـــە شـــاری مانهایـــم. 
ــەی  ــووتر، ئەوانـ ــەوەی پێشـ ــەڵماندنی ئـ ــۆ سـ ــەت بـ هەڵبـ
مەیدانـــی تحریـــری میســـر یـــش، كارتـــە فشـــارەكەیان تەنهـــا 
بـــۆ خزمەتـــی هاوكێشـــەی سیاســـی بـــوو، نـــەك بـــۆ خەڵكـــی 
ــەندیكا  ــەكان و سـ ــژە ناڕازییـ ــكار و توێـ ــان كرێـ ــەژار یـ هـ
و یەكێتییـــەكان. ئـــەو دەرەنجامـــەی بینیمـــان باشـــترین 
ســـەلمێنەری ئـــەو راســـتییە بـــوون كـــە هەمـــوو شـــتێك 
مۆنۆپـــۆل كرابـــوو بـــۆ سیاســـەتێكی نادیـــاری ئابـــوری، 
لـــە كوردســـتان ئەگەرچـــی خەڵكـــی  ئـــەوەی  هـــەروەك 
ــن  ــۆ دەتوانـ ــەاڵم خـ ــە، بـ ــتەوە نییـ ــان بەدەسـ ــەوام هیچیـ عـ
لـــە بـــازاڕ كاســـبی بكـــەن، كەچـــی بەهـــۆی دەاڵڵـــی حیـــزب و 
مۆنۆپۆلكەرانـــی بـــازاڕەوە، ئاســـان نییـــە كەســـێك بتوانـــێ 
وەكـــو ئـــەوان كار بـــكات و پوڵـــی خـــۆی بەبـــێ تـــرس 

ــات.  ــەڕ بخـ ــازاڕدا وەگـ لەبـ
كـــە رەخنەگرێكـــی  )نعـــۆم چۆمســـكی(  بـــڕوای  بـــە    
نێـــوان  لـــە  گـــەورە  ئامریكییـــە، جیاوازییەكـــی  سیاســـی 
هـــەردوو زاراوەی چاكســـازی و شـــۆڕش درووســـتبووە، 
لـــە هەمـــان كاتیشـــدا چـــون یەكـــن، جیـــاوازن لەبـــەر ئـــەوەی 
سیســـتم  بـــۆ  ســـنوورێك  دەیتوانـــی  شـــۆڕش  پێشـــتر 
ــا  ــاواز بەرهەمبهێنێـــت، هەروەهـ ــتمێكی جیـ دانێـــت و سیسـ
ـــەش  ـــوو، نموون ـــە هەمـــان شـــێوە شـــۆڕش ب چاكســـازیش ب
چاكســـازیی لـــە دۆخـــی كرێـــكاران و ژنـــان و كێشـــەی منـــداڵ 
و هتـــد، هەروەهـــا چاكســـازی لـــە ئاییـــن و ترادیســـیۆن 
ـــن و دەســـتووری  ـــە ئایی ـــن لۆســـەر( ل لەسەردەســـتی )مارت
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كەنیســـەكان،  و  قەشەســـازی  و سیســـتمی  كریســـتیانی 
ـــاكان  ـــە كۆمپانی ـــش ك ـــە پێ ـــەاڵم ئێســـتا ســـەردەمێك هاتۆت ب
ــەو  ــا ئـ ــردووە، تـ ــۆل كـ ــیان مۆنۆپـ ــەت دیموكراسیشـ تەنانـ
جێگەیـــەی كـــە دەزگاكانـــی دەوڵەتیشـــیان داگیـــر كـــردووە 
كـــە لـــە تارمایـــی چـــەپ و راســـتڕەوە پێشـــكەوتووخوازەكان 
ــە  ــەڵ داگیركردنـــی دەوڵەتـ ــەوە لەگـ ــە پێچەوانـ ــن، بـ ناترسـ
رۆشـــنبیر  هەژموونـــی  شوناســـەكان،  بـــێ  و  بچـــووك 
كـــردووە،  داگیـــر  ناڕەزاییەتەییەكانیشـــی  بزووتنـــەوە  و 
سیاســـییەكانە  دیكـــەی  ســـەرقاڵییەكی  جـــۆرە  ئەمـــە 
چاكســـازی  و  شـــۆڕش  بـــۆ  هیوایەكـــی  هیـــچ  كـــە 
نەهێشـــتۆتەوە. هەروەهـــا ســـەركووتكردنی هەمـــوو جـــۆرە 
بزووتنەوەیەكـــی سیاســـی مەترســـیدارە بـــۆ ســـەر بانكـــە 
زەبەالحـــەكان  كۆمپانیـــا  و  دەوڵەمەنـــدەكان  ناوەندییـــە 
و خـــودی ســـەرمایەدارە ناســـراوەكان و هتـــد، تەنهـــا بـــۆ 
دوورخســـتنەوەی بزووتنـــەوەی كۆمۆنیســـتی نییـــە وەكـــو 
ئیدیۆلۆژیـــا، بەڵكـــو بـــۆ دوورخســـتنەوەی مەرگـــی ئـــەم 
سیســـتمەیە كـــە ناونیشـــانێكە بەنـــاوی دیموكراســـییەوە و 

هیچـــی تـــر.  
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دەسەاڵتی ژن و ژنی دەسەاڵتدار

گۆڕینـــەوەی دەســـەاڵت لەحوكمڕانیـــدا، تائێســـتا لـــە نێـــوان 
پیاوانـــدا بـــاوە و بەدەگمـــەن نـــاوی ژنـــان یـــان نـــۆرەی 
ژنـــان دێـــت ئەویـــش لـــە واڵتانـــی رۆژئـــاوا یـــان هیندوســـتان 
و هتـــد، ئـــەوەش كـــە دەســـەاڵتی وەرگرتـــووە لەدەوڵتانـــی 
رۆژئـــاوا لـــەدوای رێنیسانســـەوە بـــووە، بـــەاڵم بـــەر لـــەو 
مێـــژووەش ژنـــان دەوری كاریگەرییـــان هەبـــووە لـــە پشـــت 
ـــە هیندســـتان و پاكســـتان  پیاوانـــەوە، ئەممـــا ئـــەو ژنانـــەی ل
ــی  ــەر كورسـ ــە سـ ــیا چوونەتـ ــوەری ئاسـ ــی كیشـ و واڵتانـ
ــەری  ــان نوێنـ ــووە، یـ ــی بـ ــان بۆماوەیـ ــەوا یـ ــەاڵت، ئـ دەسـ

گروپێكـــی چەوســـاوەی بێخـــاوەن بوونـــە.  
  تائێســـتا جگـــە لـــە شـــازادە و پاشـــماوەی بنەماڵـــەی 
مەلیكەكانی ئەسكەندەنافیا و هۆڵەندا و بەریتانیا و بەلجیكا 
و هتـــد، نزیكـــەی 21 دەوڵـــەت لەجهانـــدا ژن ســـەرۆكی بـــووە 
و چووەتـــە نێـــو كێبەركێـــی هەڵبـــژاردن و سیاســـەتەوە، 
تەنهـــا ئـــەو دەوڵەتـــە پارێـــزگار و كۆنســـەرڤاتیڤانە نەبێـــت 
كـــە بەشـــێكی زۆریـــان بـــەر واڵتانـــی عەرەبـــی دەكەوێـــت، 
ــۆری،  ــەلەی تیـ ــی مەسـ ــێ لەبەرچاوگرتنـ ــان بەبـ ــەاڵم ژنـ بـ
ـــەوە  ـــاری ئایینی ـــە گوت ـــەری مەترســـیدارن ئەمـــەش ل كارێكت
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ـــەی دووی ئینســـان  ـــە پل ـــی ب ـــە ژن ـــووە ك ســـەرچاوەی گرت
كۆمەڵگـــەی  لەنێـــوان  یەكالكـــەرەوە  هێڵـــی  ناســـاندووە، 
دابەشـــبوونی  مەســـەلەی  كۆلۆنیـــال،  و  چەوســـاوە 
دەوڵەمەنـــدەكان،  و  هـــەژار  بەســـەر  بـــووە  چینـــەكان 
هەروەهـــا هەمـــوو ئـــەو ژنانـــەی ناویـــان لـــە ئینســـكلۆپیدیای 
دامەزراندنـــی  لـــە  ژنـــان  دەوری  و  دەســـەاڵتدارێتی 
حكومـــەت و دەســـەاڵتدا هاتـــووە، بەشـــێكن لـــە ئامـــاری 
مێژوویـــی ئـــەوان، ناودارتریـــن ژنانـــی نێـــو دەســـەاڵت 
و پشـــتی دەســـەاڵتی سیاســـی و حوكمڕانـــی دەوڵەتـــی، 
بریتیـــن لـــە كیلۆپاتـــرای میســـری و ســـیۆدۆرای رۆمانـــی 
و كاتریـــن دۆمیســـی فەرانســـایی و مەلیكـــە ئەلیكســـاندرای 
ـــی و  ـــی و مەلیكـــە مـــاری بەریتان روســـیا و تزۆهیســـی چین
مەلیكـــە ڤیكتۆریـــای لەندەنـــی و گۆڵـــدا مایـــری ئیســـرائیلی 
و دەیـــان ژنـــی بەناوبانگـــی ســـەردەمی پێغەمبەرایەتـــی و 
ـــی  ـــم دایك ـــی مرێ ـــو حەزرەت ـــی وەك پاشـــكۆی پێغەمبەرەكان
عیســـا و ســـارا خاتونـــی خێزانـــی حەزرەتـــی ئیبراهیـــم 
زوڵەیخـــای  و  فیرعەونـــەكان  ســـەردەمی  نیڤەرتیتـــی  و 
عاشـــقی یوســـف پێغەمبـــەر و خەدیجـــە الكبـــری خێزانـــی 
یەكەمـــی محمـــد پێغەمبـــەر ئیســـالم و عائیشـــەی خێزانـــی 
ـــەری  ـــەورەی پێغەمب ـــرای كچـــی گ ـــە زەه ـــی و فاتیم دووەم
ئیســـالم و ئەندیـــرا گانـــدی كچـــی جەواهێـــر الل نەهـــرۆی 
هیندســـتان و بەنەزیـــر بۆتـــۆی پاكســـتان و هتـــد، هەروەهـــا 
ـــو  ـــری و سیاســـی وەك ـــاوداری فك ـــەزار كەســـی ن ـــان ه دەی
ســـیمۆن دی بۆڤـــاری خێزانـــی ســـارتەر و كالرا زتگینـــی 
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ــەركردە و  ــۆمبۆركی سـ ــان و رۆزا لیكسـ ــەركردەی ژنـ سـ
بیرمەنـــدی ژنانـــی یەكســـانیخواز و دواتریـــش كەســـانی 
وەكـــو تانســـۆ چیلـــەری توركـــی و مارگریـــت تاتچـــەری 
ـــد.  ـــۆن و هت ـــالری كلینت ـــی و هی ـــی ئاڵمان ـــی و ماركێڵ لەندەن
شانســـی ئەوەیـــان هەبـــووە لـــە پۆســـتە بااڵكانـــی سیاســـەت 
و ئاییـــن ناویـــان لـــە مێـــژوودا بنوســـرێتەوە و ببـــن بـــە 

ــەیی.  ــدووی هەمیشـ ــی زینـ ــی سیاسـ ئایكۆنـ
بەهـــەر حـــاڵ هەمـــوو ئەمانـــە بەشـــێكن لـــە درووســـتكردنی 
كورســـی و بەپێچەوانەشـــەوە بەشـــێكن لە شكستی كورسی 
پێغەمبەرایەتـــی و  دەســـەاڵتدارێتی سیاســـی و پۆســـتی 
ئایینـــی و هتـــد، هەروەكـــو ئـــەوەی لـــە چیرۆكـــی داوود 
ــتی  ــۆی شكسـ ــە هـ ــك بۆتـ ــە ژنێـ ــەوە كـ ــەر دەگێڕنـ پێغەمبـ
ــی  ــقی ژیانـ ــەم عاشـ ــە ژن هـ ــی، چونكـ ــەی پێغەمبەرایەتـ پلـ
كارێكتـــەری  هـــەم  دەوڵەمەندییـــە،  و  دەســـەاڵتدارێتی 
روخانـــی دەســـەاڵتە ئەگـــەر بەنەفعـــی ویســـتی ئـــەو نەبێـــت، 
وەكـــو ئـــەوەی چیرۆكـــی مێـــژووە جیـــاوازەكان بۆمـــان 

دەگێڕێتـــەوە. 
هەڵبـــەت ژنگەلێكـــی زۆر ناویـــان هاتـــووە لـــە مێـــژوودا 
وەكـــو ســـەركردە و وەكـــو كاریگـــەر لـــە پشـــت ســـەرۆكەكان 
و لەتەنیشـــت ســـەرۆك و دەســـەاڵتداراندا، هەریەكەیـــان 
بـــە ئســـوڵێك گەمەیـــان كـــردووە و مەكریـــان لـــە خزمـــەت 
دەســـەاڵت و بەپێچەوانەشـــەوە لـــە دژیـــان بەكارهێنـــاوە، بـــۆ 
نموونـــە »كیلۆپاتـــرا یەكەمیـــن ژنـــی ناســـراوی میســـری بـــووە 
كـــە لەڕێگـــەی جوانـــی و هونـــەری قســـەكردنەوە دەســـەاڵتی 
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گۆڕیـــوە كـــە ژۆلیـــۆس ســـیزاری رۆمـــا گەرەكـــی بـــووە 
میســـر داگیـــر بـــكات، ئـــەو بـــە پاراوییـــەوە قســـەی لەگـــەڵ 
ســـیزار كـــردووە كـــە ســـەرداری رۆمـــا بـــووە تـــا ئەوكاتـــە لـــە 
زمانـــی هیـــچ ژنێكـــی نەبیســـتووە، هـــەر بـــەم شـــێوەیە ســـیزار 
عاشـــقی جوانـــی و ژیـــری ئـــەو ژنـــە جـــوان و دڵڕفێنـــە بـــووە، 
ــە  ــوو كـ ــك بـ ــەرەتاییە روداوێـ ــە سـ ــن و هۆگرییـ ــەو ئەڤیـ ئـ
ـــی پێـــش  ـــوەی ســـەدەی كۆتای ـــی لەنی ـــژووی جهان ـــی مێ رەوت
ـــرا بـــووە  زاینـــی گـــۆڕی، ئیتـــر پشـــتیوانی ســـیزار بـــۆ كیلۆپات
ـــی  ـــۆی راپەرین ـــووە ه ـــە میســـر ب ـــەت ل ـــەوەی حكوم ـــۆی ئ ه
بـــرا )پیتۆلێمـــی( و و دارودەســـتەكەی بـــەدژی ســـیزار و 
ــە  ــكەندەرییە كـ ــە ئەسـ ــییەكەی لـ ــەزار كەسـ ــوار هـ ــزە چـ هێـ
ـــرا  ـــدی كیلۆپات ـــر دەســـتی ســـەربازانی میســـر، ئی ـــە ژێ كەوتن
كـــرد  خـــۆی  الیەنگرەكانـــی  هێـــزە  لـــە  یارمەتـــی  داوای 
لـــە شـــەڕێكدا پیتۆلێمـــی كـــوژرا و هێزەكانـــی میســـر  و 

ــتهێنا«.)97(.  ــەركەوتنیان بەدەسـ سـ
رێگـــەی  لـــە  نووســـەران  و  بیرمەنـــدان  زۆربـــەی 
ـــەو  ـــووە كـــە بەشـــێكی زۆر ل ـــان دەركەوت ـــەوە بۆی ئەزموون
ژنانـــەی لـــە مێـــژوودا ناویـــان هاتـــووە، لەرێگـــەی توانـــا و 
هونـــەری سیاســـیەوە نەبـــووە، بەڵكـــو لەوێـــوە ســـەرچاوەی 
ــیحرێك  ــە سـ ــەوە وایـ ــو ئـ ــە وەكـ ــە ژن كائینێكـ ــووە كـ گرتـ
ـــۆ  ـــا ب ـــر تەنه ـــی ت ـــە لۆژیكێك ـــان ب ـــت، ی ـــاو كرابێ ـــە پی ـــت ل بێ
ـــە چـــاو شـــتەكان و دیاردەكانـــی  ـــاو ل شـــكاندنی غـــروری پی
ـــم پشـــت  ـــە دەڵێ ـــراون، ئەم ـــۆ ئینســـان دان ـــە ب سرووشـــت ك
ــۆ خـــۆی  ــان بـ ــەر ئینسـ ــە هـ ــتم كـ ــانانە دەبەسـ ــەو ئەفسـ بـ
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وەبیـــر خـــۆی هێناوەتـــەوە و كەڵكـــی لێوەرگرتـــووە، هـــەر 
ئـــەوەی كـــە لـــە چیرۆكـــی ئەفســـانەیی ئـــادەم و حـــەوا 
لـــە ســـفری تەكوینـــی تەوراتـــەوە دەگێڕێتـــەوە كـــە حـــەوا 
ئادەمـــی ناچـــار كـــردووە بـــە قســـەی شـــەیتان بـــكات و 
لـــە ســـێوی بەهەشـــت بخـــۆن و لـــە زۆربـــەی ئایینیەكانـــی 
پێـــوەر  وەكـــو  و  تێدایـــە  چیرۆكیـــان  هەمـــان  دیكـــەش 
كاری پێدەكـــەن، ئەمـــە كۆدێكـــە كـــە پیـــاو ناتوانـــێ بەتاڵـــی 
بكاتـــەوە و رزگاری بێـــت لـــەو جەنگـــە دەروونییـــەی كـــە 
ـــە  ـــۆ نموون ـــووە، ب ـــر هات ـــدا وەكـــو كائینێكـــی نێ لەگـــەڵ هاتنی
)ســـیگمۆند فرۆیـــد( باســـی لـــە گرێـــی ئۆدیـــب كـــردووە 
خـــۆی  خەیاڵـــی  تەنهـــا  پاشـــا(  )ئۆدیـــب  شـــانۆیی  كـــە 
نەبـــووە لەرێگـــەی ســـایكۆلۆژییەوە، بەڵكـــو هەقیقەتێكـــی 
ـــە دەســـت جوانـــی  ـــاو ناتوانـــێ ل ـــە كـــە پی ســـەلمێنراوی تێدای
ژنـــان رزگاری بێـــت و خـــۆی كۆنتـــڕۆڵ بـــكات كـــە ئەمـــە 
بەشـــێكە لەســـیحری سرووشـــتی، بۆیـــە بەشـــێكی زۆر 
لەرێگـــەی  یـــان  سێكســـەوە  لەرێگـــەی  یـــان  ژنـــان  لـــە 
ـــە بـــە خـــاوەن دەســـەاڵت یـــان كاریگـــەر  بۆماوەییـــەوە بوون
ــەو  ــەی ئـ ــەی دیكـ ــاوەوە، دیوەكـ ــەاڵتی پیـ ــتی دەسـ ــە پشـ لـ
رەخنەیـــە بـــووە لـــە سیگۆشـــەی خێـــزان كـــە بـــاوك و 
ـــە، هەڵبـــەت لیچـــرەدا بـــاوك وەكـــو ســـتەمكار  دایـــك و منداڵ
و دایـــك وەكـــو ســـتەملێكراو هاتـــووە، بۆیـــە منـــداڵ كـــە 
ئۆدیـــب ە دژایەتـــی ســـتەمكار دەكات، ئـــەم سێگۆشـــەیە 
مەبەســـتەكەیە كـــە تائێســـتا ســـتەملێكراوەكە كااڵی بـــازاڕی 

سیاســـەتە. 
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هەڵبـــەت ئەمـــە ئـــەوە ناگەێنـــێ كـــە جیـــاوازی ژنـــان 
ئـــەو  »نموونـــەی  رۆژهەاڵتـــدا،  لـــە  زەوییـــەكان  و 
كەشـــوهەوایەكی قابیـــل بـــە گۆڕانـــكاری نییـــە كـــە رەنگـــە 
هێـــزە كۆلۆنیالییـــەكان ئەمەیـــان باوكردبێتـــەوە، بـــەاڵم 
لەنێـــو چەرخـــی رێنیسانســـدا، زۆربـــەی ئەوروپییـــەكان 
ـــو  ـــان وەك ـــە ئاســـیا خۆی ـــە ل ـــەوە ك ـــە دادوەرەكان دەپاڕان ل
مـــێ  وەكـــو  زەوی  مانایـــەی  بـــەو  بكـــەن  تۆمـــار  نێـــر 
ناونـــووس بكـــەن، ئـــەم حاڵەتـــە لـــە گۆڕەپانـــی ســـتراتیژی 
ــە  ــەی كـ ــەو پێیـ ــڤ، بـ ــە ئەلتەرناتیـ ــوو بـ ــدا بـ دەركراوەكانـ
نێـــری رۆژهەاڵتـــی وەكـــو مـــێ بناســـرێ« )98(. ئەمـــە بـــووە 
هـــۆی ئـــەوەی شـــازادە ژنـــە ئەوروپییـــەكان ئەوانـــەی كـــە 
ـــری  ـــوو، چاودێ ـــااڵ هەب ـــۆرژوازی ب ـــی ب ـــۆ چین ـــان ب ئینتیمای
ـــەن،  ـــەن و پاســـەوانیان بك ـــی بك ـــی رۆژئاوای ـــوو پیاوان هەم
ــن  ــێ خۆیـ ــەزی مـ ــو رەگـ ــەوەی وەكـ ــان لـ ــە دەترسـ چونكـ
ـــان لێوەربگـــرن  ـــەكان خـــراپ كەڵكی دەربخـــەن و رۆژهەاڵتی

لـــەرووی ئەخالقییـــەوە، 
ـــژوو چیرۆكـــی بەشـــەرییەت  ـــەی مێ دەســـەاڵتی ژن لەوەت
دەنووســـێتەوە، تەنهـــا چیرۆكـــی دەســـەاڵتێكی غەریـــزی 
ـــەوەی  ـــووە ل ـــە، بەڵكـــو تـــرس ب ـــە نێرین ـــەر ب ـــووە بەرامب نەب
رەگەزەكـــەی بەرامبـــەری كـــە نێـــرە جێگـــە بـــە غەریـــزەی 
ــتا  ــەوەی ئێسـ ــەروەك ئـ ــەن، هـ ــەق بكـ ــەوان لـ ــەزی ئـ رەگـ
ــە  ــە كـ ــواڵێتیەوە هەیـ ــۆ سیكسـ ــاوی هۆمـ ــاوا بەنـ ــە رۆژئـ لـ
ـــزە  ـــاوە خـــاوەن غەری ـــازادی تاكەكـــەس و پی ـــە ئ بەشـــێكە ل
كـــردووە،  الدەرەكان خۆیـــان وێنـــای رەگـــەزی مێیینـــە 
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رەفتـــارە  بـــەم  ژنـــان  ئێســـتاش  و  لەرابـــردوو  بـــەاڵم 
غەریـــزی  دەســـەاڵتی  سرووشـــتی  چونكـــە  ناڕەحەتـــن، 
ئەوانیـــان وەرگرتـــووە و خەریكـــە هاوكێشـــەكە تێكدەچێـــت، 
وەختێـــك ئـــەم سرووشـــتە تێكچـــوو و شـــیرازەی خێزانیـــش 
ــیرازەی  ــن شـ ــش بچوكتریـ ــیرازەی خێزانیـ ــت، شـ تێكدەچێـ
موڵكیەتـــی  لێـــرەوە  ژنـــان  كـــە  دەســـەاڵتە  هەڕەمـــی 
دەســـەاڵتخوازی خۆیـــان بـــرەو پێـــدەدەن، نەخاســـمە ژنێـــك 
كـــە شـــازادەی پاشـــایەتی بێـــت و دەســـەاڵتی هەبێـــت وەكـــو 
خانـــەوادەی ئەلیزابێـــس و ئەوانـــی تـــری ئەســـكەندەنافیا كـــە 
ژنـــان زیاتـــر بااڵدەســـتن، یـــان ئـــەو ژنانـــەی كـــە لەپشـــت 
دەســـەاڵتخوزاێكی سیاســـیەوەن، هـــەروەك ئـــەوەی دەبینیـــن 
ئێســـتا ئـــەم ســـتایلە لـــە دەســـەاڵتخوازی و دەســـەاڵتگرتنە 

ــەریهەڵداوەتەوە  ــل سـ ــو مۆدێـ وەكـ
پۆســـت  یـــان  دەســـەاڵت  كـــە  ژنـــان  جـــار  هەندێـــك 
ئۆتۆریتـــەی  و  توانـــا  و  دەســـەاڵتی  بـــە  وەردەگـــرن، 
دەرچوونـــی  پێشـــبینی  بـــەاڵم  تێگەیشـــتوون،  خۆیانـــی 
جامخانـــەی  جوانكردنـــی  بـــۆ  هەڵبـــژاردن  لـــە  ژنـــان 
دەســـەاڵت، بەشـــێكی لـــە رەگـــەزی ژنانـــدا كۆكراوەتـــەوە، » 
مەســـەلەكە ئـــەوە نییـــە كـــە بـــەالی باشـــترین حوكمـــەوە كـــێ 
جوانترینـــە، تەنانـــەت ئـــەوەش نییـــە كـــە بـــەالی ئاســـاییترین 
بۆچوونـــەوە كـــێ جوانترینـــە، مەســـەلەكە پلـــەی ســـێهەمە 
ــی  ــاییترین بۆچونـ ــەوەی ئاسـ ــن لـ ــت تێبگەیـ ــە دەمانەوێـ كـ
چاوەڕوانـــی چـــی لـــە لـــە ئاســـایترین بۆچـــوون دەكات، بۆیـــە 
ــی نابێـــت  ــدە ئاگایـ ــی هێنـ ــە خاوەنـ ــە كـ ــە ئەوەیـ ناچارییەكـ
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دەگەێنێـــت  ئـــەوە  ئەمـــە  هەڵدەبژێردرێـــت«.)99(.  بزانـــێ 
كـــە بەشـــداریكردنی دەســـەاڵت لەالیـــەن ژنانـــەوە، مانـــای 
ـــان وەكـــو رەگەزێكـــی ئینســـانی  ـــە رەگـــەزی ژن ـــە ك ئەوەنیی
سیاســـی  ئۆتۆریتـــەی  و  كۆمەاڵیەتـــی  توانـــای  خـــاوەن 
بەشـــدارییەكی سیاســـیی بكـــەن، بەڵكـــو ئـــەوە ســـیناریۆی 
دەســـەاڵتی دەســـتەبژێری سیاســـییە كـــە ژنـــی كـــردووە 
ـــان  بـــە نموونـــەی باشـــترین دەســـەاڵتی سیاســـی، گوایـــە ژن
ــا  ــە تەنهـ ــەوە كـ ــانیان پڕكردۆتـ ــە ئینسـ ــێك لـ ــی بەشـ كەلێنـ
ـــش  ـــە دەســـت و ژنانی ـــت دەســـەاڵت بگرن ـــن دەبێ ـــاوان نی پی
ـــی  ـــاری زاڵ ـــن، كـــە ئەمـــە گوت ـــاوان ب ـــەی دەســـەاڵتی پی كۆیل
پیاوانـــە و پیاوانیـــش لـــە گوتـــاری ئایینـــی زاڵ وەریانگرتـــووە 
و خـــراپ كەڵكیـــان لێوەرگرتـــووە، بـــەاڵم ئەمـــە مانـــای ئـــەوە 
ــن  ــان بكەیـ ــەاڵتی ژنـ ــای دەسـ ــۆز تەماشـ ــە سـ ــە بـ ــە كـ نییـ
كـــە مێـــژوو زۆر بـــە تونـــدی باســـی دەكات و مێـــژووی 
قۆناغـــی دایكایەتـــی باشـــترین نموونـــەی خراپـــی دەســـەاڵتە 
ـــووە. ـــەی بەشـــەری هەب ـــی كۆمەڵگ ـــژووی قۆناغەكان ـــە مێ ل
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ژن لەنێو سیستمی ئەخالقدا 

خـــراپ تێگه یشـــتن لـــه  جۆره كانـــی ئـــازادی و ره هه نـــده  
جیاوازه كانـــی لـــه  كولتـــووری داخـــراودا. لـــه  هه مـــوو بارێكـــدا 
پـــه یوه ســـته  بـــه  گوتـــاری ده ســـه اڵته وه . ئـــه وه ی كـــه  لـــه  
رابـــردوودا لـــه  ئه وروپـــا بینـــراو بیرمه نده كانیـــش قســـه ی 
ئـــه و  به رهه مهینانـــی  مه ترســـی  كـــرد،  له ســـه ر  زۆریـــان 
ئازادییـــه  بـــوو كـــه  مرۆڤـــی ســـارد و ســـڕ و ژێرده ســـته ی 

ده ســـه اڵت و كۆیلـــه ی گوتاره كـــه ی گه ره كـــی بـــوو. 
ئـــازادی بـــۆ ئافـــره ت و بـــه تایبـــه تیتـــی تریـــش بـــۆ ســـێكس 
لـــه  كومه ڵگـــه ی داخـــراودا، توندوتیـــژی به رهـــه م دێنـــی كـــه  
ئه مـــه  ویســـتێكی تـــا ئاســـتێك نادیـــاره  لـــه الی ره گـــه زی 
مێیینـــه ، سه ركوتكردنیشـــی جۆرێكـــی تـــری په رچه كـــردار 
به رهـــه م دێنێتـــه وه  كـــه  مێیینـــه  لـــه  به رامبـــه ر نێرینـــه  ده یـــكات. 
ئه وكاتـــه ی ســـێكس ئـــازاد ده كـــرێ، هه ســـت بـــه  گوتارێـــك 
ده كه یـــن كـــه  نێرینـــه  بـــه  دژی خـــۆی ده زانـــی و ده ســـه اڵتیش 
ــڵه ژان  ــی شـ ــه  تووشـ ــه ش كومه ڵگـ ــه ، به مـ ــی نێردایـ ــه  چنگـ لـ
ــیرازه .  ــی شـ ــۆی تێكچوونـ ــه  هـ ــت و ده بێتـ ــوون دێـ و تێكچـ
ئـــه و سیســـتمه  رێكخـــراوه ی ده ســـه اڵت و بـــه  تایبه تیـــش 
ده ســـه اڵتی سیســـتمی ســـه رمایه داری به رهه مـــی هێنـــاوه ، 
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سیســـتمه یه ،  ئـــه و  چاالكـــی  یه كه یه كـــی  كـــه   خێزانـــه  
وه ختێكیـــش ســـه ركوت ده كرێـــت، دیســـان ده بێتـــه  هـــۆی 
به رهه مهێنانـــی فه زایه كـــی داخـــراو كـــه  بیـــری نامرۆیـــی 
ملمالنێـــی له بـــاره وه  كـــردووه  و تـــوڕی هه ڵـــداوه ، بـــه اڵم 

ته كتیكه كـــه  لـــه  هـــه ردوو باره كـــه دا یـــه ك شـــتن. 
ـــه  ـــه  كای ـــا ل ـــه  ده ســـه اڵت، ته نی ـــی ل ـــه وه ی یاخیگه رێت بزووتن
سیاســـیه په تیـــه كـــەدا نابینرێـــت، به ڵكـــو لـــه  یاخیگه رێتـــی 
وه ختێـــك  ده كـــرێ.  پـــێ  هه ســـتی  باشـــتر  ترادیســـیۆندا 
ده بینیـــن ئـــه و تـــۆڕه  تێـــك ئـــااڵوه  وه ك ئـــه وه ی ئێســـتا هه یـــه  
لـــه  كومه ڵگـــه ی رۆژهه اڵتیـــدا، ده ســـه اڵت خێـــرا لـــه  ڕێگـــه ی 
ده دا،  چاره ســـه ركردنی  هه وڵـــی  جیاوازه كانییـــه وه   یه كـــه  
ئیتـــر ســـێكس لـــه  پێداویســـتی ژیانـــه وه  ماناكـــه ی ده گـــۆڕێ 
بـــو بزووتنـــه وه ی دژه  كولتـــوور و نه ریـــت و بـــاوه ڕه  ئاینییـــه  
كۆنكریتییـــه كان، بـــه اڵم لـــه  شـــوێنێكی تـــردا ئـــه م ده ســـه اڵته  
زیـــان ده كات، كاتێـــك ســـێكس تابـــۆ ده كرێـــت بـــه  ئـــازادی، 
ئـــه وكات مه ترســـی بـــۆ ســـه ر ده ســـه اڵت و سیســـتمه كه یش 

ــه وه .  ــی ده بێتـ ــه ڕووی مه ترسـ رووبـ
نموونـــه  ئه وه یـــه  كـــه  پێكهێنانـــی خێـــزان، یـــان به گـــوێ 
یه كه یـــه   ئـــه و  دروســـتكردنی  یـــان  كولتـــوور،  نه كردنـــی 
حاڵه تیـــش  دواتریـــن  و  ئاره زوومه ندانـــه   به شـــێوه یه كی 
ــه   ــه  كـ ــه م یاخیگه رێتییـ ــه ز، ئـ ــه ردوو ره گـ ــه وه ی هـ جیابوونـ
ئـــازادی  ئه گه ریـــش  نیشـــتووه .  لـــێ  ترســـی  ده ســـه اڵت 
كـــرد، به شـــێوه یه ك لـــه  شـــێوه كان وه ك ئێســـتا  هه ســـتی 
گوتـــار  ناوه ڕۆكـــی  و  گوتاره كـــه   دیســـان  ده كـــرێ.  پـــێ 
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ده ســـه اڵت دووچـــاری كێشـــه  ده كاتـــه وه . لـــه  حاڵێكـــدا هـــه ردوو 
هه ڵبژاردنه كـــه  بـــۆ هـــه ردوو به ره كـــه ، مه ترســـی بوونـــی 
تـــاك و بوونـــی كۆمه اڵیه تـــی ده كه وێتـــه  ژێـــر هه یمه نـــه ی 
ــاك و  ــه م تـ ــار هـ ــه  دواجـ ــره وه  كـ ــی تـ ــه  و نه ریتێكـ كومه ڵگـ
هـــه م كۆمه ڵگه یـــش په شـــیمانن لێـــی. بۆیـــه  ئازادكـــردن و 

ســـه ركوتكردنی ســـیكس یه كســـانن بـــه  یـــه ك.
ســـه یرتر  شـــتێك  هه مـــوو  لـــه   ده ڵـــێ،  قه بانـــی   نـــزار 
ـــه   ـــه ن. ل ـــان ده ك ـــی  خۆی ـــان دژایه ت ـــان خۆی ـــم ژن ـــه  ببین ئه وه ی
په راوێـــزی  ئـــه م رســـته یـــە دا ده مـــه وێ  ئـــه وه  بڵێـــم كـــه  لـــه  
ـــه وه ی  كێشـــه ی   ـــووه ، كێشـــه ی  ژن به رل ـــۆم ده ركه وت ـــژه  ب مێ
ـــه ،  ـــه واوی  كۆمه ڵگه ی ـــت، كێشـــه ی  ت ره گه زێكـــی  دیاریكـــراو بێ
ژن  كولتـــووره ی   لـــه و  به شـــێك  بووه تـــه   ژنیـــش  بۆیـــه  
په راوێـــز ده كات، بـــۆم ده ركـــه وت كۆمه ڵگه یـــه ك كێشـــه ی  
ژن زه ق ده كاتـــه وه  كـــه  ناتوانـــێ  و بوێـــری نییـــه  داببڕێـــت 
لـــه  داونه ریتـــی  كۆمه اڵیه تـــی  كالســـیكی ، ده ركه وتـــووه ئـــه م 
ره گـــه زه  به بـــێ  ئـــه وه ی  پرســـیار لـــه  ورده كاری  ســـه رهه ڵدانی  
ـــه ك و  ـــه  كااڵی ـــێ  بۆچـــی  ژن كـــراوه  ب ـــكات و بزان كێشـــه كه  ب
ـــان نه كـــردووه ،  ـــه  خۆی ـــازاڕی  سیاســـه تدا ، پرســـیاریان ل ـــه  ب ل
ئایـــا ژنێـــك هه یـــه  لـــه  ده ره وه ی  ره گه زه كـــه ی  تـــر كێشـــه ی  

هه بێـــت؟  ســـه ربه خۆیی  
و  ئابـــووری   پێگـــه ی   لـــه   ژنـــان  پرســـی  ئه گـــه ر 
بۆمـــان  بكه یـــن،  ته ماشـــا  كۆمه اڵیه تییه كه یـــه وه  
ده رده كـــه وێ  بۆچـــی  ژن لـــه  چوارچێـــوه ی  چێشـــتخانه  و 
ئاماده كـــردن و به رهه مهێنانـــه وه ی  مرۆڤـــدا قه تیـــس كـــراوه  
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ــه   ــێ ، چونكـ ــن ده زانـ ــه  به رهه مهێـ ــۆی  بـ ــش خـ ــه ر له وێـ و هـ
ئـــه م ره گـــه زه  بوونه وه رێكـــی  به رهه مهێنـــه ره  و پیـــاو بـــۆ 
به رهه مهێنانـــه وه ی  ئـــه و ماتریالـــه  كه ڵكـــی  لـــێ وه رده گـــرێ  
كـــه  دواجـــار وه ك كاره كتـــه ری  ســـه ره كی  كۆمه ڵگـــه  بـــۆ 
پێـــوه   وه به رهێنانـــی   خـــۆی   غه ریزییه كانـــی   مه رامـــه  
به شـــێكی   و  سۆســـیۆلۆژییه   پرســـه   ئـــه م  بۆیـــه   ده كات، 
ـــدی   ـــه  پله به ن ـــه ت ك ـــژووی  ده ســـه اڵتی  مالیكیی ـــه  مێ ـــه  ل بریتیی
پیـــاوه   كـــه   تـــر  ره گه زه كـــه ی   به رامبـــه ر  لـــه   ره گه زێـــك 
ریـــز كـــردووه ، به شـــه كه ی  تریشـــی فســـیۆلۆژییه  كـــه  لـــه  
ــی   ــه  قوربانـ ــردووه  بـ ــی  كـ ــی  ره گه زێكـ ده ره وه ی  عه قڵگه رایـ
جه ســـته یییه وه   توانـــای   لـــه   چونكـــه   تـــر،  ره گه زێكـــی  
ته ماشـــای  ده كرێـــت، ئ همـــه ئـــه خالقـــی كۆمـــه ڵگـــەی 

داخـــراوه. 
پێناســـه یه كی   ئاییـــن  ئـــه وه ی   له به رچاوگرتنـــی   بـــه  
ـــی  ناچـــاالك،  ـــاوه  وه ك كاره كته رێك ـــۆ ژن دان ـــراوی  ب دیاریك
لـــه   كه ڵـــك  دواتـــر  لـــه  ڕۆژئـــاوا هه بـــوو،  پێشـــتر  ئه مـــه  
یه كســـانی  ژن و پیـــاو وه رگیـــرا، بـــه اڵم لـــه  ڕۆژهه اڵتـــی 
ناویـــن پرســـه كه  لـــه  شـــوێنی  خـــۆی  مایـــه وه  و بـــه  مه ســـه له ی  
پرســـه   لـــه   یه كێـــك  وه ك  بۆیـــه   درا،  گـــرێ  سێكســـه وه  
ــی   ــوو ئازادییه كانـ ــرا و هه مـ ــر كـ ــناكه كان جێگیـ ــه ره  ترسـ هـ
ـــازادی   ـــه  ئ ـــی ، ل ـــه  تایبه ت ـــه  گشـــتی  و ژن خـــۆی ب ـــه  ب كۆمه ڵگ
تاكه كـــه س دوور خرایـــه وه  و لـــه  چوارچێوه یه كـــی  ته ســـكدا 
قه تیـــس كـــرا كـــه  ژن ته نیـــا بـــۆ دامركاندنـــه وه ی  غه ریـــزه ی  
ـــه و سانســـۆره وه   ـــا ل ـــر. هه روه ه ـــاوه  و هیچـــی ت سێكســـی  پی
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ســـه ری هه ڵـــداوه  كـــه  كۆمه ڵگـــه  بـــه  پرســـی موڵكایه تییـــه وه  
ـــڵ  ـــه  ســـه نته ری  عه ق ـــوو ب ـــاو ب ـــه ی  پی ـــه و مانای ـــی داوه ، ب گرێ
به رهه مهێنانـــی   كه نـــاری   وه ك  ژنیـــش  و  ده ســـه اڵت  و 
ــه   ــه  بـ ــه یه ، بره ودانـ ــه م هاوكێشـ ــره ودان بـ ــتانیه ت، بـ شارسـ
شـــه رعیه تێك كـــه  بڕیـــاره  ده ســـه اڵت ته نیـــا لـــه  ده ســـتی  

پیـــاودا بێـــت. 
 ئـــه وه ی  كـــه  پرســـی ژنـــی  به هه ڵواســـراوی  هێشـــتووه ته وه  
لـــه   خســـتووه ته وه   دووری   كۆمه اڵیه تـــی   پرســـی  لـــه   و 
شـــوێنێكی  تـــردا، خه تاكـــه  لـــه  ژنـــان خۆیانـــه  كـــه  له الیـــه ك 
تـــره وه   له الیه كـــی   و  ئه خـــالق  پاراســـتنی   به بیانـــووی  
هانـــدان بـــۆ یاخیبـــوون لـــه  ئه خالقـــی  بـــاو، بـــۆ نموونـــه  بـــه  
كااڵكردنـــی  ژن له نێـــو بـــازاڕ و ریـــكالم بـــۆ كۆمپانیـــاكان و 
ــزان  ــه  ده ره وه ی  خێـ ــاو لـ ــی  پیـ ــه وه ی  غه ریزه كانـ دامركاندنـ
و لـــه  نـــاوه وه ی  خێـــزان و بەتایبـــه ت لەنێـــو كۆمەڵگـــەی 
بـــه   دراوه   گـــرێ  شـــێوه كان  لـــه   به شـــێوه یه ك  كـــوردی، 
چه مكـــی  ئازادییـــه وه  كـــه  ژنـــان خۆیـــان بـــه م دیارده یـــه  
قایلـــن، بـــه م پێیـــه ش بێـــت كولتـــووری  كـــۆن و نـــوێ  ئـــه و 
بااڵنســـه ی  راگرتـــووه  كـــه  ژن سه رپشـــكه  لـــه وه ی  بـــه  ئـــازادی  
خـــۆی ، خـــۆی  بكاتـــه  كااڵ لـــه  بـــازاڕی  سیاســـه تدا، یـــان له نـــاو 
ـــزێ   ـــزان بپارێ ـــه ی  خێ ـــه  یه ك ـــه ی  ك ـــه و كااڵی ـــه  ئ ـــدا ببێت خێزان
نه بێتـــه   مانایـــه ی   بـــه و  سیاســـه ت،  قوربانـــی   نه بێتـــه   و 
كاره كته رێـــك بـــۆ رازاندنـــه وه ی  جامخانـــه ی  سیاســـه ت بـــۆ 

پیـــاوان.  ده ســـه اڵتی   به رده وامبوونـــی  
ژنـــان  لـــه   ده ســـته بژێرێك  پێشـــه وه ی   هاتنـــه   پرســـی   
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بـــۆ نـــاو كایـــه ی  سیاســـه ت و چاالكییـــه  مه ده نییـــه كان و 
بـــه  سیاســـیكردنی  پرســـه كه ، یه كێكـــه  لـــه و پرســـیارانه ی  
لـــه و  مه به ســـتم  بكرێتـــه وه ،  ژنـــان  رووبـــه ڕووی   ده بـــێ  
ــی   ــه ن، كه چـ ــه وه  كار ده كـ ــاوی  ژنانـ ــه  به نـ ــه  كـ رێكخراوانه یـ
ده رنه چووه تـــه   كالســـیكییه كه   پێناســـه   لـــه   ملمالنێكـــه  
جیاتـــی   لـــه   كـــه   ملمالنێیه یـــه   ئـــه و  مه به ســـتم  ده ره وه ، 
كـــردووه   ئـــه وه   ســـه رقاڵی   خۆیـــان  سیســـتم،  گۆڕینـــی  
دنیابینـــی  پیـــاو بگـــۆڕن كـــه  ئه مـــه  بـــۆ خـــۆی  شـــاردنه وه ی  

پرســـی ژنـــه  كـــه  لـــه  ڕاســـتیدا پرســـی كۆمه ڵگه یـــه .
 لـــه  میدیـــای جهانیـــدا وەكـــو مەبەســـتیك ژنـــان بوونـــە 
ــه  لـــه  رێگه یـــه وه  گوتـــاری  ــه  یه كێـــك لـــه و ئامانجانـــه ی كـ بـ
و  بكـــه ن  ئاراســـته ی كۆمه ڵگـــه   سیاســـی و كۆمه اڵیه تـــی 
ئه خالقیشـــیان یه كســـان كـــرد بـــه  جه ســـته ی ژن، چونكـــه  
لـــه الی عه قڵیه تـــی رۆژهه اڵتـــی  ئاوڕوچـــوون  ئێســـته   تـــا 
بـــۆ  هۆكارێكـــن  كـــه   ئامانجانـــه ی  لـــه و  بـــووه   یه كێـــك 
ــایته كان  ــه  سـ ــه ر كـ ــه  هـ ــاوان، بۆیـ ــدی پیـ ــی به رژه وه نـ لێدانـ
ـــه وه  و نیشـــاندانی  ـــن هـــه واڵ خۆرووتكردن ـــی گرینگتری ده بین
له شـــوالری ژنـــه  هونه رمه نـــد و ناســـراوه كانه ، خـــۆ ئه گـــه ر 
موڵكـــی  هونه رمه نـــد  ئه وه یـــه   پاســـاوه كه ش  و  بیانـــوو 
ده كـــه ن،  پـــێ  كۆمه ڵگه یـــه  و جه نگـــی دژه  كۆنه په رســـتی 
بۆچـــی به هه مـــان شـــێوه  مامه ڵـــه  له تـــه ك له شـــوالری پیـــاو 
ــە  ــه  ئه خـــالق، ئەمـ ــراوه  بـ ــان كـ ــه  ژن یه كسـ ناكـــرێ ؟ كه واتـ
لەویـــوە ســـەرچاوەی گرتـــووە كـــە ژن هـــەم وەو كائینێـــك 
ـــە پشـــت دەســـەاڵتەوە  ـــك ل ـــو كائینێ ـــو دەســـەاڵت و وەك لەنێ
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بۆتـــە مۆتەكـــە بەســـەر دەســـەاڵتی پیاوانـــەوە. 
نموونـــه   خراپتریـــن  رۆژهه اڵتیـــدا  عه قڵیه تـــی  لـــه   ژن   
بیـــت ، هه ندێكیـــان كـــراون بـــه  فیگـــه ری ناســـراوی ئـــه و 
جـــۆره  گه مـــه  سیاســـی میدیایییانـــه ، هه ندێكیشـــیان به بـــێ  
ئـــاگا باجـــی ئـــه و پیاوانـــه  ده ده نـــه وه  كـــه  لـــه  ملمالنێـــی 
تونـــدن له گـــه ڵ یه كتـــر، هه ندێكیشـــیان بـــۆ خۆیـــان ئـــه و 
فـــه زا كۆنه په رســـتییه یان قبـــووڵ كـــردووه  و گه ره كیانـــه  
وه ك تایپێكـــی نموونه یـــی دژه پیـــاو بناســـرێن، بۆیـــه  كـــه  
ده رده كـــه ون خۆیـــان رووت ده كه نـــه وه ، چونكـــه  ده زانـــن 
پشـــتیانه وه   لـــه   كـــه   پیاوانـــه ی  ئـــه و  بـــۆ  ژن  جه ســـته ی 
وه ســـتاون نه نگـــی و شكســـته  و بـــۆ ئـــه و پیاوانـــه ش كـــه  وه ك 
كارتێكـــی ئه خالقـــی به كاریـــان دێنـــن ماڵیـــات و قازانجـــه  و 
ـــه  دنیـــای  بـــۆ بینه ریـــش ویســـتێكی خۆشـــه ، چونكـــه  هێشـــتا ل
یه كســـان  ئه خـــالق  چه پاندنـــی سێكســـیدا ده ژی، چونكـــه  

كـــراوه  بـــه  ژن. 
تـــا ئێســـته ش لـــه الی میدیـــا به وانه یشـــه وه  كـــه  خۆیـــان 
ـــی  ـــه واڵ هه واڵ ـــن ه ـــن، گریگنتری ـــه  پێشـــكه وتووخواز ده زان ب
ئابڕوچوونـــه  و به تایبه تـــی رووتبوونـــه وه  و ده ركه وتنـــی 
له شـــوالری ژنـــی هونه رمه نـــد، یـــان ئـــه و ژنانـــه ی نزیكیـــان 
ــا  ــاو میدیـ ــراوه كانی نـ ــه  ناسـ ــییه كان و كه سـ ــه ڵ سیاسـ له گـ
و سیاســـه ت هه یـــه ، ئـــه م مامه ڵـــه  ناشـــیرینه  نـــه ك لـــه الی 
ـــه ن  ـــو له الی ـــاو ئازادیخـــواز و پێشـــكه وتوو، به ڵك ـــی به ن پیاوان
ــه ر  ــه ی له سـ ــن قسـ ــش كه متریـ ــكه وتوو چاالكیـ ــی پێشـ ژنانـ
كـــراوه  و كه متریـــن ناڕه زایه تییـــان له بـــاره وه  ده ربڕیـــوه ، 
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چونكـــه  عه قڵییه ته كـــه  هێشـــتا لـــه و فـــه زا كۆنـــه ی كۆمه ڵگـــه  
بۆیـــه   عه یبه یه كـــه ،  ژن  هێشـــتا  و  ده ژی  پێوه ره كانـــی  و 

یه كســـانه  بـــه  ئه خالقـــی كۆمه ڵگـــه  
به تایبه تیـــش  و  رۆژهه اڵتـــی  بـــۆ  ئابڕوچـــوون،  پرســـی 
رۆژهـــه اڵت،  لـــه   و  كوردســـتان  لـــه   نـــه ك  كـــورد،  بـــۆ 
به هه مـــان  ئه وروپـــاش  لـــه   و  په ناهه نده یـــش  لـــه   به ڵكـــو 
شـــێوه  مامه ڵـــه ی لـــه  تـــه ك ده كرێـــت، جه نگـــی ده روونـــی 
كه ســـانی  بـــه   و  ده كرێـــت  میدیـــاوه   رێگـــه ی  لـــه   كـــه  
به رته ســـككردنه وه ی  ئه نجـــام ده درێـــت، ژن و  نه فســـنزم 
ـــاوان  ـــه  دژی پی ـــز ل ـــی به هێ ـــه  كارتێك ـــی وه ك تاك ئازادییه كان
بـــه كار دێنـــن، یـــان لێـــدان لـــه  كه ســـێتییان ئه گـــه ر ژنێـــك 
وه ك پیـــاو بـــوو به خاوه نـــی تێڕوانینـــی خـــۆی، چه نـــدان 
چـــۆن  هه ڵبژاردنه كانـــدا  له كاتـــی  كـــه   هه یـــه   نموونه مـــان 
لـــه و ژنانـــه  دراوه  خۆیـــان بـــۆ په رله مانتـــاری پااڵوتـــووه ، 
چـــۆن لـــه و هونه رمه ندانـــه  دراوه  كـــه  پێشـــه نگن و بڕوایـــان 
ئازادكردنـــی جه ســـته ی ژن  كرانـــه وه ی كۆمه ڵگـــه  و  بـــه  

هه یـــه . 
عەقلییەتـــی  بـــە  ئێســـتا  تاكـــو  پیـــاو  راســـتیدا  لـــە 
ــای  ــاو بوونیـــش بەواتـ ــن، پیـ ــتی ژن دەبینـ ــۆكاری رەوشـ هـ
واتـــا  ئاراســـتە،  بایۆلـــۆژی ســـتراكتۆری  كۆتنڕۆڵكردنـــی 
بەخشـــی بـــە رەگـــەزی حەتمـــی ژیـــان دێت. »ناوەنـــدی تیۆری 
ــێوەیەك  ــەاڵت بەشـ ــس و دەسـ ــە جنـ ــە كـ ــتی ئەوەیـ فێمینسـ
ـــان سیســـتماتیكیانە بندەســـت  ـــە ئافرەت ـــدراون ك پێكـــەوە گرێ
دەكرێـــن، رەوتـــە كۆنتێكســـتە كۆمەاڵیەتیـــی و سیاســـییەكە 
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دەكات،  درووســـت  جنســـی  جیـــاوازی  بایەخـــی  و  مانـــا 
بـــەو شـــێوەیەش پەیوەندییـــە  دەهێڵێتـــەوە و دەگۆڕێـــت، 
نیزامێكـــی دەســـەاڵتی  كـــردەی  نابەرابەرییەكـــە  جنســـییە 

 .)100( كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـییە« 
رەخنـــەی  مۆدێرنـــەكان  پۆســـت  فێمینیســـتە  هەڵبـــەت 
رادیكاڵییـــان هەیـــە لـــەوەی كـــە دابەشـــبوونی مـــرۆڤ لـــەو 
پیـــاوان دەســـەاڵتی خۆیـــان  كـــە  عەقڵییەتـــە وە هاتـــووە 
ــدا  ــر پێیانـ ــە ژێـ ــە لـ ــەو بەڕەیـ ــەوێ ئـ ــەپاندووە و دەیانهـ سـ
دەرنەچێـــت كـــە یەكســـانی لـــە مافـــی هـــەردوو رەگەزەكـــە 
نەكەوێتـــە ژێـــر پرســـیاری نوێـــوە كـــە هەقیقەتـــی یاســـایی 
وەربگرێـــت. گرفتـــی ســـتراكتۆرە گوتارییـــەكان ئەوەیـــە كـــە 
ــەر  ــدەری چارەسـ ــەی جێنـ ــە دەكات و كێشـ ــرەت پێناسـ ئافـ
ـــاو دەســـەاڵتی سیاســـی و  ـــی ن ـــەوەی پیاوان ـــی ئ دەكات بەپێ
ـــی  ـــچ بەرگرییەك ـــەم باســـەدا هی ـــاری سیاســـی ل خـــاوەن گوت
ئافـــرەت  شوناســـی  چونكـــە  ناكرێـــت،  بـــۆ  مۆدێرنانـــەی 
و زمانـــە كۆمەاڵیەتییەكـــەی دەكەوێتـــە چنگـــی خۆیـــەوە 
جگـــە  خۆیەوەیەتـــی،  بەدەســـتی  هـــەر  دەربڕینەكانـــی  و 
لـــەو فـــەزا داخراوانـــە نەبێـــت كـــە لـــە رۆژهـــەاڵت و لەنێـــو 
كۆمەڵگـــە رۆژهەاڵتییەكانـــی وەكـــو عێـــراق و كوردســـتان 
هەیـــە و ئافـــرەت بـــەو فـــەزا رادیكااڵنـــە ئاشـــنا نییـــە، تاكـــو 
ــڕاو بێـــت  ــێكی دانەبـ ــە ژن بەشـ ــەاڵتەی كـ ــەو دەسـ ــە ئـ بگاتـ

تێیـــدا. 
فێمینســـتە پۆســـت مۆدێرنیســـتەكان دەڵێـــن كـــە ناســـنامەی 
ــە و  ــە زمانیانـ ــی، واتـ ــت ناگوتاریـ ــەر بەسرووشـ ــرۆڤ هـ مـ
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كۆمەاڵیەتیانـــە بڕیـــاری بـــۆ دراوە و ئـــەو چارەنووســـەی 
ســـترۆكتۆرە  گرفتـــی  هەیەتـــی،  ئێســـتا  كـــە  پێـــدراوە 
گوتارییـــەكان ئەوەیـــە كـــە ئافرەتـــان وەك ئافـــرەت پێناســـە 
وو  )درووســـت(  ئافرەتـــی  ناســـنامەیەكی  هیـــچ  دەكـــەن، 
راســـت نییـــە كـــە لە)پشـــت یـــان لەژێـــر( ئـــەوەوە بێـــت كـــە 
سیســـتمی دەســـەاڵت دروســـتی كـــردووە، دەربڕینـــی زمانـــی 
ــودی  ــە خـ ــەن بـ ــرەت دەكـ ــەی ئافـ ــی ئافرەتیانـ و كۆمەاڵیەتـ
ئافـــرەت، ناســـنامە شـــتێك نییـــە كـــە زمانیانـــە و كۆمەاڵیەتیانـــە 
ــۆی  ــی خـ ــودی دەربڕینەكانـ ــە خـ ــنامە لـ ــت، ناسـ دەرببڕدرێـ
پێكدێـــت، نەهیچـــی تـــر و نەهیچـــی زیاتـــر، هیـــچ ناســـنامەیەكی 
ـــت،  ـــەوە بێ ـــە جێندەرییەكان ـــە لەپشـــت دەربڕین ـــدەری نیی جێن
ــنامەیە هـــەر حـــۆی لەخـــودی ئـــەو )دەربڕینانـــە(  ئـــەو ناسـ
ســـاز بـــووە كـــە پـــێ دادەگیرێـــت كـــە گوایـــە ســـەرەنجامی 
ئـــەون« )101(. ئـــەم تێڕوانینـــە بـــۆ ئافـــرەت وای كـــردووە 
كـــە خەباتـــی ئافـــرەت بـــەو پێناســـەیە بەالنیكەمـــەوە بەشـــێك 
ــاو  ــە پیـ ــت كـ ــارە بێـ ــەو گوتـ ــان دژ بـ ــەی مافەكانیـ ــە الفیتـ لـ
هەڵگرییەتـــی، ئەزموونـــی ژێردەســـتەیی و ناكۆكـــی عەقڵـــی 
بـــۆ ژیـــان و پالنـــی رۆژانـــە كـــە سیاســـەت رەنگڕێـــژی 
ـــەو رەخنەیـــەی درووســـت كـــرد كـــە ســـترۆكتۆر  كـــردووە، ئ
بخرێتـــە ژێـــر پرســـیارەوە، ئافرەتـــان چیتـــر بـــەو كەمینەیـــە 
رازی نەبـــن لـــە یەكـــەی یاســـایی و دەزگای تەشـــریعی كـــە 
ـــت  ـــژە كورســـیان بەردەكەوێ ـــی كوردســـتانە و بەرێ پارلەمان
بـــەاڵم  بەخشـــیون،  پێـــی  پشـــك  وەكـــو  سیاســـەت  كـــە 
ئەمـــە تەنهـــا لـــە رۆژئـــاوا ســـەریگرت، ئەویـــش لـــەدوای 
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ســـەركەوتنی شۆڕشـــی پیشەســـازی و ئـــەوەی كـــە پێـــی 
بـــە گەورەتریـــن شۆڕشـــی  كـــە  دەگوترێـــت رێنیســـانس 

كۆمەاڵیەتـــی و فەرهەنگـــی ناســـراوە. 
بـــۆ  سیاســـەت،  بـــۆ  كوردەكانـــدا  گرووپـــە  لەنێـــو 
بـــۆ  دیموكراســـییەوە،  بەنـــاوی  كوردایەتـــی  و  شـــۆڕ 
و  لەیاداشـــتەكانیان  هـــەم  كـــە  دەردەكەوێـــت  مـــان 
سیاســـیەكاندا،  لەدیمەنـــە  هـــەم  و  بەســـەرزارەكی  هـــەم 
دەردەكەوێـــت كـــە كوردســـتان بەهەمـــوو پێناســـەیەكەیەوە 
ـــا  ـــدا، بڕوای ـــی و كولتووری ـــی ئەخالقـــی ئایین ـــر هەژموون لەژێ
نبـــە ژن نەبـــووە بەشـــداری بـــكات لـــە شـــۆڕش وەكـــو 
ئـــەوەی لـــە چەمكـــی دیموكراســـی گەرەكیەتـــی، یـــان مافـــی 
ــە  ــرە تادەگاتـ ــیكیەكانەوە بگـ ــەرە كالسـ ــە كارێكتـ ــت، لـ هەبێـ
مۆدێـــرن و نووســـەركانیانەوە، نەوشـــیروان مســـتەفا لـــە 
یاداشـــت و نوســـینەكانیەوە دیـــارە كـــە بـــڕوای بـــە ژن و 
هێـــزی ژن نەبـــووە لـــە شـــۆڕ و سیاســـەت، بـــۆ نموونـــە 
ـــرەت  ـــك ئاف ـــەڵ كۆمەڵێ ـــی ســـاڵی 1991 لەگ ـــەدوای راپەڕین ل
ــەن و  ــە بكـ ــی قسـ ــارەی رێكخراوەیـ ــەوە لەبـ و ژن كۆدەبێتـ
ـــەو زۆر  ـــەن و پشـــكداربن، كەچـــی ئ بەشـــداری شـــۆڕش بك
دژانـــە دەوەســـتێتەوە، ئـــەم بابەتـــە لەالیـــەن هاوڕێكانیشـــییەوە 
لـــە سیاســـەتی رۆژانەشـــیدا دووبـــارە  دانـــی پێدانـــراوە، 
ــی  ــی سیاسـ ــڕوای بەژنـ ــە بـ ــەلماندوویەتی كـ ــەوە و سـ بۆتـ
نەبـــووە، تاكـــو بوونـــی لەنێـــو بزووتنـــەوەی سیاســـیدا. 

ـــە روانگـــەی  ـــە كـــە دیموكراســـی ل ـــە ئەوەی باشـــترین نموون
ــە  ــیجی واتـ ــو نەسـ ــە نێـ ــاواوە، بخرێتـ ــتەكانی رۆژئـ فێمێنیسـ
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ـــی  ـــت، یەعن ـــوە چـــارە بكرێ ـــەوە و لەوێ ـــی كۆمەاڵیەتییان چنین
ــۆ  ــە بـ ــاری پیاوانـ ــان گوتـ ــاوان یـ ــە پیـ ــانییەی كـ ــەو یەكسـ ئـ
ــاوان  بـــەرز و نـــزم كردنـــی بااڵنســـی سیاســـی لەنێـــوان پیـ
بیرمەندێكـــی  وەكـــو  كردبـــوو،  درووســـتیان  ژنـــان  و 
ــاناس لەســـەروەختی  وەكـــو )یۆنـــگ( ی كۆمەڵنـــاس و یاسـ
خـــۆی گوتبـــووی، )یەكســـانی هاواڵتیـــان دەخاتـــە بـــەردەم 
پرســـیارەوە كـــە مانـــای دەســـەاڵت و بـــێ دەســـەاڵت دەكات، 
بۆیـــە بـــەم پێودانگـــە و تێگەیشـــتنە نـــا ئاســـاییە، دەبێـــت 
دیموكراســـی بێـــزار بكرێـــت و گۆڕانـــكاری تێـــدا بكرێـــت، 
چونكـــە لێـــرەوە دەردەكەوێـــت كـــە سیســـتمەكە بـــەر لەهەمـــوو 
شـــتێك جیـــاوازی جێنـــدەری خوڵقانـــدووە(، لـــە حاڵێكـــدا 
خـــودی فەلســـەفەی دیموكراســـی لـــە دەســـەاڵتی مۆدێرنـــدا 
ئـــەو مەبەســـتە رەگەزییـــە سێكســـییە ژێـــر خـــاك كـــراو چیتـــر 

كاری پێناكـــرێ. 
ــە  ــە كـ ــەو بیرمەندانەیـ ــك لـ ــل( یەكێـ ــتیوارت میـ ــۆن سـ )جـ
ســـوودگەرایی و پرســـی ئەخالقی وەكو پاشـــكۆی بایۆلۆژی 
تەماشـــاكردووە، » لـــەالی ئـــەو ئـــاكار واتـــە )ئەخـــالق( هێنـــدە 
ـــت و  ـــازار ناكرێ ـــژ و ئ ـــە دوالیزمـــی چێ ـــە ئاســـانی تێكـــەڵ ب ب
بـــە لۆژیـــك ناپێورێـــت، بگـــرە بـــە پێچەوانـــەوە هەندێكجـــار 
ئـــاكار دەبێتـــە پێـــوەر بـــۆ حوكمـــەكان لەســـەر ئـــەوەی داخـــۆ 
چ جـــۆرە چێژێـــك شـــەرەفمەندانەیە و چ جـــۆرە چێژێكیـــش 
شـــایەنی رێـــز نییـــە«.)102(. جـــۆن ســـتوارت میـــل لێـــرەدا 
ـــەوەی  ـــووە ب ـــت( ب ـــل كان ـــەری )ئەمانوئێ ـــر كاریگ ـــە ژێ زۆر ل
كـــە چەنـــد ئامانجێكـــی هەیـــە ئـــاكار، ئەوانیـــش بریتیـــن لـــە 
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ـــك  ـــۆ گروپێ ـــەك ب ـــك، ن ـــن خەڵ ـــۆ زۆرتری ـــژ ب ـــی چێ دابینكردن
و چینێـــك و توێژێـــك، لەوالشـــەوە بابەتـــی خـــۆ ئەزمـــوون 
ـــە  ـــەم فەزای ـــی ئ ـــەوە، نەبوون ـــاك و كۆمەڵگ ـــەن ت ـــردن لەالی ك
ــە دەســـەاڵت و گروپـــی  ــای وایـ ــۆ گشـــت، درووســـت مانـ بـ
ــە  ــتەبژێری سیاســـی ئەخالقییـــان لەدەســـت داوە، ئەمـ دەسـ
بـــۆ نەریتخـــواز و حكومەتـــە كۆنســـەرڤاتیڤەكانیش هـــەر وایـــە 
كـــە ئاكاریـــاان كـــردووە بـــە بڕگەیەكـــی یاســـایی و دوخێكیـــان 
ــەوەی دەزگای  ــاڕادەی ئـ ــە تـ ــدووە كـ ــە خوڵقانـ ــۆ كۆمەڵگـ بـ
تایبەتیـــان بـــۆ درووســـت كـــردووە، هـــەر وەكـــو ئـــەوەی 
كـــە لـــە كوردســـتاندا لەژێـــر هەژموونـــی ئاییـــن و بیـــری 
ــراوەی  ــەزا داخـ ــەو فـ ــتانی ئیســـالمی، ئـ ــكی ئایینپەرسـ تەسـ
ــازادی و  ــتنی ئـ ــاوە كـــە بۆتـــە هـــۆكار بـــۆ كوشـ بەرهەمهێنـ
بـــووە بـــە عورفێكـــی كۆمەاڵیەتـــی، لـــە حاڵێكـــدا گـــەرەك 
بـــوو بەپێـــی یاســـا دەســـتگا و ئۆرگانـــەكان بـــە شـــێوەیەك 
دابمەزرێـــن كـــە لەنێـــوان بەرژەوەنـــدی گشـــتی و تاكـــدا 
جوداخـــوازی نـــەكات و بـــۆ هەمـــووان چـــوون یـــەك بێـــت. 
مەســـەلە  نـــاكات  پێویســـت  هیـــچ  بنەڕەتـــدا  »لـــە    
ئەخالقییـــەكان بـــە مەعریفـــەی زانســـتییەوە ببەســـتینەوە. 
ــوان  ــە نێـ ــدووە لـ ــە گەیانـ ــە ئێمـ ــان لـ ــەدەیە وایـ چەندیـــن سـ
ژیانـــی  ئێمـــەدا  شەخســـی  ئەخالقـــی  ئێمـــەدا،  ئەخالقـــی 
رۆءژانەمانەمـــان و بونیـــادە گـــەورە سیاســـی و كۆمەاڵیەتـــی 
و ئابورییەكانـــدا گەلێـــك پەیوەندیـــی شـــیكاری بوونیـــان 
هەیـــە. بـــە بۆچونـــی مـــن ئێمـــە دەبێـــت رزگارمـــان بێـــت لـــە 
شـــەڕ و خراپـــەی ئـــەم ئایدیایـــەی پەیوەندیـــی شـــیكاری یـــان 
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زەروورەتـــی نێـــوان ئەخـــالق و بونیـــادە كۆمەاڵیەتـــی، یـــان 
ئابـــوری یاخـــود سیاســـییەكانی دیكـــە«.)103( 

ئێمـــە كـــە وەكـــو تێڕوانینێكـــی نـــوێ بـــۆ سیســـتمی نوێـــی 
لـــە بەهـــای  جهانـــی، وەكـــو هـــەر كااڵیەكـــی دیكـــە كـــە 
بەشـــەرییەت دابڕاویـــن، بەرهەمـــی مۆڕاڵـــی ئـــەم سیســـتمەین، 
بۆیـــە هەرچـــی تێگەیـــەك لەبـــارەی كەســـی و رەفتارەكانـــی 
رۆژانەمـــان هەیـــە، گرێـــدراوی ئـــەو پەیوەنیدییـــە یـــە كـــە 
بۆیـــە  كۆكراوەتـــەوە،  بـــازاڕدا  شـــمەكی  و  كااڵ  لەگـــەڵ 
وایـــان تێگەیاندوویـــن كـــە بونیـــادی كۆمەاڵیەتـــی راســـتەوخۆ 
ـــی  ـــە ســـەراپای جهان ـــادە سیاســـیەیە ك ـــەم بونی ـــدراوی ئ گرێ
ســـەرمایەداری  سیســـتمی  دژە  »الیەنگرانـــی  تەنییـــوە، 
هاوچـــەرخ كـــە الف و گـــزاف بـــە پۆســـتمۆدێرنەوە لێـــدەدەن، 
لەهـــەر كوێیـــەك بـــن فشـــاریان بۆســـەر تیۆریســـینەكانی 
ئـــەو بۆچوونەیـــە كـــە هەمـــوو شـــتێكی دەســـتكردی ئـــەم 
سیســـتمە بـــە ئیســـتاتیكا، جێگـــەی رەخنەیـــە و بـــە پێـــوەری 
ئـــەوەی نموونـــەی  شـــاهیدگەرایی ناچێتـــە ســـەر وەكـــو 
شـــاهیدی چـــەرخ دەیانهـــەوێ بیكـــەن بـــە واقیعـــی نەگـــۆڕ، 
ـــوەری  ـــە پێ ـــە كۆنەكـــەی ك ـــری ئەخالق ـــە لەب ـــەی ك ـــەو مانای ب
ئینســـانی بـــوو، ئێســـتا ئەخالقێكـــی دیكـــە داهێنـــراوە كـــە تەنهـــا 
ــتا  ــەی ئێسـ ــۆ كۆمەڵگـ ــتراتیژییەتە بـ ــەم سـ ــە، ئـ ئەخـــالق نییـ
كـــە گوایـــە فرەییـــەو ئەخالقـــی گشـــتی گـــۆڕاوە بـــۆ ئەخالقـــی 
كەســـی، جگـــە لـــە وەهمێـــك بـــۆ ئەوانـــەی كـــە سیاســـەتیش 

بـــە ئیســـتاتیكا دەیبینـــن، هیچـــی دیكـــە نییـــە«. )104(
هـــەر ئـــەوەی كـــە ئەخـــالق لـــە نۆڕمـــە كۆمەاڵیەتییەكـــەی 
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داهێنانـــی  وەكـــو  وەرگرتـــووە،  دیكـــەی  ئەلتەرناتیڤێكـــی 
چەمكێكـــی نـــوێ پەخـــش كـــراوە و پۆلینبەنـــدی كـــراوە لـــە 
شـــوێنێكەوە بـــۆ شـــوێنێكی دیكـــە، بەشـــێكە لـــە بەرهەمهێنانـــی 
وەكـــو  ئاڵـــۆزی  زەمەنـــی  لـــە  كـــە  ئیدیۆلۆژیایـــەی  ئـــەو 
ئـــەوەی ئێســـتا بەنـــاوی ئازادییـــەوە ئینســـان بـــووە بـــە 
ئـــە  تەكنۆلۆژیـــاوە،  كەرەســـەتەی  بەدەســـت  كەرەســـتە 
ــك  ــە خەڵـ ــوێ بـ ــی نـ ــو نۆرمێكـ ــان وەكـ ــرەدا ئەخالقەكەیـ لێـ
ناســـاندووە و جودایـــان كردۆتـــەوە لـــە رابـــردوو، ئەمـــەش 

شـــێوەیەكی دیكـــەی بـــە ئیســـتاتیكا كردنـــی سیاســـەتە. 
بـــەالی عەمـــا نوئێـــل كانـــت فەیلەســـوفی ئاڵمانییـــەوە، ئـــاكار 
ـــەوە  ـــەواوی بەخۆی ـــا ت مەســـەلەیەكە تائێســـتا پێناســـەی وەه
پێوەرێكـــی  لۆكاڵـــی  ئالیەتـــی  لـــە  بـــەاڵم  وەرنەگرتـــووە، 
كۆمەاڵیەتـــی یـــە كـــە خەڵـــك بەگشـــتی بەپێـــی گوتارێكـــی 
ـــاكار بكـــەری یەكەمـــی پێوەرێكـــە  گشـــت لەســـەری كۆكـــن، ئ
بـــۆ گشـــت، ئایـــا ئـــەم چەمكـــە لـــە كایـــەی سیاســـیدا كاری 
پێدەكرێـــت وەكـــو ئـــەوەی لـــە كایـــەی كۆمەاڵیەتیـــدا كـــراوە 
بـــە پێـــوەر، ئایـــا مـــرۆڤ لـــە سرووشـــتی خـــۆی الیـــداوە، یـــان 
سرووشـــتی گۆڕیـــوە بۆیـــە لـــە ئـــاكار الیـــداوە، لـــە كاتێكـــدا 
ئـــاكار ویســـتی گشـــتییە بـــۆ كارێـــك یـــان بـــۆ شـــتێكی گونجـــاو 
ـــاوی  ـــەك شـــتێك بەن ـــزێ، ن ـــدی گشـــتی دەپارێ كـــە بەرژەوەن

ئادابـــی گشـــتی. 
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ـــەم . ســـاڵی  ـــەی قەڵ ـــی یان ـــڕۆژەی كتێب ـــی پ ـــەر حەســـەن. چاپكراوەكان ئەكب

2013. ل59.
16: میشـــێل فۆكـــۆ. دەبـــێ بەرگـــری لـــە كۆمەڵگـــە بكرێـــت. وەرگێڕانـــی 
ــەری  ــنبیری و هونـ ــدی رۆشـ ــوانی. ناوەنـ ــن شـ ــارام ئەمیـ ــوردی. ئـ ــۆ كـ بـ

ئەندێشە.ســـاڵی 2018. ل258
ــانیانەی  ــی كۆمەڵناسـ ــی بۆچوونێكـ ــار. دیموكراسـ ــح عەبدولجەبـ 17: فالـ
مێژووییانەیـــە. وەرگێڕانـــی. كامیـــل محەمـــەد قەرەداغـــی. زنجیـــرە كتێبـــی 

ــاڵی 2008.  ل7 ــەردەم. سـ ــاپ و پەخشـــی سـ ــان دەزگای چـ گیرفـ
ــوناس.  ــوور و شـ ــوون. كولتـ ــەدی. بەجیهانیبـ ــوڵ محەمـ ــەد گـ 18: ئەحمـ
وەرگێڕانـــی. عەبدولـــا بەهرامـــی. دەزگا توێژینـــەوەی موكریانـــی. ســـاڵی 

ل210  .2007
دیكتاتۆرییـــەت.  دیكتاتـــۆر و  فرانتـــز.  ئیریـــكا  ئیـــزرۆ و  ناتاشـــا   :19
ــەرۆكەكانیان. وەرگێڕانـــی.  ــەاڵتگەراكان و سـ ــە دەسـ ــە رژێمـ ــتن لـ تێگەیشـ
ـــارە  ـــا. دەزگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم. ژم ـــد حەســـەن عەبدوڵ بایەزی

)817( ســـاڵی 2017. ل162.
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20: ئەحمـــەد شـــەبانی. فەرهەنگـــی زانســـتی سیاســـی. كـــوردی. فارســـی. 
ئینگلیـــزی. دانشـــگاە كردســـتان. ســـاڵی 2015. ل140

ــدا. وەرگێرانی.كۆمەڵێـــك  ــازە بوونـ ــە تـ 21: دیموكراســـی بیرۆكەیـــەك لـ
نووســـەر. زنجیـــرە كتێبـــی دەزگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم. ســـاڵی 

ل37  .2016
22: : غرايـــم جيـــل. ديناميـــات الســـيرورة الديمقراطيـــة و المجتمـــع المدنـــي. 
ترجمـــة شـــوكت يوســـف. منشـــورات. دار التكويـــن للترجمـــة و النشـــر. 

ص310
ـــۆ. لیبڕالیـــزم و دیموكراســـی. وەرگێڕانـــی بـــۆ كـــوردی.  ـــر بۆبی 23: نوربێ
رێبـــاز مســـتەفا. لەباكراوەكانـــی ســـەنتەری لێكۆڵینەوفكـــری و ئەدەبـــی 

ــا. چاپـــی دووەم 2011. ل41.  نمـ
عەدنـــان  وەرگێڕانـــی.  ئـــازادی.  داهاتـــووی  زەكەریـــا.  فەریـــد   :24
حەســـەنپور. خانـــەی باوكردنـــەوەی موكریانـــی. ســـاڵی 2012. ل167
كۆمەڵناســـییانەی  بۆچونێكـــی  دیموكراســـی  عبدولجەبـــار.  فالـــح   :25
مێژووییانەیـــە. وەرگێڕانـــی. كامیـــل محەمـــەد قەرەداغـــی. زنجیـــرە كتێبـــی 

گیرفـــان دەزگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم. ســـاڵی 2008 ل38 
26: لیبرالیـــزم زەمینـــە مێژوویـــی و فكرییەكانـــی لەســـەدەی بیســـتدا. 
زنجیـــرە كتێبـــی دەزگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم. وەرگێڕانـــی كۆمەڵێـــك 

نوســـەر. ســـاڵی 2016. ل92 
27: ماركـــۆز و پۆپـــەر. وەرگێڕانـــی ئـــازاد بەرزنجـــی. باوكـــراوەی 

دەزگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم. ســـاڵی 2008. ل32
28: ئەحمـــەد گـــوڵ محەمـــەدی. بەجیهانبـــون. كولتـــوور و شـــوناس. 
ـــی. ســـاڵی  ـــەوەی موكریان ـــا بەهرامـــی. دەزگای توێژین ـــی. عەبدول وەرگێڕان

ل170  .2007
كۆمەڵناســـییانەی  بۆچونێكـــی  دیموكراســـی  عبدولجەبـــار.  فالـــح   :29
مێژووییانەیـــە. وەرگێڕانـــی . كامیـــل محەمـــەد قەرەداغـــی. زنجیـــرە كتێبـــی 

گیرفـــان دەزگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم. ســـاڵی 2008. ل38 
30: فالـــح عبدالجبـــار. الماديـــة و الفكـــر الدينـــى المعاصـــر. نظـــرة نقديـــة. 
ـــى. 1985. ل35.   ـــم العرب ـــى العال مركـــز االبحـــاث و الدراســـات االشـــتراكية ف
ــەرەو دیموكراســـی. وەرگێڕانـــی  ــیرییە. گـــوزەر بـ ــێن بەشـ 31: د. حوسـ
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ئـــازاد وەلەدبەگـــی. باوكراوەكانـــی دەزگای وەرگێـــڕان ســـاڵی 2011. ل266
وەرگێڕانـــی  هەڵبژاردنـــەكان.  و  شۆڕشـــگێڕان  مانیلـــۆ.  جـــۆن   :32
بـــۆ كـــوردی. بـــژار ســـەردار. باوكراوەكانـــی ناوەندیـــی لێكۆڵینـــەوەی 

كوردســـتان سۆسیالیســـتی 
33: ئەحمـــەد شـــەبانی. فەرهەنگـــی زانســـتی سیاســـی. كـــوردی. فارســـی. 

ئینگلیـــزی. دانشـــگاه كردســـتان. ســـاڵی 2015. ل138 
دیكتاتۆرییـــەت.  دیكتاتـــۆر و  فرانتـــز.  ئیریـــكا  ئیـــزرۆ و  ناتاشـــا   :34
تێگەیشـــتن لەرژێمـــە دەســـەاڵتگەراكان و ســـەرۆكەكان. وەرگێڕانـــی. د. 
بایەزیـــد حەســـەن عەبدوڵـــا. دەزگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم. ســـاڵی 

2017.ل88
35: فالـــح عەبدولجەبـــار. دیموكراســـی. بۆچوونێكـــی كۆمەڵناســـیانەی 
ــی  ــی. زنجیـــرە كتێبـ ــا محەمـــەد قەرەداغـ ــی. كامیـ مێژوویانەیـــە. وەرگێڕانـ

گریفـــان دەزگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم. ســـاڵی 2007. ل72
36: كارل پۆپـــەڕ. ئـــازادی و بەرپرســـیارێتی روناكبیـــران. وەرگێڕانـــی. 
عومـــەر ئیمـــام. خانـــەی موكریـــان بـــۆ چـــاپ و باوكردنـــەوە. ســـاڵی 2014. 

ل47.
ــج.  ــة النهـ ــة و االقتصادية.مجلـ ــة االجتماعيـ ــة .خاصيـ ــي الديمقراطيـ 37: فـ

العـــدد. 16 _1998
ئەكبـــەر  وەرگێڕانـــی.  سیاســـییەكان.  ئایدیاڵـــە  راســـل.  برترانـــد   :38

پـــرۆژەی  باوكراوەكانـــی  حەســـەن. 
كتێبی یانەی قەڵەم. ساڵی 2013. ل24

39: ياكـــوب باريـــون. ماهـــي االيديولوجيـــة؟.. تعريـــب. د. اســـعد رزوق. 
دار العلميـــة. طبعـــة االةلـــى 1971 بيـــروت. ل23 

40: ئەحمـــەد شـــەبانی. فەرهەنگـــی زانســـتی سیاســـی. دانشـــگاه كردســـتان. 
ئێـــران. ســـاڵی 2015. ل22.  

41: ئەنــدرۆ ڤینســینت. تیۆرەكانــی دەوڵەت. وەرگێڕانــی. عومەر مەولودی. 
دەزگای توێژینەوە و باوكردنەوەی موكریان. ساڵی 2007. ل15

42: حوســـێن بەشـــیریە. بنەماكانـــی زانســـتی سیاســـەت. وەرگێڕانـــی. 
ئەبـــو بەكـــر كاروانـــی. باوكراوەكانـــی دەزگای چـــاپ و پەخشـــی حەمـــدی. 

ســـاڵی 2009 ل128 و ل129
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ـــن صبحـــى.  ـــة. محـــي الدي ـــا. ترجم ـــرى ايكـــون. عصـــر االيديولوجي 43: هن
مراجعـــة. عبدالحميـــد حســـن. منشـــورات وزارة الثقافـــة. دمشـــق 1971.. ل13  
44: مایـــكڵ فریدێـــن. دەروازەیـــەك بـــۆ ئایدیۆلۆژیـــا. وەرگێڕانـــی لـــە 
و  توێژینـــەوە  دەزگای  كاوســـێن.  كارزان  كـــوردی.  بـــۆ  ئینگلیزییـــەوە 

ل68  .2012 ســـاڵی  موكریانـــی.  باوكردنـــەوەی 
45: ســـاڤۆی ژیـــژەك. قومـــار لەســـەر مەحـــاڵ. وەرگێڕانـــی. مەنســـور 
ــنبیری  ــی رۆشـ ــی وەزارەتـ ــەی وەرگێڕانـ ــی. خانـ ــوری. باوكراوەكانـ تەیفـ

ــاڵی 2009. ل25  ــتان. سـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ حكومەتـ
46: د. حوســـێن بەشـــیرییە. مێـــژووی بیـــری سیاســـی ســـەدەی بیســـت 
ـــی  ـــم زادە. باوكراوەكان ـــۆ كـــوردی. ناســـر ئیبراهی ـــی ب ـــەم. وەرگێڕان و یەك
خانـــەی موكریـــان بـــۆ چـــاپ و باوكردنـــەوە. ســـاڵی 2009. بەرگـــی یەكـــەم 

ل359
ــة  ــس. االدب و النظريـ ــة كارل ماركـ ــزع ماديـ ــون. نـ ــارد جاكسـ 47: ليونـ
ــة.  ــى للترجمـ ــز القومـ ــر. المركـ ــب. دار النشـ ــائر ديـ ــة سـ ــية. ترجمـ الماركسـ

ســـنة 2002. ل364
48: ياكـــوب باريـــون. ماهـــى االيديولوجيـــة؟. تعريـــب. د. اســـعد رزوق. دار 

العلميـــة. ســـنة 1971. ص75
49: ياكـــوب باريـــون. ماهـــي االيدولوجيـــة؟. تعريـــب. د. اســـعد رزوق. 

ــنة .1971ص94 ــى سـ ــة االولـ ــة. طبعـ ــدار العلميـ الـ
وەك  كۆتایـــی  تراژیدیـــا.  وەك  ســـەرەتا  ژیـــژەك،  ســـالڤۆی   :50
ـــی دەزگای  ـــەوە. ئەرســـەالن ئافراســـیاب. باوكراوەكان ـــا. لەعەرەبیی كۆمیدی

رۆشـــنبیری جەمـــال عیرفـــان. ســـاڵی 2017. ل115 
ــك نوســـەر. وەرگێڕانـــی بـــۆ كـــوردی.  51: فەلســـەفەی هیـــگڵ. كۆمەڵێـ
رێبیـــن رەســـول ئیســـماعیل. بەڕێوەبەرایەتـــی خانـــەی وەرگێـــڕان. ســـلێمانی. 

ــاڵی 2007. ل292.  سـ
52: ئانـــدرۆ هێیـــود. تیـــۆری سیاســـی. وەرگێڕانـــی. گـــۆران ســـەباح. 

دەزگای چـــاپ و باكردنـــەوەی ئـــاراس. ســـاڵی 2007. ل21
53: حســـین موســـی. میشـــال فوكـــو الفـــرد و المجتمـــع. دار التنویـــر 

النشـــر. ســـنە 2009. ص119. للگباعـــە و 
ـــەوە،  ـــی لەعەرەبیی ـــون. وەرگێڕان ـــەی ئەفات ـــدا. دەرمانخان 54: جـــاك دری
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ــاڵی  ــوون. سـ ــەی فێربـ ــراوەی كتێبخانـ ــماعیل. باوكـ ــوڵ ئیسـ ــن رەسـ رێبیـ

2015.ل234
55: د. غانـــم محمـــد صالـــح. بیـــری سیاســـی كـــۆن و ناوەڕاســـت. و.ســـەالم 

كەریـــم. باوكراوەكانـــی دەزگای موكریانـــی بـــۆ چـــاپ و پەخـــش. ل134 
ـــای  ـــس. بەرگـــی یەكەمـــی ئایدیۆلۆژی ـــك ئەنگڵ 56: كارل ماركـــس. فریدری
مـــارف.  ســـەالم  كـــوردی.  بـــۆ  فارســـییەوە  لـــە  وەرگێڕانـــی  ئاڵمانیـــا. 

باوكراوەكانـــی چاپخانـــەی رەنـــج. ســـاڵی 2001. ل96
57: د. حوســـێن بەشـــیرییە. گـــوزەر بـــەرەوە دیموكراســـی. وەرگێڕانـــی 
ئـــازاد وەلەدبەگـــی. باوكراوەكانـــی دەزگای وەرگێـــڕان. ســـاڵی 2011. 

ل194 
ـــە.  ـــە العولمـــە و العولمـــە الپقاف ـــن. الپقاف ـــون و ســـمیر امی 58: برهـــان غیلی

ـــروت. ســـنە 2008. ص21  دار الفكـــر المعاصـــر. بی
59: كارل پۆپـــەڕ. ئـــازادی و بەرپرســـیارێتی روناكبیـــران. وەرگێڕانـــی. 
ـــەوە. ســـاڵی 2014.  ـــۆ چـــاپ و باكردن ـــان ب ـــەی موكری ـــام. خان ـــەر ئیم عوم

ل46. 
60: نعـــۆم چۆمســـكی. كۆنترۆڵـــی میدیـــا. رەزا نســـر ئابـــادی. لەفارســـیەوە 
بـــۆ كـــوردی. ئـــارام مەحمـــود. گۆڤـــاری ئایدیـــا ژمـــارە56 و 57. دۆســـییەكی 

تایبـــەت بـــە چۆمســـكی.
عەدنـــان  وەرگێڕانـــی.  ئـــازادی.  داهاتـــووی  زەكەریـــا.  فەریـــد   :61
حەســـەنپوور. خانـــەی باوكردنـــەوەی موكریانـــی. ســـاڵی 2012. ل113.
62: تیـــری ئیگلتـــۆن. بۆچـــی ماركـــس لەســـەر حـــەق بـــوو. وەرگێڕانـــی. 
پێشـــڕەو محەمـــەد. لـــە باوكراوەكانـــی دەزگای ئایدیـــا. ســـاڵی 2016. ل208 

 .
ـــی فەلســـەفە  ـــەڵ فەلســـەفە. بناغەكان ـــە لەگ ـــەك هەفت ـــەن. ی 63: شـــارل پێپ
ــوا  ــییەوە د. هیـ ــە فەرەنسـ ــوردی. لـ ــۆ كـ ــی بـ ــەوت رۆژدا. وەرگێڕانـ ــە حـ لـ
شەمســـی بورهانـــی. باوكراوەكانـــی دەزگای رۆشـــنبیری جەمـــال عیرفـــان. 

ســـاڵی 2017. ل78
64: میشـــێل فۆكـــۆ. دەبـــێ بەرگـــری لـــە كۆمەڵگـــە بكرێـــت، وەرگێڕانـــی 
بـــۆ كـــوردی. ئـــارام ئەمیـــن شـــوانی. بـــا وكراوەكانـــی ناوەنـــدی رۆشـــنبیری 

ـــەری ئەندێشـــە. ســـاڵی 2018. ل230 و هون
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لەفەلســـەفەدا.  دیموكراســـی  بوونـــی  پێشـــتر  رۆرتـــی.  ریچـــارد   :65
وەرگێڕانـــی بـــۆ كـــوردی. فاتـــح ســـەعیدی. باوكراوەكانـــی راگەیانـــدن و 

چـــاپ و باوكردنـــەوەی ســـلێمانی. ســـاڵی 2012. ل138 
ـــا.  ـــا. كۆتایـــی وەك كۆمیدی 66: ســـالڤۆی ژیـــژەك. ســـەرەتا وەك تراژیدی
وەرگێرانـــی بـــۆ كـــوردی. ئەرســـەالن ئەفراســـیاب. باوكراوەكانـــی دەزگای 

جەمـــال عیرفـــان. ســـاڵی 2017. ل129
67: فالـــح عەبدولجەبـــار. دیموكراســـی بۆچوونێكـــی كۆمەڵناســـیانەی 
مێژووییانەیـــە. وەرگێڕانـــی. كامیـــل محەمـــەد قەرەداغـــی. زنجیـــرە كتێبـــی 

دەزگای چـــاپ و پەخشـــی ســـەردەم. ســـاڵی 2007. ل27
68: عبدااللـــه بلقزيـــز. فـــي الديمقراطيـــة و المجتمـــع المدنـــي. مراثـــى الواقـــع. 

مدائـــح االســـطورة. دار النشـــر افريقيـــا الشـــرق. ســـنة 2001.  ص37
69: هربـــرت ماركـــوز. االنســـان ذو البعـــد الواحـــد.  ترجمـــة. جـــورج 

1969. ص25 ســـنة  االداب.  دار  طرابيشـــي. 
70: الدكتـــوره منتهـــى عبـــد جاســـم. جدلييـــة العالقـــة بيـــن التربيـــة و 

السياســـة عنـــد محمـــد عبـــده. دار الحكمـــة. بغـــداد 2013.  ص93
71: برترانـــد راســـل. كاریگـــەری زانســـت لەكۆمەڵگـــەدا. وەرگێڕانـــی 
لەعەرەبییـــەوە. دیـــدار ئەبـــو زەیـــد. دەزگای وەرگێـــڕان. ســـاڵی 2012. ل95.
72: تيـــرى ايجلتـــون. االرهـــاب المقـــدس. ترجمـــة: اســـامة اســـبر. دار  

بدايـــات. للنشـــر والتوزيـــع . دمشـــق. ســـنة 2007. ص 29
73: ئاگـــۆرا. بـــەو شـــوێنە دەگوترێـــت كـــە ناوچەیەكـــی تایبەتـــە بـــە 
ــەوەی  ــەنتەری لێكۆڵینـ ــایی و سـ ــانی یاسـ ــی و كەسـ ــەوەی سیاسـ كۆبوونـ

سیاســـی و بەڕێوەبـــردن لـــە یۆنانـــی كـــۆن. 
74: ئەكلیســـا: بـــەو شـــوێنە دەگوتـــرا شـــوێنی كۆبوونـــەوەی خەڵـــك 
بـــوو رێكخســـتنی كاری گشـــتی واتـــە كاروبـــاری خەڵـــك، گرنترینیـــان 
ــوو كـــە لەدەســـت دەســـتەبژێری  ــی سیاســـەت بـ ســـەرچاوەی بڕیاردانانـ

ــوو.   ــی بـ سیاسـ
75: ناكۆكیەكانـــی دوو دانیشـــتن. گفتوگـــۆی دوو رۆشـــنبیری عەرەبـــی 
لەســـەر دیموكراســـی و رۆشـــنبیر. باوكراوەكانـــی چاپخانـــەی رەنـــج. 

ســـاڵی 2007. ل89 
76: جـــورج طرابيشـــي. نقـــد نقـــد العقـــل العربـــي. نظريـــة العقـــل. منشـــورات 
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دار الســـاقي. 1999. ص193

77: میشـــێل فۆكـــۆ. دەبـــێ بەرگـــری لـــە كۆمەڵگـــە بكرێـــت. وەرگێڕانـــی 
بـــۆ كـــوردی. ئـــارام ئەمیـــن شـــوانی. نێـــوەدی هونـــەری و رۆشـــنبیری 

ئەندێشـــە. ســـاڵی 2018. ل188.
78: هانـــا ئارێنـــت. بنەماكانـــی تۆتالیتاریـــزم. وەرگێڕانـــی. حەمـــە رەشـــید. 

زنجیـــرە كتێبـــی دەزگای چـــاپ و بەخشـــی ســـەردەم. ســـاڵی 2007. ل84 
79: ســـاڤۆی ژیـــژەك. دژی كەڵكەڵـــەی پۆپۆلیســـتی. بەشـــی دووهـــەم. 

گۆڤـــاری ئایدیـــا. ژمـــارە 48 و 49. ســـاڵی 2015
ــی  ــران. وەرگێڕانـ ــیارێتی روناكبیـ ــازادی و بەرپرسـ ــەر. ئـ 80: كارل پۆپـ
عومـــەر خەیـــام. خانـــەی موكریـــان بـــۆ چـــاپ و باوكردنـــەوە. ســـاڵی  

ل21  .2015
بـــۆ  وەرگێڕانـــی  دیموكراســـی.  و  لیبرالیـــزم  بۆبیـــۆ.  نۆربێرتـــۆ   :81
ــی  ــری و ئەدەبـ ــەنتەری فكـ ــی سـ ــتەفا. باوكراوەكانـ ــاز مسـ ــوردی. رێبـ كـ

نمـــا. چاپـــی 2011 . ل78 
82: ریچـــارد رۆرتـــێ. پێشـــتربوونی دیموكراســـی لـــە فەلســـەفە. و. لـــە 
ــاپ و  ــی چـ ــی بەڕێوەبەرایەتـ ــەعیدی. باوكراوەكانـ ــح سـ ــەوە. فاتـ ئینگلیزیـ
باوكردنـــەوەی وەزارەتـــی رۆشـــنبیری حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان. 

ســـاڵی 2012. ل110 
عەدنـــان  وەرگێڕانـــی.  ئـــازادی.  داهاتـــووی  زەكەریـــا.  فەریـــد   :83
حەســـەنپوور. خانـــەی باوكردنـــەوەی موكریـــان. ســـاڵی 2012. ل140
84: دیالۆگـــی دەوڵـــەت و ئایـــن. گفتوگـــۆی نێـــوان ســـەمیر ئەمیـــن و 
ـــد. دەزگای چـــاپ و پەخشـــی  ـــن مەجی ـــی . هێم ـــۆن. وەرگێڕان ـــان غیلی بوره

ســـەردەم. ســـاڵی 1999. ل47 
ـــۆ  ـــی ب ـــوو. وەرگێڕان ـــن. بۆچـــی ماركـــس لەســـەر هـــەق ب ـــری ئیگلت 85: تی
ــا بـــۆ فكـــر و  كـــوردی. پێشـــڕەو محەمـــەد. باوكراوەكانـــی دەزگای ئایدیـ

لێكۆڵینـــەوە. ســـاڵی 2015. ل72  
86: لیبرالیـــزم و دیموكراســـی. نۆربێرتـــۆ بۆبیـــۆ. وەرگێڕانـــی بـــۆ كـــوری. 
رێبـــاز مســـتەفا. لەباوكراوەكانـــی ســـەنتەری فكـــری و ئەدەبـــی نمـــا. چاپـــی 

2011. ل55
87: ايزايـــا برليـــن .الفكـــر الغربـــي الحديـــث. نســـيج االنســـان الفاســـد. 



300

سی
كرا

یمو
ی د

ەهم
و

ترجمـــة. ســـمية فلـــو عبـــود . دار الســـاقى للنشـــر ســـنة 1993 ص33
88:  د. عبدالـــرزاق عيـــد. نحـــن و البيريســـترويكا. دار الحـــوار  الالذقيـــة 

للنشـــر. ســـوريا. ســـنة1991.ل92
89: فاطمـــة المرنيســـي. الخـــوف مـــن الحداثـــة. االســـالم و الديمقراطيـــة. 

ــد الدبيـــات. ص68 ــة. د. محمـ ترجمـ
ـــوردی  ـــۆ ك ـــی ب ـــۆ. وەرگێران ـــر بۆبی ـــزم. نۆربێ 90: دیموكراســـی و لێبڕالی
ـــی  ـــی نمـــا. چاپ ـــی ســـەنتەری فكـــری و ئەدەب رێبـــاز مســـتەفا. باوكراوەكان

2011. ل43. 
ــة  ــية. مجلـ ــة الماركسـ ــول الديمقراطيـ ــال حـ ــى. مقـ ــم جياعـ ــاد كريـ 91: جـ

ــنة 2002. ــدد 39 سـ ــج. العـ النهـ
ـــك نووســـەر.  ـــەوەدا. كۆمەڵێ ـــە تازەبوون ـــەك ل 92: دیموكراســـی. بیرۆكەی
ــەردەم.  ــی سـ ــاپ و پەخشـ ــی دەگای چـ ــرە كتێبـ ــك. زنجیـ ــد وەرگێڕێـ چەنـ

ــاڵی 2016. ل87  سـ
93: زیگمۆنـــد باوەنـــد. دەوڵـــەت و كایـــەی تایبەتـــی. وەرگێڕانـــی بـــۆ 

كـــوردی. دانـــا شـــوانی. رۆژنامـــەی هەولێـــر. ژ. 2420 . 2016/8/2. 
94: تيـــرى ايجلتـــون. االرهـــاب المقـــدس. ترجمـــة اســـامة اســـبر. بدايـــات 

للطباعـــة والنشـــر. دمشـــق. ســـنة 2007. ص19  
95: دافيـــد هوروتيـــز. االمبريالييـــة و الثـــورة. ترجمـــة. خليـــل ســـليم. دار 

الطليعـــة. 1971. بيـــروت. ص20
96: دافيـــد هوريتـــز. االمبرالييـــة و الثـــورة. ترجمـــة. خليـــل ســـليم. دار 
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دانراوەكانی نووسەر
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